
VariForm
O sistema multiuso fácil e versátil  
de ferramentas de perfil 

Seja na produção industrial ou arte-
sanal – o perfilamento de diferentes 
materiais e formas pode ser um 
desafio para os operadores. A ferra-
menta de perfil ideal deve, portanto, 
deve ter caraterísticas para múlti-
plas aplicações.

Com o sistema de ferramentas de perfil 
VariForm, a Leitz oferece aos usuários a 
solução multiuso para combinar quali-
dade, variedade e custo-benefício. Seu 
conceito é simplesmente engenhoso: 
flexível graças a um design simples 
do corpo da ferramenta, baixo custo 
devido a múltiplas possibilidades de 
reafiação, e versátil devido a diversos 
perfis de facas. 

SEUS BENEFÍCIOS

 ■ Desenho de perfil personalizado
 ■ Fácil manuseio
 ■ Facas reafiáveis

EM UM PISCAR

 ■ Corpo da ferramentas de aço, 
elementos de fixação endurecidos

 ■ Fixação da faca com força  
centrífuga de alta precisão

 ■ Para centros de usinagem CNC, 
fresadoras de mesa (MAN) e  
máquinas de alimentação  
contínua (MEC)

 ■ Adequado para madeiras macias 
e duras, painéis e madeiras 
coladas

 ■ Material de corte de HW,  
adotado para muitas aplicações



www.leitz.org

Até 4 vezes
REAFIÁVEL

50 vezes
VIDA ÚTIL MAIS 
LONGA EM  
COMPARAÇÃO 
COM FACAS DE 
AÇO FERRAMENTA 
LIGADO

CONFIABILIDADE E QUALIDADE

Qualidade consistente

 ■ Maior vida útil devido ao corpo da 
ferramenta de aço e elementos de 
fixação endurecidos

 ■ Alta qualidade de usinagem devido 
a facas de corte extra afiadas

EFICIÊNCIA

Ficar de olho no tempo e nos custos

 ■ Uso otimizado das facas de corte 
através de múltiplas possibilidades 
de afiação

 ■ Trocas rápidas e fáceis de facas 
sem calibradores de ajuste

 ■ Maior vida útil da ferramenta através 
de classes otimizadas de HW

FLEXIBILIDADE

Variável em todos os aspectos

 ■ Quase todos os perfis requisitados 
são possíveis

 ■ Utilização em vários materiais desde 
madeira maciça até materiais deri-
vados de madeira e plásticos

 ■ Pode ser usado em máquinas para 
alimentação manual, sistemas de 
alimentação automática e centros 
de usinagem CNC

Seus benefícios devido a …
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VariForm:  
usinagem de perfis 
de forma rápida, 
flexível e econômica!


