
Złuszczanie- to rewolucyjny proces obróbki 
drewna

Nowy wymiar jakości i możliwości zastoso-
wania

Narzędzia 
LEUCO p-SyStEm

www.leuco.com



Piłować, heblować, 
freZować



 

ZłusZcZanie

Jako pierwszy producent narzędzi 
realizujemy narzędzia z kątem 
osiowym ≥ 55°. 

Nazywamy te narzędzia »LEUCO 
p-System«.
 
Obróbkę tymi narzędziami  
oznaczamy »Peelen« 
(engl. to peel =złuszczać)
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złUSzCzaNiE- To 
rewolucyjNy Proces 
obróbki drewNa od leuco

co To jesT ZłusZcZaNie?

FUNkCja 

Standardowa obróbka drewna: Frezowanie z kątem osiowym do 54°

Do tej pory najnowszą technologią był układ ostrzy skrawających 

poniżej kąta osiowego określany jako „ ciągnące cięcie“. Powoduje to, że 

kąt ostrza skrawającego narzędzia z kątem osiowym  w kierunku cięcia 

jest mniejszy niż kąt ostrza narzędzia skrawającego bez kąta osiowego. 

Właściwie chodzi przy tym tylko o „ skośne cięcie“

Obróbka drewna NOWOŚĆ: Złuszczanie z kątem osiowym ≥ 55°

Nowe, do tej pory w technice narzędzi niezauważone, jest rzeczywiste 

ciągnące cięcie, jeśli ostrze zostanie ułożone pod dużym kątem osiowym.  

Przy tym ostrze działa jak ostrze noża, faktycznie ciągnąco.

Złuszczanie jest powiązaniem dwóch czynników:

1. Zredukowanie skutecznego kąta ostrza poprzez duży kąt osiowy, tj. 

skośne cięcie

2. Ruch powierzchni tnących w kierunku materiału, tj. ciągnące 

cięcie. Podczas obróbki nie występuje proces jak przy klasycznym 

skrawaniu - raczej ilość materiału porównywalna do złuszczania.

Złuszczać z LEUCO p-System znaczy:

1. więcej niż selektywna poprawa narzędzia w obróbce skrawaniem, 

czasu pracy i wydajności.

2. nowy rodzaj obróbki drewna obok piłowania, strugania i frezowania

3. Zwiększone możliwości dla użytkownika, które do tej pory 

postrzegane były jako niemożliwe.

Kąt osiowy ≥ 55°                                                             

tylko w LEUCO

opaten- 
towany*
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użycie

WłaśCiWOśCi

Nieznany, rzucający się w oczy 

wygląd narzędzia przez 

ekstremalny kąt osiowy (Kąt 

osiowy ≥ 55°, kąt ostrza > 55°)                                      

DP ostrza tnące, 

LEUCO DIA

Złuszczone wióry ogólnie 

są drobniejsze oraz lżejsze

BraNża

uniwersalne zastosowanie w różnorodnych obszarach 
produkcyjnych, np. linie produkcyjne , indywidualna 
obróbka linoleum, produkcja podłóg albo płyt 
wysokopołyskowych.

Zastosowanie zarówno w stolarni jak i w przemysłowej 
obróbce drewna. 

zaStOSOWaNiE

Narzędzia leuco p-system znajdują zastosowanie 
w obróbce wyrównującej, profilowej i rozcinaniu w 
maszynach stacjonarnych jak i przelotowych

 Narzędzia LEUCO p-System przy klasycznych 

materiałach drewnopochodnych i drewnie 

litym generują:

•	genialną	jakość	
obróbki,	która	do	
tej	pory	nie	ma	sobie	
równych	na	rynku

•	Z	reguły	ZnacZnie	
dłużsZą	żywotność	
w	porównaniu	Z	
konwencjonalnymi	
narZędZiami	dia	

Narzędzia LEUCO p-System otwierają nowe 

możliwości i wymiary jakości obróbki dla: 

•	prZetwórstwo	
specjalnych	
materiałów	(„mix	
materiałów“)

•	produkcje	
Z	obsZernymi	
poprawkami

Wielu przekonanych 
użytkowników nie może się 
mylić!
Narzędzia LEUCO p-System 
były obszernie testowane w 
praktyce. Zachwyceni klienci 
mówią:

»Podczas obrabiania płyt 
Multiplex mogę z 
narzędziem p-System 
kompletnie zrezygnować ze 
szlifowania«

Producent blatów

zaLEty
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PolePsZeNie / oPTymaliZacja

WykOńCzONE i gOtOWE

EgzOtyCzNE

BEz WyrWań

OSzCzędNOść CzaSU

FOLia OChrONNa

w obróbce „Na goTowo“ 
freZowaNie beZ PoPrawek

włókNisTe i egZoTycZNe 
maTeriały

fugowaNie PłyT 
forNirowaNych beZ wyrwań

redukcja PrZesTojów

długa żywoTNość PrZy 
maTeriałach Na wysoki 
Połysk Z folią ochroNNą

dotychczas

Przez naklejone na siebie forniry przy 

obróbce multiplex i sklejki jednocześnie 

obrabiamy drewno wzdłuż- i w poprzek 

włókien. To prowadzi do szorstkiej powierz-

chni, która dotąd musiała być szlifowana.. 

dotychczas
Powłoki z tworzyw sztucznych, skóra, lekkie 

płyty stolarskie konstrukcyjne z topoli są 

włóknistymi materiałami, czyste frezowanie 

było trudne a nawet niemożliwe.

 

dotychczas

Podczas obróbki wzdłużnej i poprzecznej 

fornirowanych płyt często powstają wyrwania 

na narożnikach, szczególnie podczas obrabia-

nia przestającego forniru.

dotychczas
Na centrach obróbczych podczas zmiany 

narzędzi z prawych na lewe powstają przestoje 

wrzeciona. 

dotychczas
Gdy tylko folia nie jest czysto frezowana, 

wymienia się narzędzia, pomimo że jakość 

powierzchni jest w porządku.

Zalety

p-System generuje krawędź w jakości „na 

gotowo“, kosztowny proces szlifowania zostaje 

pominięty.

Zalety 
Przez mocny kąt osiowy włókna zostają czysto 

odcięte, poprzez to odpada konieczność 

poprawek.

Zalety

Ostrza tnące p-Systemu oddzielają fornir jakby 

ciąć ostrym nożem. W poprzek włókien 

przenoszą małą siłę cięcia i dbają o czyste 

cięcie, obojętnie czy przestaje 2 czy 10 mm 

forniru.

Zalety 
p-System pozwala w wielu przypadkach 

podczas cięcia w poprzek i pracy przeciwbieżnie 

na wyjście narzędzia z materiału bez wyrwań. 

Również przy znanych materiałach sprawdza się 

wyjście narzędzia z materiału bez wyrwań w 

zależności od wytrzymałości krawędzi oraz 

jakości płyty. 

Zalety 
Przez ułożenie kąta osiowego p-System tnie 

folie  „jak brzytwa“ i wykorzystuje całkowicie 

możliwą żywotność freza.
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lepsZe	odprowadZenie	wiórów

dotychczas

Drewno lite ze względów jakościowych było do dziś obrabiane 

współbieżnie. Odprowadzanie wiórów jest rzadko kompletne.

Zalety

Dzięki p-System możliwa jest obróbka drewna litego w kierunku 

przeciwbieżnym, poprzez to otrzymujemy dobre odprowadzenie 

wióra i najlepszą jakość obróbki.

Złuszczanie generuje szczególnie podczas obróbki drewna litego 

drobniejsze i lżejsze wióry, które widocznie odróżniają się od 

konwencjonalnych wiórów dzięki temu można je lepiej 

odprowadzić.

beZ	prZesuwania	materiału	
obrabianego	na	centrum	
obróbcZym

dotychczas 
Przy wysokich posuwach opór skrawania przy frezowaniu przesu-
wa materiał obrabiany w kierunku posuwu, jeżeli ssawki 
próżniowe nie trzymają materiału odpowiednio.

Zalety 
Powierzchnie tnące p-Systemu przenoszą podczas złuszczania 
więcej nacisku prostopadle do płyty dzięki czemu dociskają 
element obrabiany do ssawek.

.

PolePsZeNie / oPTymaliZacja

p-SyStEm Na 
maSzyNiE

Specjalista stolarz

»Do dziś, znalezienie jakiegokol-
wiek narzędzia do obróbki moich 
powlekanych korkiem płyt było 
trudne. Jakość obróbki krawędzi z 
p-Systemem jest najlepsza którą z 
do tej pory ocenianych.«
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»Nawet porowate, ciemne 
oraz bardzo trudne 
wykończenia mogę obrobić 
p-Systemem lepiej niż 
kiedykolwiek. A frez pracuje, 
pracuje i pracuje …«

beZspoinowa	optyka	i	odporność	na	
wilgoć
Do decydujących zalet obróbki krawędzi laserem lub do zalet technolo-

gii plazmowej zaliczamy bezspoinową optykę krawędzi oraz odporność 

krawędzi na wilgoć. Podstawą do tego jest optymalne wyrównywanie 

powierzchni. Dzięki krawędziom tnącym z dużym kątem osiowym 

LEUCO p-System tnie powierzchnie „jakby ciąć nożyczkami“, z wybitną 

jakością krawędzi. Z perfekcyjnym cięciem wyrównującym LEUCO 

p-System bez mikro wyrwań, zalety obróbki laserem mogą być 

rzeczywiście wykorzystane.

prZykłady	koncepcji	narZędZi	
leuco	dla	technologii	laserowej	i	
plaZmowej

Okleiniarki

Wymienne Frezy z LEUCO p-System 

maszyna	przelotowa

maszyny	do	obróbki	wzdłużnej

Przy naddatku > 2mm: podwójne rozdrabnianie PowerTec III oraz 

wyrównanie z LEUCO p-System

maszyna	przelotowa

maszyny	do	obróbki	poprzecznej

Podwójny rozdrabniacz i wyrównanie p-Systemem (Frez ochronny na 

gotowy wymiar) albo podwójny rozdrabniacz oraz frezowanie zmienne 

p-Systemem

Specjalny

zErOWa SpOiNa z 
tEChNOLOgią LaSErOWą / 
pLazmOWą

Producenci mebli biurowych

laser sPecjalNy
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złUSzCzać- rewolucja: 
ZasTosowaNia kTóre 
TechNicZNie doTychcZas 
były uważaNe Za 
Niemożliwe

•	Obróbka	drewna	litego	diamentem	z	
dużym kątem ostrza

•	Cięcie	w	poprzek	włókien	
przeciwbieżnie bez wyrwań na wyjściu

•	Cięcie	bez	wyrwań	na	wyjściu	podczas	
wyrównywania przeciwnie do obrzeża

•	Jakość	cięcia	„na	gotowo“	podczas	
fugowania multiplexu, nie trzeba 
szlifować

•	Jakość	cięcia	„na	gotowo“	podczas	
złuszczania materiałów z włóknami, 
płyt powlekanych tkaniną, linoleum z 
włóknami juty

highlighTs (Pasemka)
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wymiary

Narzędzia LEUCO p-SyStEm-prOdUkCja W 
hOrB am NECkar

Nowy w obróbce drewna rewolucyjny kąt osiowy ≥ 55° oznacza podczas produkcji 

narzędzi całkiem nowe procesy produkcji. LEUCO stawia sobie ten wymagający cel 

rozwijania, konstruowania oraz produkowania. Solidna wiedza produkcyjna, 

nowoczesna produkcja narzędzi oraz wytrwałość są podstawami tej rewolucji.

 

program magazynowy
Narzędzia LEUCO p- SyStEm 
Dane: 11/2012

 *Stoimy na początku szybkiego rozwoju. Chętnie 

poinformujemy Was o naszych kolejnych nowościach 

narzędziowych pod adresem www.leuco.com

•	 Materiał	tnący:	LEUCO	DIA

•	 Wykonanie	symetryczne	lub	asymetryczne	w	zależności	od	grubości	
cięcia

•	 Frezy	profilowe,	frezy	fazujące	oraz	inne	narzędzia	na	zapytanie

•	 Pozostałe	wymiary	na	zapytanie

•	 Serwis	ostrzenia	oraz	Know-how	ostrzy	tylko	i	wyłącznie	w	LEUCO

»Wyrwania podczas 

obróbki w poprzek włókien 

już nie istnieją. Nawet po 

obróbce 1 miliona 

krawędzi parkietu.«
Producenci parkietów

Wymiary

Ø	d	[mm] b	[mm] d	[mm] Z dkn Kierunek obrotów Wykonanie ident-no.

180 42,9 35 5+5 10X3,3 Homag,  
IMA,	 
SCM,	 
Biesse

prawo prawie symetryczny 184063

180 42,9 35 5+5 10X3,3 lewo prawie symetryczny 184085

180 62,5 35 5+5 10X3,3 prawo prawie symetryczny 184064

180 62,5 35 5+5 10X3,3 lewo prawie symetryczny 184086

180 62,5 35 8+8 10X3,3 prawo prawie symetryczny 184065

180 62,5 35 8+8 10X3,3 lewo prawie symetryczny 184087

200 42,9 35 5+5 10X3,3 prawo prawie symetryczny 184066

200 42,9 35 5+5 10X3,3 lewo prawie symetryczny 184088

200 42,9 60/40 8+8 10X3,3 prawo asymetryczny na mocowaniu Hydro 184067

200 42,9 60/40 8+8 10X3,3 lewo asymetryczny na mocowaniu Hydro 184068

200 62,5 60/40 8+8 10X3,3 prawo asymetryczny na mocowaniu Hydro 184069

200 62,5 60/40 8+8 10X3,3 lewo asymetryczny na mocowaniu Hydro 184070

WyróWNyWaNiE + FrEzOWaNiE OChrONNE

o = Czas realizacji na zapytanie

Wymiary

Ø	d	[mm] b	[mm] d	[mm] Z materiał ostrza Wykonanie ident-no.

125 28,2 30 2+2 LEUCO	DIAMAX symetryczny 184332

125 47,5 30 2+2 LEUCO	DIAMAX symetryczny 184333

125 28,2 30 3+3 LEUCO	DIAMAX symetryczny 184329 o

125 47,5 30 3+3 LEUCO	DIAMAX symetryczny 184330 o

WyróWNyWaNiE [pOSUW ręCzNy]
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LEUCO DIALOG. You’re part of it. Krótka forma 

innowacyjnej filozofii LEUCO: w porozumieniu z 

klientem, producentem maszyn, materiałów, 

najnowszymi wynikami badań oraz nauką i 

wiedzą, powstaje w LEUCO od dziesięcioleci 

pionierska innowacja dla branży

Przez permanentny »LEUCO DIALOG« 

będziemy- i w LEUCO jesteśmy tego pewni-  

rozwijać rewolucyjne narzędzia LEUCO 

p-System. 

wymiary

Narzędzie należy ustawić możliwie na środku względem grubości frezowania; ** Narzędzia z ostrzem zanurzeniowym (L4) muszą wystawać z dołu materiału 
obrabianego (minimalnie=4,5mm), aby mogły rozpocząć zadanie powierzchnie tnące p-System.

Wymiary

Wymiary

Wymiary

Ø	d	[mm] b	[mm] d	[mm] Z dkn drehrichtung ausführung	 ident-no.

125 47,8 30 3+3 8X3 Homag symetryczny 184071 L

125 61,5 30 3+3 8X3 symetryczny 184327

100 42,9 30 3+3 8X3 Brandt, 
IMA,	
SCM,	
Biesse

prawo asymetryczny 184073

100 42,9 30 3+3 8X3 lewo asymetryczny 184074

100 62,5 30 3+3 8X3 prawo asymetryczny 184075

100 62,5 30 3+3 8X3 lewo asymetryczny 184089

100 62,5 30 3+3 8X3 HolzHer,  
SCM

prawo asymetryczny 184076

100 62,5 30 3+3 8X3 lewo asymetryczny 184077

70 47,8 30 3+3 8X3,3 HolzHer prawo asymetryczny 184078

70 47,8 30 3+3 8X3,3 lewo asymetryczny 184079

WyróWNyWaNiE OkLEiNarki kraWędziOWE

WyróWNyWaNiE maSzyNy StaCjONarNE

rOzCiNaNiE maSzyNy StaCjONarNE

Ø	d	[mm] b	[mm] d	[mm] Z Podwójny wpust Kierunek obrotów Wykonanie ident-no.

60 67,4 S25 3+3 prawo symetryczny 184080

48 28,2 S25 3+3 prawo symetryczny 184081

48 38 S25 3+3 prawo symetryczny 184082 L

60 38 S25 3+3 prawo symetryczny 184083

60 38 S25 4+4 prawo symetryczny 184084 L

Ø	d	[mm] d	[mm] L1	[mm] l2	[mm] Całkowita 
długość cięcia
[mm]

l4	[mm]** max. grubość 
materiału
[mm]

Z strefa	
ostrzenia
	[mm]

Wykonanie ident-no.

20 25 105 25,3 29,1 3,8 22,3 1+1+1 2 prawo 184379 L

20 25 110 28,8 32,6 3,8 25,8 1+1+1 2 prawo 184380 L

20 25 115 32,3 36,1 3,8 29,3 1+1+1 2 prawo 184381 L

25 25 105 26,5 30,3 3,8 23,5 2+2+1 2 prawo 184382 L

25 25 110 30,8 34,6 3,8 27,8 2+2+1 2 prawo 184383 L

25 25 130 48,0 51,8 3,8 45,0 2+2+1 2 prawo 184384 L
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zainteresowani? 
info@leuco.com oder Telefon +49 7451 / 93 0

LEUCO polska Sp.z o. o.
Ul. Spoldzielcza 2a
pL-62-080  Sady
tarnowo podgorne

telefon +48-61-8162016
telefax +48-61-8141938

biuro@leuco.com.pl 
www.leuco.com

peel it, see it, feel it!


