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MEGFELELŐ SZERSZÁM
MINDEN ANYAGHOZ
Az utóbbi években gyorsan és nagyon
sikeresen fejlődött az új anyagok fejlesztése és ezzel párhuzamosan a faipari
alkalmazásuk. Ezek az új anyagok
általában különleges megmunkálási
megoldásokat igényelnek. A Leitz a kiváló
minőségű, fa- és kompozit-feldolgozó
szerszámok fejlesztőjeként és gyártójaként az egész iparág úttörője. Már
évekkel ezelőtt a Leitz szakemberei az
új anyagok megmunkálásában értékes
tapasztalatokat szereztek, melyeket
kamatoztatták innovatív szerszámaikban.
A Leitz így világszerte a praktikus és
ezzel együtt a gazdaságos megoldásokra helyezi a hangsúlyt fejlesztéseinél.
Kiváló megoldást kínálnak számos
faiparban használt anyag megmunkálására, legyen szó laminált lapok,

kompaktlemezek, polimerkötésű ásványi
anyagok és alumínium feldolgozásáról.
Sőt, az alumíniumból és műanyagból
készült ablakok és bejárati ajtók professzionális gyártására is. Ezenkívül
egy körfűrészlapprogramot indítottak a
műanyag lapok professzionális feldolgozására. Ilyen a BrillianceCut körfűrészlap,
mellyel a felhasználók sok időt és pénzt
takarítanak meg, mert nincs szükség
a vágási területek átdolgozására. A
fűrész a vágás során különösen sima,
kipattogzásmentes felülettel dolgozik.
Ez az előny különösen megmutatkozik a
víztiszta műanyag lapok, vagy az akryl
lapok feldolgozásánál. Nincs a felületen
beégés, vagy opálosodás.
A Leitz karbid vagy gyémánt fűrészlapokat
kínál alumíniumból készült profilokhoz,

tömbökhöz,
lemezekhez és
lapokhoz. A nagy teljesítményű PCD száras
vágók kifejezetten az alumínium
száraz megmunkálására, valamint az
alumínium kompozit lemezek, illetve a
különböző színesfém profilok feldolgozására alkalmasak. ■
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A SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL
IDEI HELYEZETTJEIT KÖSZÖNTÖTTÉK
A XII. Szakma Sztár Fesztivál országos szakmai versenyek helyezettjeit, felkészítőit köszöntötték
május 7-én a parlamentben, és emléklapot adtak át az 52 szakmában március 12–13-án tartott
döntő szakmánkénti első három helyezettjének, valamint tanáraiknak.

Parragh László gratulál az egyik győztesnek

Parragh László, a Szakma Sztár Fesztivált szervező
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke
köszöntőjében elmondta, hogy a szakképzés fejlesztésében a kamara folyamatosan tudott haladni, kulcspillanatot jelent majd a szakképzés 4.0 stratégia bevezetése, amely magasabb szintre emeli a szakoktatást.
Az MKIK az országos szakmai versenyeket az ITM megbízásából 65 szakképesítésben hirdette meg nappali tagozaton végzős szakiskolai és szakközépiskolai tanulóknak.
Az írásbeli szakaszban 6841 tanuló vett részt, a legjobb
eredményt elérők kerültek a szakmák válogatóiba, ahol 508
versenyző diák elsősorban gyakorlati feladatokat oldott meg.
A Szakma Sztár Fesztiválon lebonyolított döntőbe 52 szakmából 229 diák jutott be 107 oktatási intézményből. A Hungexpo
területén tartott rendezvényt mintegy 20 ezer látogató kereste
fel. Az MKIK 2020-ban is megrendezi a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, valamint az Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyt és a Szakma Sztár Fesztivált. ■

