
Firma  LOGIKA  Sp.  z  o.  o.  od  wielu  lat  obecna  na  rynku,  jest  wyłącznym
przedstawicielem włoskich producentów narzędzi do maszyn do obróbki drewna –
spółki Fantacci  Industrie, Diafant Srl, Ful, Wirutex 

FANTACCI  INDUSTRIE  jest  uznanym  producentem  narzędzi  z  ponad
czterdziestoletnią  tradycją,  a  zdobyte  doświadczenie  gwarantuje   powstanie
materiału  najwyższej jakości.
FANTACCI   specjalizuje  się  w  produkcji  głowic  z  wymiennymi  nożami  o
zaawansowanej  konstrukcji  z   opatentowanym  system  mocowania  nożyka  –
FANTALOCK:

FANTALOCK: 

- elementy mocowania  samopozycjonujące  się,  które  pozwalają  na maksymalną
szybkość wymiany nożyków, śruba mocująca od tyłu, wysoka precyzja

- wykonanie  założonego  profilu  nożami  profilowymi:  eliminacja  dodatkowych
noży, skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów wymiany części zamiennych

- maksymalne zabezpieczenie nożyka, płytka podporowa wyprofilowana zgodnie z
profilem nożyka, doskonałe odprowadzenie wióra,

- brak otworów  gwintowanych w korpusie  freza,  co daje  możliwość  wykonania
korpusu z metali lekkich

Narzędzia do okien i drzwi

FANTACCI specjalizuje  się w narzędziach do produkcji  stolarki  otworowej;  okien i
drzwi na maszyny górno i dolnowrzecionowe: 

Narzędzia do okien i drzwi

- system mocowania nożyków w dwóch kątach  osiowych z 3+3, co daje możliwość
dużych  posuwów  i   brak  wyrwań,  otwory  w  korpusie  obniżające  ciężar,  więc
mniejsze obciążenie maszyny, redukcja hałasu, łatwiejszy ich montaż i demontaż na
maszynie . 



Frezy spiralne produkcji Fantacci. 

Przeznaczone  na  strugarki  czterostronne,  maszyny  dolnowrzecionowe  i  frezarki
krzywoliniowe. 
Zalety: 
- duża ilość zębów - niskie opory skrawania, redukcja hałasu o 60%, zużycia energii
o  50%,  możliwość  zwiększenia  posuwów  o  250  %  -  w  porównaniu  do  głowic
nożowych
- długa żywotność, dzięki specjalnie dobranej widii o wysokiej twardości

DIAFANT - narzędzia diamentowe i widiowe

Bogaty asortyment obejmujący całą gamę narzędzi:
- narzędzia widiowe: frezy spiralne, frezy proste i profilowe
- narzędzia diamentowe do obróbki płyty wiórowej i mdf.

DIAFANT - frezy trzpieniowe diamentowe

Frezy diamentowe do obróbki płyty wiórowej i mdf.

WIRUTEX - frezy diamentowe na okleiniarki. 

DIAFANT - frezy diamentowe do parkietu



FUL

Firma  F.U.L.,  specjalizuje  się  w  produkcji  wierteł  widiowych  i  frezów
monolitycznych.

 

 

FUL

Wiertła  nieprzelotowe  HM,:  stadard,  microcgrano,i  monolityczne  o  rozmiarach
standardowych i na każde indywidualne zamówienie.  

FUL

Wiertła  przelotowe  HM,:  stadard,  microcgrano,i  monolityczne  o  rozmiarach
standardowych i na każde indywidualne zamówienie.  

FUL

Wiertła  puszkowe  HM  o  rozmiarach  standardowych  i  na  każde  indywidualne
zamówienie.  

 

FUL

Frezy  monolityczne  HM,:  zgrubne,  wykańczające,  Z1,  Z2,  Z3  o  rozmiarach
standardowych i na każde indywidualne zamówienie.  



Narzędzia do nestingu: uchwyty odpylające, frezy diamentowe i monolityczne Hm

Piły tarczowe w wersji HM oraz diamentowej.

produkcja noży profilowych

Ostrzarka do ostrzenia i/lub polerowania nożyków ,model i12 Gulp
wersja dł. robocza 200 mm/600 mm 

Automatyczna  ostrzarka  do  ostrzenia  i/lub  polerowania  nożyków
,model i2  


