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Wydajne frezowanie płaszczyzn  
oraz nowe gatunki frezarskie
Nowe głowice frezarskie do płasz-
czyzn obejmują rozwiązania pod 
płytki dwustronne ośmiokrawędzio-
we ONMU, czterokrawędziowe SNMX 
oraz SDMT do wysokich posuwów 
dla średnic powyżej 40 mm. Cały 
program frezarski został uzupełnio-
ny o wzmocnione geometrie do ma-
teriałów ulepszanych „-TR”, mate-
riałów ciągliwych „-ST”. Najbardziej 
popularne płytki sukcesywnie uzu-
pełniane są o gatunek o podwyższo-
nej udarności YG622.

Pełną informację o nowościach moż-
na uzyskać od doradców techniczno-
-handlowych YG-1 Poland: 
http://www.yg-1.pl/firma/
mapa-kontaktow

Narzędzia do toczeNia i frezowaNia

Nowości YG-1 w obszarze płytek wymiennych
Firma YG-1 zadziwia szybkością, 
z jaką buduje od podstaw komplet-
ny program narzędzi składanych 
Universal Line, wprowadzając ko-
lejne pozycje. Po wdrożeniu w 2018 
roku czterech gatunków tokarskich 
i szerokiej gamy łamaczy, w 2019 
roku firma oferuje kolejne nowości 
– zarówno w zakresie toczenia, jak 
i frezowania.

Toczenie stali nierdzewnych 
i żarowytrzymałych
Firma dysponuje obecnie trzema ga-
tunkami PVD o różnych twardo-
ściach: odpowiednio YG211, YG213, 
YG214, oraz YG3030 do wyższych 
prędkości skrawania, w których nie-
zbędna jest powłoka CVD. Całość 
została „ubrana” w cztery geome-
trie łamaczy wióra do obróbki wy-
kończeniowej, średniej oraz zgrub-
nej – odpowiednio MF, MM, MR 
oraz geometrię UL do materiałów 
żarowytrzymałych.

Toczenie rowków i odcinanie
Program płytek obejmuje szerokości 
cięcia 2, 3, oraz 4 mm w trzech geo-
metriach, przeznaczonych do róż-
nych warunków pracy. Całość wy-
stępuje obecnie w dwóch gatunkach 
węglika. System noży to obecnie to-
czenie zewnętrzne. Widząc, jak szyb-
ko budowany jest program, noże do 
toczenia wewnętrznego zapewne po-
jawią się niebawem.
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Folder PŁYKI WYMIENNE – NOWOŚCI  
do pobrania ze strony lub po zeskanowaniu kodu QR:
http://www.yg-1.pl/produkty/plytki/product/plytki-wymienne-nowosci
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