
Spotkanie z dystrybutorami firmy YG-1 Poland

W dn. 19–20 marca 2014 r. firma YG-1 przeprowadziła szkolenie dla dystrybutorów z zakresu stosowania nowych narzędzi.  
Miało ono na celu przekazanie informacji o ofercie firmy. Podczas wykładu zostały zaprezentowane wskazówki na temat  
odpowiedniego dobierania narzędzi, podano krótką charakterystykę ich zastosowania oraz przedstawiono możliwości, jakie  
dają nowe narzędzia YG-1. Odbył się także pokaz ich pracy podczas obróbki różnych materiałów z różnymi parametrami.

Przedstawiono nowe wiertła Dream Drills Alu podczas 
obróbki aluminium PA9. Porównywano dobór i pracę wier-
teł Dream Drills General VHM DH424 z wiertłami Dream 
Drills VHM, o geometrii przeznaczonej do stali ulepszonych 
DH500, którymi wiercono w stali Toolox 44 (materiał o twar-
dości 44 HRC).

Kolejną nowością, którą można było zobaczyć w użyciu, 
było wiertło z serii Dream Drills VHM CFRP do obróbki 
kompozytów. Nowe geometrie i obszary zastosowania wy-
mienionych wierteł umożliwiają bardziej wydajną i ekono-
miczną obróbkę.

Na szkoleniu dystrybutorów były również omawiane oraz 
prezentowane podczas pracy nowe linie frezów YG-1:

● 4G, X-SPEED ROUGHER,
● V7 STEEL, ALU-POWER,
● D-POWER CFRP,
● ROUTERS,
● X5070 HIGH FEED,
● TANK-POWER

– z nowymi geometriami i wykonane z nowych materiałów. 
Zaprezentowano charakterystyki dotyczące ich zastosowa-
nia i doboru. Dodatkowo wszystkie nowe linie frezów YG-1 
były prezentowane podczas obróbki skrawaniem, w trakcie 
której zmieniano parametry na coraz wyższe i trudniejsze.

pracują na większych wysięgach i pozwalają na lepsze ich 
wykorzystanie w praktyce.

Kolejną nowością są płytki FLAT BOTTOM, które można 
mocować na znanym korpusie SPADE DRILLS. Umożliwia 
to wykonanie za pomocą jednego korpusu otworu, a następ-
nie wykonanie płaskiego dna tego otworu płytką FLAT BOT-
TOM.

Podczas prezentacji pracowały nowe wiertła, frezy, gwin-
towniki, frezy do gwintów i płytki w narzędziach składanych. 
Obrabiane były następujące materiały:

● Corroplast (stal nierdzewna o twardości 34 HRC),
● stal wg DIN 1.2311 (o twardości 30 HRC),
● stal Toolox 44,
● stal ulepszona cieplnie NC11 (o twardości 62 HRC),
● aluminium PA9 (7075),
● materiał kompozytowy z włókna szklanego.

Tradycyjnie w cyklu szkoleniowym dla dystrybutorów 
udział wzięło kilkadziesiąt osób, dla których przygotowano 
prezentację na wysokim poziomie technicznym i przystępną 
formułę połączenia teorii z praktyką.

W pełnej gamie nowych produktów firmy YG-1 znajdują 
się również narzędzia do gwintu, np. linia gwintowników 
Combo, która w zależności od wykonania narzędzia ma:

● powłokę TiN,
● doprowadzenie chłodzenia przez środek gwintownika,
● długi chwyt,
● krótki nakrój „E”,
● specjalną geometrię „VA” do obróbki stali nierdzewnych.
Oferowana jest także nowa linia gwintowników VHM  

z geometrią „HR” do pracy w materiałach ulepszonych cieplnie.
Pokazano nową linię minifrezów do gwintów, którymi 

można wykonać gwinty od M1 dla gwintów metrycznych i od 
Nr 1 dla gwintów calowych.

W nowej ofercie YG-1 znalazły się również narzędzia 
składane. Płytki APKT z nową geometrią mogą pracować 
w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych. Duże możliwości 
obróbkowe mają również nowe korpusy frezarskie, które 



 – nowa linia frezów produkcji YG-1
Firma YG-1 wzbogaciła swój asortyment o zupełnie nową linię narzędzi do frezowania 4G, wykonaną z VHM. Dzięki połączeniu 
innowacyjnego, uniwersalnego wykonania, nowych geometrii i powłok, znalazły one nowe zastosowania – do obróbki różnych 
materiałów – umożliwiając zwiększenie produktywności i wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, którzy chcą mieć coraz 
bardziej trwałe, wydajne narzędzia.

Nowa linia frezów 4G jest produkowana w bardzo  
szerokim zakresie wymiarowym. W ofercie można znaleźć 
odmiany:

● ze średnicą od 0,1 mm;
● z wydłużoną częścią roboczą;
● z promieniem naroża, począwszy od najmniejszego  

– R = 0,05 mm;
● z wydłużonym chwytem do 300 mm
oraz wersje frezów 4G z 2, 4, 5 i 6 ostrzami skrawającymi.

Frezy 4G do pracy walcowo-czołowej mają specjalną 
geometrię z nierównomiernym podziałem ostrzy, która mi-
nimalizuje wibracje i zmniejsza zużycie ostrzy narzędzia. 
Natomiast frezy 4G promieniowe, tzw. kulowe, wyróżnia 
geometria krawędzi z zakrzywieniem „S”, która zmniejsza 
opory skrawania i wydłuża żywotność narzędzia. Unikato-
wa geometria frezów 4G składa się ze specjalnie wykona-
nych rowków wiórowych ułatwiających sprawną ewakuację 
wiórów z przestrzeni obróbkowej. Dodatkowe zwiększenie 
stabilności pracy na krawędziach tnących zapobiega wykru-
szaniu się naroży ostrzy.

Nowa, uniwersalna powłoka, stosowana we wszyst-
kich frezach 4G, zwiększa odporność na zużycie krawędzi 
skrawających i umożliwia pracę frezów 4G podczas obrób-
ki zgrubnej i wykończeniowej – zarówno na sucho, jak i na  
mokro.

Frezy 4G można stosować do obróbki takich materiałów, 
jak:

● stal węglowa,
● żeliwo,
● stal ulepszona cieplnie (do HRC 55),
● stal nierdzewna,
● tytan.

Zastosowanie frezów 4G zwiększa znacznie produktyw-
ność, ponieważ pozwalają one na obróbkę z większymi pręd-
kościami obrotowymi vf, większymi posuwami na ostrze fz, 
przy zwiększonych wysokościach ap i grubościach ae warstw 
zbieranego materiału.
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NOWOŚĆ !!! FREZY High Speed Cutting
for Pre-Hardened Steels up HRC55

Polecamy stosowanie tych narzędzi, które łączą tak pozytywne rezultaty innowacyjności wykonania  
z dużą produktywnością i uniwersalnym zastosowaniem.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną i bogatą ofertą z nowej linii frezów 4G.


