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YG-1 W OBROBCE MATRYC I FORM
,

Obecnie działalność związana z produkcją matryc i form jest w pełni częścią przemysłu produkcji masowej,
aby wspierać popyt w sektorach takich jak motoryzacja, lotnictwo, elektronika, opakowania i inne. Najnowsza
dostępna technologia, taka jak zaawansowane oprogramowanie CAM i obrabiarki CNC nowej generacji,
zawsze szybsze i zapewniające lepszą wydajność, dla klientów Die & Mold, są idealnymi i niezbędnymi
narzędziami do osiągania celów, takich jak produkty niszowe, wysokiej jakości, dłuższa żywotność form,
a nawet szybsza obróbka z większą zyskownością. W branży odlewania i formowania istnieje potrzeba,
aby móc polegać na �rmie narzędziowej z niezawodnymi narzędziami do obróbki dowolnych kształtów.

YG-1, jako światowy lider w produkcji i stosowaniu aplikacyjnych narzędzi
skrawających, oferuje innowacyjne wdrożenia na całym świecie w postaci
doskonałych narzędzi, wsparcia ekspertów technicznych i światowej klasy
rozwiązań.

STAL I STAL WSTĘPNIE ULEPSZONA STAL WYSOKO HARTOWANA

STAL NIERDZEWNA ALUMINUM

MIEDŹ

GRAFIT
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WPROWADZENIE

OBROBKA SKRAWANIEM
MATRYC I FORM

,

W świecie istnieją różne typy form, między innymi: formy do tworzyw
sztucznych - wycinanie i formowanie, odlewanie kokilowe,
formowanie gumowe, formy do rozdmuchiwania i formy odkuwki.
W przemyśle form jest również kilka określonych części zamiennych,
które uzupełniają strukturę formy. Ta wielka różnorodność oznacza proces
obróbki w szerokim zakresie materiałów, takich jak stale ulepszane, stale
hartowane, żeliwo, aluminium do form prototypowych, stale nierdzewne
do części rozgałęźnych i gorących kanałów, gra�t i miedź do procesów
elektroerozyjnych. Bogata oferta narzędzi YG-1 jest w stanie zaspokoić
potrzeby klientów Die & Mold, niezależnie od materiału, który ma być
przetwarzany i aplikacji do wdrożenia.
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ZASTOSOWANIA

FREZOWANIE / OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA / ZGRUBNA / PROFILOWA 
FREZY 4G 
Linia frezów z węglika spiekanego do bardzo
precyzyjnego wykończenia. Do obróbki
zgrubnej na miękko serii
X-Speed Rougher - przy małych
i średnich kieszeniach form. Dostępne są frezy 2, 4 i 6 ostrzowe,
walcowo - czołowe, promieniowe i torusowe oraz wykonania długie
i extra długie - do dokładnego wykończenia kieszeni form.

FREZOWANIE PŁASZCZYZN / FREZOWANIE PÓŁ-WYKAŃCZAJĄCE
YG MILL [Geometria standard oraz -TR]
90 °, 45 °, Płytki okrągłe.
YG MILL do rodzina wydajnych narzędzi
na płytki wymienne.
Narzędzia z kątem przystawienia
90 stopni, lub 45 stopni oraz na płytki
okrągłe, trzpieniowe i nasadzane
są niezastąpione w obróbce form.

GWINTOWANIE
PRIME TAPS | THREAD MILLS
COMBO TAPS | SYNCHRO TAPS
YG-1 oferuje pełną gamę rozwiązań do gwintowania. Produkujemy
gwintowniki skrętne, ze skośną  powierzchnią natarcia oraz proste.
W ofercie mamy również wygniataki do plastycznego formowania
gwintów oraz  frezy do gwintów. Wszystkie  wykonania narzędzi
są dostępne i osiągają doskonałe wyniki dzięki naszej innowacyjnej
technologii. 

FREZOWANIE KOPIOWE / PROFILOWANIE
i-SMART
YG-1 zapewnia użytkownikom narzędzi obniżone koszty i uniwersalność zastosowania. Natomiast
sprawdzona geometria frezów 4G wnosi jednocześnie jakość i sprawdzoną na rynku trwałość narzędzi i-Smart.
System ten wyposażony jest w modułową budowę wymiennych końcówek do jednego trzpienia.
i-Smart ma możliwość stosowania końcówek wieloostrzowych, torusowych, promieniowych, dzięki czemu
jest idealnym narzędziem do produkcji matryc i form.

FREZOWANIE / OBRÓBKA CIĘŻKA / PÓŁWYKAŃCZAJĄCA / PROFILOWA
V7 PLUS
Linia frezów V7 Plus z węglika spiekanego
z 4 i 6 ostrzami, frezy walcowo - czołowe
z fazami, czołem kulistym lub promieniami
naroży. Typ z 6 ostrzami nadaje sie również
do końcowego wykończenia konturowego
lub trochoidalnego frezowania. Stabilna i wydajna praca przekłada
się na efektywne zastosowania tych narzędzi do obróbki matryc
lub form. 

STAL I STAL WSTĘPNIE ULEPSZONA
Przemysł Die & Mold wykorzystuje różne rodzaje stali, w zależności od tego co należy wykonać.
Zwykle obrabiane są materiały z dwóch grup:
- stale do pracy na gorąco (formy do wtrysku tworzyw sztucznych, gumy, kucie, odlewanie ciśnieniowe)
- stale do obróbki na zimno (matryce do ścinania i kształtowania blach)
W tym ostatnim rodzaju form często stosuje się również żeliwo.
Przemysł Die & Mold potrzebuje odpowiedniego partnera do obróbki szerokiej gamy różnych wstępnie utwardzanych materiałów, 
YG-1 może w pełni zaspokoić zapotrzebowanie klientów, niezależnie od obrabianego materiału, zastosowania lub maszyny.

FREZOWANIE / PROFILOWANIE
i-Xmill
Wszechstronna linia i-Xmill, jej wymienne płytki "Torusowe" 
i "Promieniowe" zostały opracowane z myślą o przemyśle 
narzędziowym. Pomimo długiego chwytu narzędzie jest 
praktycznie pozbawione drgań, dzięki czemu zapewnia doskonałe
wyniki w głębokich kieszeniach - jest jednym z najczęstszych 
zastosowań w obróbce zestawów matryc i form.
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WIERCENIE
YG DRILL

 

Przekonaj się ile możesz zaoszczędzić
stosując nasze płytki do wierteł.
Nasz wybór płytek i odporny gatunek
węglika zapewnia bezpieczną obróbkę.
Idealne rozwiązanie do dużych średnic!

ROZWIERCANIE
ROZWIERTARKI VHM
Precyzja jest najważniejsza w obróbce najwyższej
jakości zestawów do matryc i form.
Nasze rozwiertaki VHM z ostrzami prostymi
i skrętnymi wykonują idealnie wymagane średnice
otworów za każdym razem.

GŁĘBOKIE WIERCENIE
DREAM DRILLS MQL(10xD,15xD, 20xD, 25xD, 30xD, 35xD, 40xD)
W przypadku bardzo głębokich wierceń YG-1 dostarcza wiertła typu
DREAM DRILLS - MQL z długimi częściami roboczymi.  Głębokość
wiercenia :10 x D z EDP. DHM10, 15 x D z EDP. DHM15, 20 x D
z EDP.DHM20, 25 x D z EDP. DHM25, 30 x D z EDP. DHM30.
Wiertła te mogą wykonywać wiercenia również przy pracy MQL
(Minimum Quantity Lubrication) w celu zmniejszenia generowanego
ciepła, a tym samym znacznie przedłużyć żywotność narzędzia.

WIERCENIE I SZYBKIE WIERCENIE
WIERTŁO DREAM DRILLS GENERAL

 

(3xD, 5xD, 8xD)

Dzięki samo centrowaniu i łamaniu wiórów za pomocą krawędzi
tnącej o kształcie fali, wiertła mają mały nacisk, stabilny moment
obrotowy, co przekłada się na długą żywotność narzędzia.
DREAM DRILLS - GENERAL mają szeroka gamę średnic i długości
wiercenia, wykonane są z otworem na chłodziwo i bez otworu
na chłodziwo. 
Wiertła VHM bez chłodzenia:
- 3 x D z EDP. DH404
- 3 x D z EDP. DH423
- 5 x D z EDP. DH424
Wiertła VHM z chłodzeniem wewnętrznym:
- 3 x D z EDP. DH406
- 5 x D z EDP. DH408
- 8 x D z EDP. DH421
Wiertła te są idealnym wyborem do ogólnego zastosowania.

WIERCENIE
DREAM DRILLS FLAT BOTTOM (2xD, 5xD)
Produkcja matryc i form często wymaga wiercenia na pochyłych,
i pofalowanych powierzchniach. Często też wymagany jest otwór
z płaskim dnem. Wiertła DREAM DRILLS FLAT BOTTOM z EDP. DPP447
mają kąt wierzchołkowy 180 stopni i są idealnym rozwiązaniem
dla w/w zastosowań.

WIERCENIE
i-ONE DRILLS (3xD, 5xD, 8xD)
Stosowane do wiercenia otworów o różnych śrenicach.
i-ONE zapewniają doskonałą wydajność dzięki ekonomicznym
wymiennym wkładkom. Dzięki nowym wkładkom i powłoce H
oraz wysokiej jakości uchwytom narzędziowym, uzyskujemy dobrą
jakość otworów i zwiększoną produktywność. 

DREAM DRILLS
 
HIGH FEED

 
(3xD, 5xD)

Rozwiązanie YG-1 do szybkiego wiercenia. Wiertła te są samo centrujące
i łamią wióry za pomocą krawędzi tnącej o kształcie fali. Wiertło
wyposażone jest w 3 ostrza z kanałami chłodzącymi.
Wiertła te zwiększają wydajność, do 1,6 razy
i mają dłuższą żywotność w porównaniu
do tradycyjnych wierteł 2 ostrzowych.

1

2
3

Możemy zapewnić naszą pełną ofertę dla frezowania, wiercenia, gwintowania i rozwiercania dla każdej aplikacji do produkcji matryc i form.

WIERCENIE
SPADE DRILLS
Wiertła przy zastosowaniu wymiennych płytek
wykonują bardzo duże i długie otwory przy niskich
kosztach produkcji. Zoptymalizowana specjalna
geometria umożliwia wykonanie tych otworów,
w najbardziej stabilny i efektywny sposób.
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NOWOŚĆ!* Narzędzia w opracowaniu
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ZASTOSOWANIA

Wysoko hartowana stal jest powszechnie stosowana w przemyśle Die & Mold do produkcji części,
takich jak np. odrzutowe łopaty turbin - zdjęcie poniżej. Stal o wysokiej twardości stwarza
poważne wyzwania związane z obróbką. YG-1 oferuje doskonałe rozwiązania wymagające
użycia narzędzi do obróbki materiałów twardych w postaci rodzin do frezowania:
X5070, YG Mill, i-Xmill  i do wiercenia otworów w linii Dream Drills - High Hardened DH500.

STALE ZAHARTOWANE, ULEPSZONE CIEPLNIE

FREZOWANIE PŁASZCZYZN I PROFILI
YG MILL [Geometria-TR oraz płytki typu ...W]

90° oraz płytki okrągłe.
YG MILL to rodzina wydajnych narzędzi na płytki wymienne.
Narzędzia z kątem przystawienia 90 stopni, oraz na płytki okrągłe w wzmocnionej geometrii -TR
i typach ...W, są niezastąpione w obróbce form.

FREZOWANIE
X5070

Frezy X5070 są doskonałym rozwiązaniem dla wielu
aplikacji obróbczych matryc i form. Wyposażone są
w różne geometrie, liczbę ostrzy, średnice i długości
całkowite oraz charakterystyczną "niebieską powłokę".
Zostały specjalnie opracowane, aby obrabiać materiały
zahartowane w zakresie 50-70 HRc. Seria frezów
X5070 High Feed z EDP. G8B59 lub EDP. G8B54, przeznaczona
jest do obróbki szybkościowej HSC (HIGH SPEED CUTTING)
na podwyższonych parametrach posuwu i używana jest 
przy obróbkach pół-wykańczających lub wykańczających
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FREZOWANIE KOPIOWE / PROFILOWANIE
i-Xmill [dla STALI HARTOWANYCH]

Wszechstronna linia i-Xmill, która została opracowana specjalnie z myślą
o obróbce matryc i form. Posiada dobre sprawdzone wymienne płytki
z węglika EDP. XMR260T dla wykonań torusowych oraz EDP. XMB260T
dla wykonań promieniowych. Geometrie i powłoki płytek są specjalnie
dobrane i dedykowane do obróbki stali zahartowanych.

WIERCENIE

DREAM DRILLS HIGH HARDENED
Wiercenie w wysoko hartowanej stali jest poważnym wyzwaniem ze względu na ogromne siły,
które może wytrzymać bardzo niewiele wierteł. Wiertła "DREAM DRILLS HIGH HARDENED"
z EDP. DH500 cechują sie specjalna geometria, która umożliwią wiercenie stali ulepszonych 
oraz stali zahartowanych (do 70 HRc). Wiercenie odbywa się przy dobrym odprowadzaniu
wiórów i stabilnej pracy. Sprawdzone i doceniane narządzie w obróbce tak trudnych materiałów.

YG-1 oferuje pełną gamę rozwiązań dla wszytkich zadań
gwintowania w obróbce matryc i form. Produkujemy
gwintowniki VHM z lukami prostymi z EDP. T0997-TIC
lub EDP. T0999-TIC.
W naszej ofercie znajdują sie również frezy do gwintów
obrabiające materiały ulepszone do 62 HRc.
Narzędzia te osiągają doskonałe wyniki dzięki naszej
innowacyjnej konstrukcji i technologii. Do zastosowania
na maszynach CNC z min. 3 osiami pracy. 

GWINTOWANIE
CARBIDE TAPS
THREAD MILLS

Możemy zapewnić naszą pełną ofertę dla frezowania, wiercenia, gwintowania i rozwiercania dla każdej aplikacji do produkcji matryc i form.
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ZASTOSOWANIA

Formy stają się coraz bardziej kompletnymi systemami produkcyjnymi, a jednocześnie aplikacjami,
które implikują różne cechy ich składników, między innymi odporność na korozję
(na przykład w przypadku gorących kanałów i rozgałęźników).
Dzięki właściwościom swoich produktów, YG-1 wspiera klientów matryc
i form do obróbki materiałów ze stali nierdzewnej.

STAL NIERDZEWNA

90°, 45°, Płytka okrągła
YG Frezowanie to rodzina wydajnych narzędzi na płytki wymienne.
Narzędzia o kappa 90 stopni, 45 stopni oraz na płytki okrągłe
w geometrii -ST do stali nierdzewnych, trzpieniowe i nasadzane
są niezastąpione w obróbce form.

WIERCENIE
DREAM DRILLS INOX (3xD, 5xD, 8xD)

Wiertła mają specjalny kształt
i geometrie ostrzy do wydajnej
obróbki stali nierdzewnych.
Doskonałe odprowadzanie
i zwijanie wiórów, dzięki
doskonałemu centrowaniu,
które daje dobrą gładkość
powierzchni. Chłodzenie
wewnętrzne wiertła umożliwia
większe parametry pracy, lepsze
wykończenie powierzchni
i dłuższą żywotność narzędzia.
Wiertła Dream Drill INOX
produkujemy w następujących
odmianach :
- EDP. DH451 wiertła do pracy 3 x D
- EDP. DH452 wiertła do pracy 5 x D
- EDP. DH453 wiertła do pracy 8 x D

WIERCENIE
YG DRILL [Geometria -ST]
Płytka kwadratowa o ostrej geometrii -ST

Narzędzia składane YG mają zapewnić
obróbkę szerokiej gamy materiałów.
Teraz większe średnice oraz ostra geometria -ST
umożliwia oszczędności także
w stalach nierdzewnych.

ROZWIERCANIE
ROZWIERTAKI VHM
Rozwiertaki VHM wykonane są z ostrzami prostymi i skrętnymi. 
Wykonują super dokładne średnice otworów przelotowych lub tzw.
"ślepych". Przy obróbce matryc najlepiej spisują sie wydajne rozwiertaki
z VHM  EDP. K4101 lub rozwiertaki HSS-E maszynowe EDP. K2101. 

FREZOWANIE PŁASZCZYZN I PROFILI
YG MILL [Geometria -ST]
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COPY MILLING / PROFILING
i-Xmill [dla STALI NIERDZEWNYCH] 
Wszechstronna linia i-Xmill,
która jest specjalnie opracowana
z myślą o  obróbce zestawów matryc
i form, ponownie staje przed
wyzwaniem. Geometria płytek XMR110A
oraz XMB130A stworzona jest
do zastosowania przy obróbce
stali nierdzewnych.

FREZOWANIE
TITANOX POWER
Linia frezów pełnowęglikowych walcowo - czołowych
z promieniami naroży EDP. GMG28, lub fazami naroży EDP. GMG24.
Narzędzia te produkowane są w technologii i konstrukcji Double
Core ze zmienną średnicą rdzenia, z 4, lub 5 ostrzami. Dodatkowe
wykonanie frezów z łamaczami wiórów EDP. EHE54, do obróbki
zgrubnej z wysokowydajnym frezowaniem konturowym.
Titanox Power to specjalna linia frezów dla gabarytów i średnic
standardowych dedykowana do wydajnego i trwałego zastosowania
podczas obróbki stali nierdzewnych, kwasoodpornych i trudno
obrabialnych materiałów jak tytan.

YG-1 oferuje pełną gamę rozwiązań do gwintowania
w obróbce matryc i form. Produkujemy wydajne gwintowniki
maszynowe sekrętne serii  VA/NW  EDP. TCH14 oraz ze skośną
powierzchnia natarcia serii VA/NW  EDP. TCH23, które mają
powłokę Hardslick znakomicie spisującą się w obróbce stali
nierdzewnych lub kwasoodpornych. W ofercie mamy również
wygniataki do plastycznego formowania gwintów serii
GV  EDP. TD703. W swojej ofercie posiadamy również
gwintowniki ręczne z pilotem prowadzącym na pierwszej
sztuce kompletu serii VA  EDP.TB373. Mamy również
wysoko wydajne frezy do gwintów. Frezy YG-1 wykonane
są z powłoką TIALN i produkujemy je z chłodzeniem
wewnętrznym, lub bez chłodzenia wewnętrznego.
Do zastosowania na maszynach CNC z min. 3 osiami pracy. 

GWINTOWANIE
PRIME TAPS
COMBO TAPS 
COLD FORMING TAPS

FREZOWANIE / OBRÓBKA CIĘŻKA / PÓŁWYKAŃCZAJĄCA / PROFILOWA
V7 PLUS
Linia frezów z węglika spiekanego produkowana w odmianach
narzędzi promieniowych EDP. GMG55, torusowych
EDP.  GMF62 lub z fazami na narożach ostrzy EDP. GMF57.
Frezy posiadają 4 lub 6 ostrzy, w wykonaniu krótkim, długim
lub długim z wyluzowaniem za częścią roboczą. Typ z 6 ostrzami
EDP. GMG16 znakomicie nadaje się do wykończenia
konturowego obrabianej powierzchni, lub do frezowania
trochoidalnego.

WIERCENIE
SPADE DRILLS
Wiertła przy zastosowaniu wymiennych płytek
wykonują bardzo duże i długie otwory przy niskich
kosztach produkcji. Zoptymalizowana specjalna
geometria umożliwia wykonanie tych otworów,
w najbardziej stabilny i efektywny sposób.

Możemy zapewnić naszą pełną ofertę dla frezowania, wiercenia, gwintowania i rozwiercania dla każdej aplikacji do produkcji matryc i form.

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!
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INNE MATERIAŁY

Chociaż staramy się tworzyć formy głównie przez frezowanie, operacje elektroerozyjne są nadal bardzo często
stosowane, gdy kształty są trudne do frezowania. EDM oznacza konieczność wykonywania precyzyjnych
elektrod poprzez pracę ze stopami miedzi. YG-1, zwracając uwagę na te potrzeby, oferuje narzędzia
przeznaczone do tych materiałów.

Chociaż staramy się tworzyć formy głównie przez frezowanie, operacje elektroerozyjne są nadal
bardzo często stosowane, gdy kształty są trudne do frezowania. EDM oznacza konieczność
wykonywania precyzyjnych elektrod gra�towych co oznacza obróbkę gra�tu. YG-1,
zwracając uwagę na te potrzeby, oferuje narzędzia przeznaczone do tych materiałów.

MIEDŹ

GRAFIT

WIERCENIE
DREAM DRILLS INOX (3xD, 5xD, 8xD)

Wiertła mają specjalny kształt i geometrie ostrzy do wydajnej
obróbki miedzi. Doskonałe odprowadzanie i zwijanie wiórów
daje dobrą gładkość powierzchni, a chłodzenie wewnętrzne
wiertła umożliwia większe parametry pracy, lepsze wykończenie
obrabianej powierzchni i przedłużają żywotność narzędzia.
Wiertła Dream Drill INOX produkujemy w następujących odmianach:
- EDP. DH451 wiertła do pracy 3 x D
- EDP. DH452 wiertła do pracy 5 x D
- EDP. DH453 wiertła do pracy 8 x D

ROZWIERCANIE
ROZWIERTARKI VHM
Precyzja elementów form jest w obróbce wykańczającej bardzo
istotną i pożądaną cechą. Przy obróbce wkładek najlepiej
spisują się wydajne rozwiertaki z VHM  EDP. K4101
lub rozwiertaki HSS-E maszynowe EDP. K2101. Nasze
rozwiertaki VHM z ostrzami prostymi i skrętnymi wykonują
idealnie otwory za każdym razem.

FREZOWANIE
D-POWER GRAFIT
Linia frezów z węglika spiekanego, specjalnie zaprojektowana do obróbki gra�tu.
Geometria i powłoka diamentowa zapewniają precyzyjne frezowanie i długą
żywotność narzędzia. Zakres produkowanych średnic od 0,2 mm.

FREZOWANIE
CRX-S
Linia frezów z węglika spiekanego, specjalnie
zaprojektowana do obróbki miedzi.
Geometria i powłoka DLC zapewnia precyzyjne
frezowanie i długą żywotność narzędzia.
Zakres produkowanych średnic od 0,5 mm.

GWINTOWANIE
PRIME TAPS | THREAD MILLS
COMBO TAPS | SYNCHRO TAPS
Dzięki naszej innowacyjnej technologii zastosowane
narzędzia do obróbki matryc i form osiagają doskonałe 
wyniki. Produkujemy gwintowniki maszynowe :
skrętne  EDP.  TC804, lub TD804,  ze skośną powierzchnią
natarcia  EDP. TC814 lub TD814 oraz ręczne serii
GS  EDP. T7109.  W ofercie mamy również: gwintowniki
maszynowe wykonane ze stali proszkowych serii
PRIME TAPS  EDP. TRE03 lub TRJ03. oraz wysoko wydajne
frezy do gwintów. Frezy YG-1 wykonane są z powłoką TIALN z chłodzeniem
wewnętrznym lub bez chłodzenia wewnętrznego. Do zastosowania
na maszynach CNC z min. 3 osiami pracy. 

WIERCENIE
SPADE DRILLS
Wiertła przy zastosowaniu wymiennych płytek wykonują
bardzo duże i długie otwory przy niskich kosztach
produkcji. Zoptymalizowana specjalna geometria
umożliwia wykonanie tych otworów,
w najbardziej stabilny i efektywny sposób.
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Stopy aluminium często stosowane są w małej produkcji prototypowych form i niektórych akcesoriów.
Charakterystyka tych materiałów wymaga szczególnej uwagi dla odpowiedniego przygotowania
narzędzi, aby uniknąć klejenia, i narostów a umożliwiać odpowiednie i wysokie prędkości skrawania.
Dzięki specjalnym zakresom, dla stopów aluminium o odpowiedniej geometrii i powłokach,
YG-1 oferuje narzędzia o wysokiej wydajności nawet do tych materiałów.

ALUMINIUM

ROZWIERCANIE
ROZWIERTAKI VHM
Rozwiertaki VHM z ostrzami prostymi i skrętnymi wykonują
idealnie wymagane średnice otworów za każdym razem.
Przy obróbce form najlepiej spisują sie wydajne rozwiertaki
z VHM  EDP. K4101 lub rozwiertaki HSS-E maszynowe EDP. K2101.
Precyzja i dokładność jest najważniejsza przy obróbce
wykańczającej form.

Wiertła stworzone do wydajnej i szybkiej pracy. Posiadają dobrą
ewakuację wiórów z przestrzeni obróbczej dzięki swej geometrii
ostrzy skrawających. Dream Drill ALU posiada luki wiórowe
polerowane, co ułatwia odprowadzanie wiórów oraz ogranicza
tworzenie narostów na krawędziach. Wewnętrzne chłodzenie
zwiększa trwałość i podnosi parametry obróbki. Nadaje się
do szybkiego i wydajnego wiercenia w aluminium i jego stopach. 
Wiertła Dream Drill ALU produkujemy w następujących odmianach:
- EDP. D5432 wiertła do pracy 3 x D
- EDP. D5433 wiertła do pracy 5 x D
- EDP. D5434 wiertła do pracy 8 x D

FREZOWANIE   PŁASZCZYZN   I   KONTUROWANIE
YG MILL [Geometria -AL]
45°, 90° oraz Płytki okrągłe
Różnorodność narzędzi frezarskich YG MILL
na płytki wymienne daje również możliwość
odpowiedniej obróbki aluminium.
Przekonaj się o wzroście wydajności
zapewnianą przez naszą geometrię -AL
i nowy gatunek węglika YG200.

GWINTOWANIE
PRIME TAPS | THREAD MILLS
COMBO TAPS | SYNCHRO TAPS
YG-1 oferuje liczną gamę rozwiązań do gwintowania
elementów matryc i form. Produkujemy gwintowniki : 
skrętne serii AL  EDP. TC163, Combo EDP. TC804 oraz 
ze skośną powierzchnia natarcia serii AL  EDP. TC622,
Combo EDP. TC814. W ofercie mamy również wysoko
wydajne frezy do gwintów. Frezy YG-1 wykonane
są z powłoką TIALN z chłodzeniem wewnętrznym
lub bez chłodzenia wewnętrznego. Do zastosowania
na maszynach CNC z min. 3 osiami pracy. 

WYSOKA PRECYZJA / FREZOWANIE / PROFILOWANIE / WYKOŃCZENIE
ALU-POWER
WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ / FREZOWANIE / PROFILOWANIE / WYKOŃCZENIE
ALU-POWER HPC
Linia frezów z węglika spiekanego, specjalnie zaprojektowana
do obróbki aluminium i jego stopów. Znakomita do przygotowania
prototypowych zestawów matryc i form. Nadaje się
do różnorodnych zastosowań - konturowanie, praca pełną średnicą
w rowkach, zagłębianie w pełnym materiale pod kątem (rampa).
Dostępne w różnych odmianach:
walcowo-czołowe, torusowe, promieniowe.

WIERCENIE
SPADE DRILLS
Wiertła przy zastosowaniu wymiennych płytek wykonują bardzo
duże i długie otwory przy niskich kosztach produkcji.
Zoptymalizowana specjalna geometria umożliwia wykonanie
tych otworów, w najbardziej stabilny i efektywny sposób.

WIERCENIE
DREAM DRILLS ALU (3xD, 5xD, 8xD) NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!*

NOWOŚĆ!* Narzędzia w opracowaniu
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POMOC TECHNICZNA
Grupa YG-1 posiada cztery ośrodki badawczo rozwojowe zajmujące się globalnie wprowadzaniem
nowości w obróbkach aplikacyjnych materiałów, jednocześnie zapewniając synergie miedzy działami
produkcyjnymi, a potrzebami klientów końcowych. Centra badawcze zapewniają utrzymanie i rozwój
najwyższego poziomu umiejętności i technologii dla grupy YG-1. Ich wielkość i interdyscyplinarne
ukierunkowanie zapewnia interakcję z przemysłem, wczesne zauważanie osiągnięć naukowych
oraz rekrutację talentów. YG-1 ma również liczne jednostki rozwojowe na całym świecie, ułatwiające
badania nad nowymi produktami, ścisle dopasowanymi do potrzeb klienta i wymagań rynku.

GERMANY

INDIA

KOREA USA

PROJEKT, SYMULACJA, PRODUKCJA ORAZ PRÓBY TECHNOLOGICZNIE
W NAJNOWOCZEŚNIEJSZYM OŚRODKU PRZEMYSŁOWYM.

TECHNOLOGIE NARZĘDZIOWE NA MIARĘ STANU NAUKI.

PROJEKT
• Zaawansowana symulacja CAD/CAM zapewnia spójność procesu.
• Lokalny specjalista R&D zapewnia zaawansowane praktyczne rozwiązania produkcyjne.
• Ocena i rozwiązywanie problemów branży narzędziowej, jak i innych gałęzi przemysłu.
• Konstrukcja naszych produktów pod indywidualne zapotrzebowanie klienta.

SYMULACJA
• Komputerowa symulacja zapewnia najniższe koszty produkcyjne za sztukę.
• Rozwiązania obróbkowe do stali, stali nierdzewnej, stali ulepszonej i metali nieżelaznych
   stosowanych w produkcji matryc i form.
• Możemy Wam pomóc w optymalizacji ścieżki narzędzia YG-1 i uzyskać najwyższe wskaźniki wydajności.

PRODUKCJA
• 5-osiowe szlifierki CNC do szybkiego wytwarzania narzędzi.
• Światowej klasy półfabrykaty z węglika submikornowego zapewnia zwiększoną trwałość narzędzia.
• Najnowsza generacja powłok PVD i CVD zapewnia wyższą trwałość ostrza.
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WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTOWA   i DOSTAWA NA CZAS
dla KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

 
    

Od 1982 roku YG-1 angażuje się w jakość, innowacyjność i indywidualną obsługę klientów.
Nasze rozwiązania, osiągnięcia i doświadczenie przyczyniły się do zdobycia globalnej pozycji
jako wiodący producent wysokiej jakości narzędzi skrawających.
Marka YG-1 jest już w ponad 75 krajach, a międzynarodowe centra logistyczne
dają naszym klientom możliwość oferowania i dostarczania najlepszych usług.

BELGIUM FINLAND ITALY THE NETHERLANDSPORTUGAL SLOVENIA

DENMARK HUNGARY POLAND SERBIA SWISS

CZECH REPUBLIC GERMANY NORWAY RUSSIA SWEDEN UNITED KINGDOM

CROATIA FRANCE LITHUANIA ROMANIA SPAIN TURKEY

EUROPE

aby usyskać szczegółowe informacje na temat sieci sprzedaży zeskanuj kod QR lub odwiedź naszą stronę www YG-1 Poland Sp. z o.o. 
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Znajdź nas

BIURO
            UL. GOGOLIŃSKA 29, 02-872 WARSZAWA

NIP:5262817087, REGON: 015875184
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie 
XII Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000223094
tel/fax. +48 22 622 25 86/87
e-mail: info@yg-1.pl
http://www.yg-1.pl

YG-1 Poland Sp. z o.o.
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