
Frez HF4 Mill wyróżnia się wśród dostępnych na ryn-
ku systemów do szybkich posuwów licznymi zaletami:
∎ ma wiele zastosowań,
∎ jest dostępny w średnicach, począwszy od ⌀16 mm, 
dlatego można go używać także do obróbki małych de-
tali z wąskimi wnękami,

∎ mocowanie płytki w gnieździe jest bardzo sztywne, 
a frez jest odporny na wykruszenia,
∎ zapewnia niskie siły skrawania przy wysokim po-
suwie,
∎ cena frezu jest bardzo korzystna w stosunku do 
jego jakości.

Zapraszamy do współpracy!

YG-1 Poland Sp. z o.o. 

HF4 Mill – nowość w ofercie 
 narzędzi na płytki wymienne

Doświadczenia firmy YG-1 i naszych klientów po-
twierdzają wymienione cechy nowego frezu HF4 Mill. 
Narzędzie pracuje łagodniej niż porównywalne roz-
wiązania. Dzięki temu oraz specyficznej dla YG-1 kon-
strukcji płytki jego trwałość wyraźnie przebija konku-
rencyjną ofertę.

Dostępne są narzędzia o średnicach od ⌀16 mm do 
⌀32 mm z chwytem cylindrycznym oraz o średnicy 
⌀40 mm i ⌀50 mm jako głowice nasadzane. Już nie-

długo w ofercie firmy YG-1 pojawią się wkręcane koń-
cówki o średnicach w zakresie ⌀16÷40 mm.

Płytki występują w dwóch wersjach:
∎ z geometrią TR do stali stopowych,
∎ z geometrią standardową do wielu zastosowań.

W najbliższym czasie program narzędzi na płytki 
wymienne firmy YG-1 zostanie uzupełniony o geome-
trię przeznaczoną do obróbki stali żarowytrzymałych 
oraz nierdzewnych.

Korzyści dla użytkownika:
∎ większe możliwości szybkiej obróbki dzięki wszechstronności zastosowania,
∎ szybsza obróbka,
∎ mniej uszkodzeń narzędzia, ponieważ płytka jest bardzo masywna.

YG-1 konsekwentnie poszerza gamę narzędzi na płytki wymienne. Najnowsze narzędzie to frez do szybkich 
posuwów HF4 Mill na płytki ENMX 0604. Jest uniwersalny, trwały i zapewnia o 50% większą wydajność.



Konkurent

Symbol ENMX 0604 BLMP0603R-M

Geometria TR M

Gatunek węglika YG602 P25

Narzędzie D 20 mm / z = 3

Prędkość skrawania vc 150 m/min

Posuw na ząb fz 1,0 mm/ząb 0,5 mm/ząb

Posuw na minutę vf 6900 mm/min 3450 mm/min

Głębokość skrawania ap 0,5 mm

Trwałość 90 min 60 min

Wydajność +50%
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Dlaczego

Małe gabaryty
(minimum Ø16) 

Mały kąt przystawienia
do wysokich posuwów 

Duży kąt natarcia,
niskie siły skrawania 

4 ostrza
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Grubsza
płytka

Chronione naroże
zapobiega pęknięciom

Duża przylga zapewnia
stabilne mocowanie 

Sukces

Stal wysokostopowa   1.2344
(32 HRC)

+50%

P 

90 min 60 min 
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