Gwintowniki COMBO
w nowych tolerancjach
Koreański producent narzędzi skrawających, firma YG-1, wprowadził właśnie do swojego
sprawdzonego asortymentu gwintowników COMBO zupełnie nowe wykonania tolerancji gwintów. Bardzo dobrze sprawdzająca się i opatentowana przez YG-1 geometria zarysu gwintu
gwintowników COMBO, zapobiegająca rozbijaniu gwintu poprzez zbyt szybkie zagłębianie się
gwintownika w materiał, została poszerzona o produkcję gwintowników w nowych tolerancjach
gwintu.
Obecnie firma YG-1 oferuje dodatkowe wykonania z różną tolerancją gwintów.
Standardowa tolerancja gwintów metrycznych – 6H – została powiększona o:
● tolerancję gwintu – 4H
● tolerancję gwintu – 6H + 0,1
● tolerancję gwintu – 6G
● tolerancję gwintu – 7G.
Gwintowniki metryczne drobnozwojne produkowane są:
● w tolerancji gwintu – 6G.
Natomiast gwintowniki calowe o podziałce
normalnej UNC i drobnozwojnej UNF produkowane są:
● w tolerancji – 3B.
Tolerancję – 3B często wykorzystuje się przy gwintach calowych w przemyśle lotniczym.
Obecnie gwintowniki COMBO produkowane są ze skośną powierzchnią natarcia lub z luką
wiórową skrętną. Przy produkcji COMBO wykorzystuje się dwie powłoki Vap lub TiN, które
poprawiają trwałość i wydajność gwintowników.
Gwintowniki COMBO doskonale sprawdzają się w obróbce różnych materiałów, takich jak:
stal węglowa, stal stopowa, stale nierdzewne, stale narzędziowe itp.
Zestawiając tak pozytywne rezultaty sprawdzonego wykonania
gwintowników COMBO z nowymi wykonaniami tolerancji gwintów,
polecamy szerokie stosowanie tych narzędzi.
Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą gwintowników COMBO.

IF IT’S NOT PERFECT, IT’S NOT YG-1

YG-1 Poland bliżej swoich klientów
podczas seminarium
i pokazów obróbki skrawaniem

W celu podnoszenia wiedzy o właściwym doborze, zastosowaniu, pracy i oferowaniu narzędzi firmy YG-1 przeprowadziliśmy w kwietniu VII edycję spotkań szkoleniowo-pokazowych.
Szkolenie teoretyczno-praktyczne dla klientów końcowych, czyli firm – narzędziowni mających ugruntowaną pozycję na rynku Die & Mold, obejmowało praktyczne pokazy pracy przy
obróbkach: aluminium 7075 (DIN 3.4364), stali narzędziowej DIN 1.2311, stali TOOLOX  44
oraz stali ulepszonej Hardox 550.
Natomiast w drugim dniu szkolenie skierowane było do firm dystrybucyjnych, gdzie
przedstawiliśmy praktyczne pokazy pracy
w najczęściej stosowanych materiałach: aluminium 7075 (DIN 3.4364), stali o twardości
do 33 HRC, stali nierdzewnej 0H18N9 (DIN
1.4301) oraz stali ulepszonej Hardox 550.
Podczas seminarium odwiedziło nas ponad
120 klientów, w przeważającej mierze z regionu kujawsko-pomorskiego. Natomiast firmy
dystrybucyjne, biorące udział w seminarium,
reprezentowały cały region Polski.
Zaprezentowane podczas seminarium liczne narzędzia YG-1, różne rodzaje strategii obróbek i wiele obrabianych materiałów spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników
seminarium.
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