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Narzędzia składane
 FREZOWANIE

Frezowanie płaszczyzn Frezowanie walcowo-czołowe Frezowanie płytkami okrągłymi

Koreańska firma YG-1, produkująca narzędzia skrawające, stale poszerza swój 
asortyment. W poprzednich wydaniach Mechanika przedstawiliśmy nową grupę 
narzędzi składanych Universal Line do toczenia, wiercenia i frezowania. Tym razem 
prezentujemy narzędzia z serii Universal Line   FREZOWANIE.

Narzędzia i płytki frezarskie z grupy Universal 
Line  FREZOWANIE stworzyliśmy z myślą 
o klientach zajmujących się obróbką szerokie-
go spektrum materiałów. Wszechstronność 
tych narzędzi w połączeniu z przystępną ceną 
pozwala na ich zastosowanie zarówno w pro-
dukcji mało-, jak i wielkoseryjnej.
Nowe płytki frezarskie z serii Universal Line 

 FREZOWANIE są wykonane z węglika 
YG602. Jest to ultradrobnoziarnisty substrat 
przeznaczony do wymagających warunków 
pracy, pokryty specjalnie zaprojektowaną po-
włoką PVD o podwyższonej gęstości. Zapew-
nia ona odporność na wysoką temperaturę oraz 
wysoką udarność niezbędną przy frezowaniu. 
Dzięki połączeniu tych cech gatunek YG602 
nadaje się na narzędzia nie tylko do frezowa-
nia, ale także do wiercenia.
Seria narzędzi frezarskich Universal Line  

 FREZOWANIE składa się z podstawo-
wych frezów trzpieniowych i głowic frezarskich 
do typowych operacji. W skład serii wchodzą 
najpopularniejsze rodzaje płytek zgodne z ISO, 
w tym płytki starej generacji – SPKN oraz TPKN.

Powłoka PVD idealna  
do frezowania i wiercenia

Ultradrobnoziarnisty węglik
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NARZĘDZIA SKŁADANE 

Obróbka żeliwa szarego GG25 tą samą płytką.   

Przykłady zastosowania narzędzi frezarskich z serii Universal Line  FREZOWANIE
Obróbka pakietu blach ze stali nierdzewnej 1.4308 w warunkach bardzo niesprzyjających dla narzędzi.

W przykładach narzędzia z serii Universal Line 
 FREZOWANIE zostały zastosowane do  

obróbki dwóch materiałów w różnych warunkach. 
Pokazują one, że nazwa serii Universal Line  

bardzo trafnie opisuje najważnieszą cechę tych 
narzędzi – są to rozwiązania w przystępnej cenie, 
nadające się do wszechstronnego zastosowania  
z dobrym rezultatem.




