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NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE

Nowy katalog narzędzi na płytki wymienne YG-1
twardość

Z przyjemnością prezentujemy nasz
nowy katalog z narzędziami na płytki
wymienne.
Katalog ten oraz wiele nowych pozycji, które dodaliśmy do naszego wcześniejszego programu, są rozszerzeniem
programu Universal Line, który zapoczątkowaliśmy rok temu. Wówczas
program oparty był na gatunkach węglika z powłokami PVD YG02 & YG801
oraz jednym gatunku z powłoką CVD
YG1001.
W nowym katalogu znajdziecie Państwo rozszerzoną gamę produktów,
w tym nowy zakres płytek tokarskich
rozszerzony o trzy gatunki CVD na bazie Al2O3 o różnej udarności YG3010,
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INDEXABLE CUTTING TOOLS

YG1001

NOWE CVD AL2O3

YG3010

NOWY

YG3020

NOWY

YG3030

Kierunkowe ułożenie cząsteczek powłoki
Wzrost odporności na ścieranie

obróbka wykańczająca

obróbka zgrubna

NOWY
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-UF

wykańczająca

-UL

pół-wykańczająca

NOWY

-UM

średnia (w warunkach
niestabilnych)

NOWY

-UG

średnia (w warunkach
stabilnych)

-UC

średnia zgrubna oraz
do żeliwa

-UR

zgrubna

WYSOKA WYDAJNOŚĆ OBRÓBKI
Powłoka DLC do wydajnej obróbki stopów aluminium
o podwyższonej zawartości krzemu

YE-UL18
METRIC

udarność

NOWY
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YG3020, YG3030, oraz trzy nowe geometrie „UL”, „UM”, oraz „UC”. Wprowadzamy ponadto płytki do toczenia aluminium w niepowlekanym gatunku
YG10 oraz YG100 z powłoką w technologii DLC.
Co nowego?
1. Dodajemy trzy nowe gatunki tokarskie CVD. Cztery gatunki CVD pokry-

wają pełny zakres toczenia stali, żeliwa, oraz stopów żarowytrzymałych.
2. Dodajemy trzy nowe geometrie płytek tokarskich. Sześć rodzajów łamaczy wiórów umożliwia idealne dopasowanie geometrii do warunków
obróbki. Mogą być stosowane we
wszystkich obszarach, w tym w obróbce zgrubnej, wykańczającej, przy obróbce ciągłej i przerywanej.

3. Gatunek YG10 oraz powłoka YG100
DLC - płytki do toczenia aluminium.
Płytki do aluminium w gatunku YG100
z powłoką DLC, jak i niepowlekane
(YG10) są szlifowane obwodowo w celu
zapewnienia ostrej krawędzi ostrza.
Polerowanie powierzchni natarcia minimalizuje tworzenie się narostu. Gatunek YG100 zalecany jest do stopów
o podwyższonej zawartości krzemu.
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Niepowlekany gatunek do obróbki stopów o niskiej
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