FREZY
POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60
Idealne rozwiązanie problemów z wykruszaniem się narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań
– Lepsza odporność na zużycie
– Dłuższa żywotność narzędzi Only One niż pokrywanych frezów węglikowych
– Większa trwałość i wytrzymałość niż narzędzi z HSS Co 8
– Superatrakcyjna cena
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POKRYWANE
FREZY PM60

INFORMACJE

A. Frezy ONLY ONE są wykonane ze specjalnej metalurgicznej stali proszkowej PM60 zapewniającej
wysoką odporność na drgania i ścieranie – jest to jedna z zalet narzędzi kobaltowych HSS.
B. Frezy ONLY ONE z PM60 są nadzwyczaj odporne na zużycie, charakterystyczne dla narzędzi
wykonanych z mikroziarnistego węglika.
C. Frezy ONLY ONE zapewniają wysoką odporność na zużycie, co sprawia, że nadają się idealnie
do pracy na maszynach w niestabilnych warunkach (wibracje lub niejednolity skład obrabianego materiału).
D. Frezy ONLY ONE pracują bez wykruszania się naroży
ostrzy, na tych samych parametrach pracy, co jest ich
przewagą wobec pokrywanych frezów węglikowych.
E. Frezy ONLY ONE osiągają doskonałe parametry pracy
w stalach nierdzewnych, stalach wstępnie utwardzanych,
stalach węglowych, stopach aluminium i żeliwie.

Ważne   Niższe parametry pracy mogą wystąpić
w niesztywnym mocowaniu, przy szybkiej
obróbce oraz w materiałach powyżej 45 HRc.

FILOZOFIA PRODUKTU
A. Dla kogo zostały zaprojektowane frezy ONLY ONE?
  – dla każdego centrum obróbkowego CNC i maszyn konwencjonalnych
  – dla użytkowników, których celem jest zwiększenie produktywności
B. Mogą zastąpić:
  – zarówno pokrywane i niepokrywane narzędzia węglikowe, jak i narzędzia z HSS Co 8 (M42)
C. Zastosowane nowe technologie:
  – udoskonalono pokrycie na bazie ALCRONA
  – dla niektórych frezów z 4 ostrzami zastosowano geometrię M-XELIX, czyli ze zmiennym kątem pochylenia
linii śrubowej ostrzy i nierównomiernym podziałem ostrzy (średnice w zakresie 3,0÷25,0)
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D. Najlepszy stosunek jakości do ceny
  – dłuższa żywotność narzędzi i lepsza cena niż pokrywanych frezów węglikowych
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Większa wytrzymałość niż frezów HSS Co 8, prędkość skrawania jak w pokrywanych frezach węglikowych
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•

Cena

Cena

Lepsza odporność na zużycie i żywotność niż frezów z HSS
Co 8, lepsza cena niż pokrywanych frezów węglikowych
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