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Toczenie czoła i średnicy zewnętrznej

Chłodziwo

Tak

Materiał obrabiany

Stal nierdzewna austenityczna
0H17N12MT (X5CrNiMo 17 122)

Nóż tokarski

PCLN L2525 M12
CNMG 120408-UG YG801

CNMG 120408

vc, m/min

200

200

f, mm/obr

0,1

0,08

ap, mm

5

5

Trwałość narzędzia

60 szt.

50 szt.

Wzrost trwałości

+ 20%

Oszczędność czasu

+ 25%
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ap = 1,5÷4,0 mm,
płytki VNMG 160408 najlepiej spisu-
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wykończeniowej. W przypadku płytki VBMT 160404 zalecane parametry pracy wynoszą: głębokość skrawania ap = 0,3÷3,0 mm oraz posuw f =
0,10÷0,15 mm/obr.
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Drodzy Państwo,
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy, aby ten piękny czas
upłynął w ciepłej, radosnej i rodzinnej atmosferze,
a Nowy Rok 2018 przyniósł nam wszystkim
wiele sukcesów w pracy zawodowej,
moc szczęścia w życiu osobistym
oraz spełnienie najskrytszych marzeń.
Wszystkiego, co najlepsze!
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