Nowe wiertła Dream Drills Alu
Firma YG-1 LCo Ltd z Korei Południowej wzbogaciła swój szeroki program narzędzi o nowe wiertła do
wysoko wydajnej obróbki aluminium. Wiertła Dream Drills Alu wykonane są z mikroziarnistego węglika
spiekanego VHM.
Specjalna geometria ścinu i kąta przyłożenia w połączeniu z kątem wierzchołkowym stwarzają bardzo dobre
warunki do wysoko wydajnej obróbki. Nowa geometria
głównej krawędzi skrawającej pozwala na optymalizację
pracy. Wszystkie wiertła mają szlifowane i polerowane
rowki wiórowe, które ułatwiają odprowadzanie wiórów
z przestrzeni obróbkowej. Takie dodatkowe polerowanie
rowków wiórowych zmniejsza możliwość przyklejania się
wiórów do narzędzia.
Wiertła są standardowo wyposażone w możliwość podawania chłodzenia przez narzędzie w celu zwiększenia parametrów obróbki skrawaniem oraz usprawnienia odprowadzania większej ilości wiórów. We wszystkich wykonaniach
wierteł chłodzenie jest wyprowadzone osobno na każdą
krawędź skrawającą ostrza.
Wiertła Dream Drills Alu ukierunkowane są na poprawę
parametrów pracy i optymalizację procesów skrawania
przy zachowaniu dużej trwałości narzędzi.
Produkowane są w trzech długościach części roboczej:
3×D, 5×D, 8×D i w zakresie średnic Ø od 3,0 do 20,0.
Tylko wiertła o długości części roboczej 8×D są standardowo produkowane do średnicy Ø 14,0. Wszystkie średnice wierteł stopniowane są co 0,1 mm. Tolerancja wykonania części roboczej mieści się w klasie m7, co umożliwia
uzyskanie jeszcze lepszej powierzchni po wierceniu.
Wiertła te – dzięki specjalnie stworzonej geometrii i dokładnemu wykonaniu części roboczej – dedykowane są do
aplikacji wysoko wydajnych i dokładnych. Doskonale nadają
się do obróbki części z aluminium oraz stopów aluminium.
Wiertła Dream Drills Alu są przeznaczone do zastosowania w przemyśle lotniczym, samochodowym, maszynowym oraz w budownictwie.
Nasi doradcy techniczni z chęcią zaprezentują podczas
testów pracę nowych wierteł Dream Drills Alu przy optymalizacji obróbki wiercenia.

Drodzy Państwo,

Dream Drills Alu

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
aby ten piękny czas upłynął w ciepłej, radosnej i rodzinnej atmosferze,
a Nowy Rok 2015 przyniósł nam wszystkim wiele sukcesów w pracy zawodowej,
moc szczęścia w życiu osobistym oraz spełnienie najskrytszych marzeń.
Wszystkiego co najlepsze – Pracownicy YG-1 Poland Sp. z o.o.
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Wiertła Dream Drills General
Firma YG-1 z powodzeniem oferuje i sprzedaje wiertła VHM do ogólnego przeznaczenia. Wiertła te wykonane są z mikroziarnistego węglika spiekanego. Specjalna aplikacyjna geometria ostrzy, w której położono
nacisk na zwiększenie parametrów pracy i wysoko wydajną obróbkę, daje możliwość efektywnej optymalizacji procesu wiercenia.
Dla zwiększenia trwałości wiertła wyposażono w wielowarstwową powłokę ultratwardą TiAlN (glino-azotek
tytanu). Dodatkowo, aby ułatwić odprowadzanie wiórów z przestrzeni obróbkowej, wiertła Dream Drills
General są produkowane z wewnętrznym doprowadzeniem chłodzenia.
Wiertła produkowane są w gabarytowych długościach części roboczej 3×D, 5×D, w zakresie średnic od
Ø 3,0 do Ø 20,0, bez chłodzenia wewnętrznego. Dla wydajnych procesów wiertła Dream Drills General
produkowane są w długościach części roboczej 3×D, 5×D, w zakresie średnic od Ø 3,0 do Ø 20,0 z chłodzeniem wewnętrznym. Natomiast wiertła w długości roboczej 8×D produkowane są w zakresie średnic od Ø 3,0
do Ø 14,0 i również posiadają chłodzenie wewnętrzne. Wszystkie średnice wierteł stopniowane są co 0,1 mm.
Prosimy o kierowanie do naszych doradców technicznych zapytań o właściwy dobór i testy wierteł Dream
Drills General.
a)

b)

Dream Drills General: a) bez chłodzenia, 3×D, b) z chłodzeniem, 8×D

Wiertła Dream Drills INOX
Firma YG-1 przedstawia kolejne wiertło aplikacyjne VHM, które jest już oferowane i sprzedawane naszym
klientom. Specjalna geometria ostrzy powstała z myślą o zastosowaniu do obróbki stali nierdzewnych, stali
kwasoodpornych, żaroodpornych, stopów tytanu oraz inconeli.
Geometria wierteł Dream Drills INOX ma zapewnić wydajną obróbkę trudnoobrabialnych materiałów przy
maksymalnej optymalizacji procesu wiercenia. Trwałość wiertła zwiększa ultratwarda powłoka wielowarstwowa z TiAlN (glino-azotku tytanu). Dodatkowo, aby zmniejszyć nagrzewanie się narzędzia oraz ułatwić
odprowadzanie wiórów z przestrzeni obróbkowej, wiertła Dream Drills INOX są produkowane tylko z wewnętrznym doprowadzeniem chłodzenia.
Wiertła produkowane są w gabarytowych długościach części roboczej 3×D, 5×D, w zakresie średnic od
Ø 3,0 do Ø 20,0, z chłodzenia wewnętrznym. Natomiast wiertła w długości roboczej 8×D produkowane są
w zakresie średnic od Ø 3,0 do Ø 14,0 i również posiadają chłodzenie wewnętrzne. Wszystkie średnice
wierteł stopniowane są co 0,1 mm.
Prosimy o kierowanie do naszych doradców technicznych zapytań o właściwy dobór i testy wierteł Dream
Drills INOX.
a)

b)

Dream Drills INOX z chłodzeniem: a) 3×D, b) 8×D
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