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TDMX � TOP DRILL� Modular X

Modular Drills � TOP DRILL Modular X

Wiert o TDMX � Szczegó y techniczne

Chwyt ko nierzowy

Kana y ch odz ce

Mocowanie z przodu

Polerowane rowki wiórowe Chwyt SL

TDMX Gniazdo p ytki � Szczegó y techniczne

Podwójny k t mocowania
Kana ch odz cy

Naci cie

ruba zaciskowa

Ko ek wypychaj cy

� Zwi kszona stabilno p ytki dzi ki zaawansowanej
konstrukcji gniazda kieszeni.
� Mocowanie z przodu dla atwej wymiany p ytki, bez
demonta u uchwytu z wrzeciona obrabiarki.
� Zakres rednic od 16 mm do 40 mm.
� Stosunek L / D:1,5xD, 3xD, 5xD, 8xD i 12xD.

Dwie geometrie, aby pokry dwie grupy materia ów przy wierceniu.

Pierwszy wybór do wiercenia w stali i
eliwie.

Wiercenie z p askim dnem, wiercenie
w pakietach, jako pilot do wiercenia g bokich

otworów.

Gniazdo na p ytk

Wyj tkowo stabilna konstrukcja gniazda
p ytkowego, aby zwi kszy stabilno
i bezpiecze stwo aby sprosta wymagaj cym
zastosowaniom.

ysinki

ysinki wyst puj na ca ej d ugo ci
korpusu, aby zapewni prostoliniowo
i lepsz jako otworu.

Zwi ksza ogóln stabilno wiert a,
przede wszystkim w zastosowaniach do g bokich wierce .

Wyj cie kana u ch odziwa tu za ostrzem
skrawaj cym.

Dwie standardowe ruby do zaciskania
i zwalniania p ytki bez demonta u narz dzia
z uchwytu.

Ulepszone odprowadzanie wiórów.
Chwyt cylindryczny ze
sp aszczeniem: nadaje si do
centrów obróbczych, jak równie
centrów tokarskich.

Zapewnia maksymaln
stabilno w trudnych
warunkach skrawania.

W geometrii p ytki w glikowej
zastosowano naci cie, które
chroni stalowy korpus przed

wiórami.

Mocowanie z przodu dla atwej wymiany p ytki.

Konieczne do wyj cia p ytki z powodu
ekstremalnie w skiej tolerancja gniazda kieszeni.
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