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W SUPER CENIE
O inne œrednice pytaj u naszych doradców.

M8065HD

M1200 Max

M1600
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M8065HD
M8065HD
Dostêpne œrednice: 50-315mm
Obróbka ciê¿ka

Niezawodnoœæ

U¿yj M8065HD, aby z ³atwoœci¹ poradziæ sobie z ciê¿kim frezowaniem w stali i
¿eliwie z du¿ymi g³êbokoœciami skrawania, przy jednoczesnym utrzymaniu sta³ej
wysokiej wydajnoœci usuwania materia³u..
M8065HD gwarantuje oszczêdnoœci w ka¿dym zak³adzie, pocz¹wszy od ceny, a
skoñczywszy na koszcie jednostkowym.

8-ostrzowa pytka do frezowania czo³owego w ciê¿kich warunkach obróbki
•
•
•
•

Uniwersalna geometria SNMX15 -MM w gatunkach WP35CM, WU20PM, WK15CM.
K¹t przystawienia 64 ° w po³¹czeniu z p³ytk¹ o gruboœci 6,35 mm.
Du¿a g³êbokoœæ skrawania (Ap1maks. 9 mm).
Zoptymalizowana konstrukcja przestrzeni na wióry.

M1200 Max
M1200 Max Screw Clamping
Dostêpne œrednice: 80-250mm

M1200 Max z mocowaniem œrubowym jest przeznaczony dla klientów, którzy
musz¹ pracowaæ z g³êbokoœci¹ skrawania do 7,5 mm przy najni¿szym koszcie
na krawêdŸ skrawaj¹c¹.

12-ostrzowa p³ytka w frezowaniu czo³owym w stali, stali nierdzewnej, ¿eliwie
szarym i ¿eliwie sferoidalnym
• Uniwersalna geometria HNMU11 -MM w gatunkach WP35CM, WU20PM,
WK15CM.
• Kompletne portfolio: frezy z k¹tem przystawienia 56 ° i p³ytk¹ o gruboœci 7 mm.
• Pytki prasowane i spiekane na wymiar (PSTS) - IC 11mm.
• Du¿a g³êbokoœæ skrawania (Ap1maks. 7,5 mm).

M1600

M1600
Dostêpne œrednice: 50-160mm

Frez ten z 16-ostrzow¹ p³ytk¹ zapewnia p³ynne skrawanie i niskie zu¿ycie
energii podczas obróbki stali, stali nierdzewnej i ¿eliwa przy obróbce zgrubnej i
pó³wykañczaj¹cej.
16-ostrzowa p³ytka do frezowania czo³owego do obróbki zgrubnej i
pówykañczaj¹cej ze œredni¹ prêdkoœci¹ skrawania w stali, stali nierdzewnej i
¿eliwie.
• Uniwersalna geometria ONGX06-MM w gatunkach WP35CM, WU20PM, WK15O
CM.
• Pe³na oferta na frezy z k¹tem przystawienia 44 °.
• Precyzyjnie szlifowana p³ytka.
• Maksymalna g³êbokoskrawania: 4 mm.
• Pytka specjalnie zaprojektowana, aby wytrzymaæ obci¹¿enia udarowe i zapewni
d³u¿sz¹ trwa³oœæ narzêdzia.
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