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AJÁNDÉK BESZÚRÓKÉS

ESZTERGÁLÁS AKCIÓ

20 db ALL-STAR lapka vásárlása esetén
1 db acél-test összeszerelt moduláris

szerszám AJÁNDÉK

STABILAB ÉS GYORSABB
2-ÉL LAPKÁVAL.

Felesleges költségek nélkül
egy sokoldalú szerszámmal mely
alkalmas beszúráshoz, leszúráshoz és
profilozáshoz egyaránt.
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WMT™ és WGC

Beszúrás és leszúrás • WMT

Beszúrás és leszúrás • WGC

A legfejlettebb esztergáló, beszúró, leszúró és profilozó rendszer.
A WMT széles geometria és bevonat választékot kínál a legigényesebb
alkalmazási követelményeknek való megfelelés érdekében.

Merev rögzítés fejlett forgácselvezetéssel

WMT szerszámok

• Kifejezetten a nagy vágósebességhez és az el tolás növeléséhez tervezték.
• Kiváló geometria még a legnagyobb igényeket támasztó mélyhornyokhoz is.
• A WMT rendszere alkalmas nagy fogásokat igényl megmunkálásokhoz is.

• Kiemelked rendszer-stabilitás és lapka-rögzítési képesség.
• Garantáltan gyors ciklusid és korlátozott toronyindex.
• Pontos lapkapozíció a pontos megmunkáláshoz.
• A kett s V-formának köszönhet en egyszer a lapka cseréje, fordítása, és
beállítása.
• Széles kínálatú moduláris rendszer.

Extra-hosszú alátámasztási felület a páratlan
beszúrási és leszúrási stabilitás érdekében.

Optimális forgács-elvezetés a lapka
kialakításának köszönhet en.

CM: közepes leszúró CM-W:közepes leszúró
Wiperrel

PT:merülés, hornyolás
átmér zés

PC: hornyolás és
profilozás

PH:merülés, hornyolás
átmér zés

H t csatorna a vágóélen és a fészken

Hatékonyabb h tés a hosszabb éltartam és a jobb
forgácsleválasztás érdekében

Véd -szarvak

Kiküszöböli a forgács-elakadást,védi a
szerszámtestet, így ritkábban kell azt cserélni .

Lapkák széles választéka:

1,4–10mm. PVD bevonatokkal

Az alsó és fels V-alak szögben áll

Ez húzó-hatást eredményez, így szorosabban rögzíti a lapkát a
fészekben.

1-él kialakítás

Mélyebb beszúrást tesz lehet vé, mint a
hagyományos kétél lapkák.

Nagyobb oldal-terhelhet séget biztosít a hagyományos kétél
lapkákhoz képest.

Szabadalmaztatott V-hornyos fészek

Könnyebb beállítást tesz lehet vé.

Pozitív hátsó ütköz

leszúráshoz,beszúráshoz, palást-megmunkáláshoz,
mély-hornyoláshoz,homlokbeszúráshoz, és profilhoz

Er s V-típusú lapkarögzítés =stabilabb

A kialakítás er sebb rögzítést tesz lehet vé

Továbbfejlesztett lapka-test

Bizonyított teljesítmény minden anyagban.

Iparágvezet új bevonatok

Szabadalmaztatott forgácstör

Jobb forgácstörés acélban,
rozsdamentes öntvényben, és

edzett anyagokban.

PT-Pozitív élszög PN-Negatív élszög F-simító M-közepes R-nagyoló PC-Full-rádiuszos

Precíziósan préselt és
köszörült

Precíziósan préselt Precíziósan préselt és
köszörült Precíziósan préselt Precíziósan préselt

ProfilozásLeszúrásBeszúrás
NEW!

Használja a NOVO™ programot a megfelel szerszám és lapka kiválasztásához.

2020 WIDIA Products Group l All rights reserved. l A-20-06331


