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CSAK LIMITÁLT IDEIG

Fészkenként 10 db (de összesen minimum
40db) lapka vásárlása

esetén a marófejet AJÁNDÉKBA adjuk

M1200 Max Screw

Clamping
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M1200 Max
Screw Clamping

Használja az M8065HD lakát olyan nehéz körülmények közt ahol például
acélban, vagy öntvényben kell nagy fogásmélységgel magas anyag-leválasztási
arány mellett dolgozni.

az M8065HD biztos megtakarítást jelent mindenki számára, ami az alacsony
árcédulával kezd dik, majd az alacsony megmunkálási költséggel a gép
f orsójáig tart.

M1200 Max Screw Clamping : azoknak fejlesztve akik magas, akár 7,5mm-es
fogásmélységgel akarnak síkot marni a lehet legjobb élenkénti költség mellett.

Ez az új 16-él lapkákkal rendelkez síkmaró sima vágást és alacsony
energiafogyasztást biztosít acél, rozsdamentes-acél és öntöttvas közepes
nagyoló és el -simító megmunkálásánál

• Univerzális SNMX15 -MM geometriájú lapkák WP35CM, WU20PM, WK15CM
bevonatokkal.
• 64°-os f él-elhelyzési szög 6.35mm vastag lapkával.
• Nagy fogásmélységre alkalmas (9mm Ap1 max).
• Optimalizált forgács-elvezet kialakítással.

• Univerzális HNMU11 -MM geometria WP35CM, WU20PM, WK15CM bevonatokkal.
• Széleskör en alkalmazható: 56°-os f él-elhelyezési szöggel és 7mm vastag
lapkákkal.
• Pressed-and-sintered-to-size (PSTS) szinterezett lapka 11mm-es élhosszal.
• Nagy fogásmélységre is alkalmas (7,5mm Ap1 max).

• Univerzális -MM geometria WP35CM, WU20PM, WK15CM bevonatokkal.
• Széleskör en alkalmazható: 44°-os f él-elhelyezési szöggel
• Precíziós, köszörült lapkák.
• Maximális fogásmélység: 4mm.
• A lapk a kialakításának köszönhet en ellenáll az ütéseknek ami hosszabb
szerszámélettartamot eredményez.

Felt zhet marók: 50-315mm
átmér -tartományban

Felt zhet marók: 80-250mm
átmér -tartományban

Felt zhet marók: 50-160mm
átmér -tartományban

8-él síkmaró lapka nehéz körülményekhez fejlesztve

12-él síkmaró lapka acélhoz, rozsdamentes-acélhoz szürkeöntvényhez,
gömbgrafitos öntvényhez

16-él síkmaró lapkákkal közepes nagyoláshoz el -simításhoz
acélhoz, rozsdamentes-acélhoz, és önvényekhez.

Nehéz körülmények
között is m ködik

Megbízható


