
ZERO- 

ANTYWIBRACYJNE FREZY TRZPIENIOWE VQ  
DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH
VQ, najbardziej zaawansowana seria frezów trzpieniowych 
Mitsubishi Materials została rozszerzona o kolejne 3 nowe typy: 
frez do obróbki zgrubnej, frez z częścią roboczą średniej długości 
oraz 4-ostrzowy frez o małej średnicy z długą szyjką. W rezultacie 
liczba wszystkich typów frezów serii VQ wzrosła do dziewięciu.   
Frezy trzpieniowe VQ zostały zaprojektowane przede wszystkim 
do obróbki z wysoką wydajnością materiałów trudnoobrabialnych 
jak Inconel i stale nierdzewne, jednakże znakomicie spisują 
się również w obróbce ścianek i frezowaniu rowków w takich 
materiałach jak stopy miedzi, stale węglowe i stale stopowe.

Pokrycie
Frezy VQ zostały pokryte bazującą na pokryciu MIRACLE SIGMA 
nowo opracowaną powłoką (Al, Cr)N, znacznie podwyższającą 
ich odporność na ścieranie. Jej powierzchnia została poddana 
specjalnemu wygładzaniu skutkując poprawą jakości obrabianej 
powierzchni, redukcją oporów skrawania oraz efektywniejszym 
usuwaniem wióra ze strefy roboczej.  Ekstremalna odporność 
pokrycia na pracę w wysokich temperaturach i na utlenianie się 
oraz niski współczynnik tarcia sprawiają, że frezy VQ doskonale 
sprawdzają się w obróbce wysokowydajnej. Pokrycie zapobiega 
przedwczesnemu zużywaniu się narzędzi nawet w trudnych 
warunkach obróbki stali, stali nierdzewnych, a nawet materiałów 
trudnoobrabialnych.

Geometria antywibracyjna
Zastosowanie nieregularnej podziałki oraz zróżnicowanych 
kątów nachylenia rowków wiórowych zaowocowało znaczną 
redukcją generowanych przez narzędzie wibracji, podnosząc 
dokładność i wydajność obróbki.  Dodatkowo nieregularny 
kąt wzniosu rowka wiórowego oraz szeroka kieszeń wiórowa 
poprawiły odprowadzanie wióra na całej długości freza. Takie 
rozwiązania są szczególnie pożądane podczas frezowania 
rowków.
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ZERO-µ Surface
Dzięki unikatowej technologii ZERO-μ Surface polegającej  
na wygładzaniu powierzchni poniżej tysięcznej części 
milimetra, krawędź skrawająca długo zachowuje swoje 
właściwości.  Podczas gdy inne technologie często skutkowały 
utratą ostrości, ZERO-μ Surface zachowuje zarówno gładkość, 
jak i ostrość, w rezultacie podnosząc trwałość całego 
narzędzia.

Udoskonalona luka wiórowa
W zastępstwie konwencjonalnej, dwustopniowej luki wiórowej, 
zastosowano nową, o zaokrąglonej tylnej powierzchni. Tym 
samym zredukowano naprężenia i uniknięto groźby powstania 
wykruszeń.  Dzięki temu narzędzie jest przystosowane  
do przyjęcia wysokich obciążeń w trakcie frezowania rowków 
całą szerokością freza.  Udoskonalenie geometrii luki 
poprawiło również niezbędną do efektywnego frezowania 
rowków wydajność odprowadzania wióra.

3 nowe typy
Ø2 - Ø20 Frez trzpieniowy, część robocza średniej długości
Ø0,2 - Ø1 Frez trzpieniowy, mała średnica, 4 ostrza,  
długa szyjka
Ø3 - Ø20 Frez trzpieniowy do obróbki zgrubnej, 4 ostrza

OSTRE KRAWĘDZIE SKRAWAJĄCE  
Wyjątkowo gładka i zwarta powierzchnia.  
Ostre krawędzie skrawające o niskim  
współczynniku tarcia.

Konwencjonalna
krawędź skrawająca

Technologia ZERO-μ  
Surface


