
WIERTŁA MINI MVS — MITSUBISHI ROZSZERZA ASORTYMENT WIERTEŁ
Wiertła pełnowęglikowe nowej generacji
Bogata oferta wierteł Mitsubishi Materials została 
obecnie powiększona o nową serię wierteł Mini-MVS. 
Są one przeznaczone do wysokodokładnego wiercenia 
otworów o małych średnicach i zapewniają doskonałą 
jakość otworu, optymalne usuwanie wióra i wysoką 
wydajność obróbki.

Wiertła Mini-MVS są dostępne w zakresie średnic od 1 do 
2,9 mm, co 0,1 mm, a maksymalna głębokość wiercenia 
wynosi 30xD. Te wiertła pełnowęglikowe nowej generacji 
są przeznaczone do uniwersalnego wiercenia różnych 
materiałów w różnych aplikacjach. Szeroki zakres 
zastosowań uzyskano dzięki technologii pokrywania 
Miracle Sigma opracowanej przez Mitsubishi, która 
zapewnia doskonałą żywotność wiertła niezależnie od 
obrabianego materiału. 
Stabilność wierteł Mini-MVS umożliwia osiągnięcie 
dwukrotnie wyższej żywotności w porównaniu z 
konwencjonalnymi wiertłami pełnowęglikowymi 
podczas wiercenia otworów w stalach konstrukcyjnych, 
węglowych i stopowych, żeliwie sferoidalnym, szarym, 
stalach nierdzewnych, stopach aluminium i stopach 
żaroodpornych. 

Większa wydajność

Wiertła Mini-MVS zapewnia bezpieczeństwo i dokładność 
wiercenia podczas obróbki głębokich otworów dzięki 
prostej krawędzi skrawającej, która zwiększa jej 
wytrzymałość i zapewnia lepsze odprowadzanie wióra. 
Lepsze odprowadzanie wióra osiągnięto także dzięki 
nowej geometrii rowka wiórowego z łamaczem, który 
podczas wiercenia szybkościowego wytwarza zwarty, 
drobny wiór. Szybkość usuwania wióra jest zwiększona 
dzięki przelotowemu kanałowi doprowadzenia chłodziwa, 
który podaje chłodziwo pod wysokim ciśnieniem 
bezpośrednio na krawędź skrawającą. Dopływ chłodziwa 
powoduje również szybkie odprowadzanie ciepła.

Precyzyjne wiercenie małych otworów
Wiertło Mini-MVS posiada podwójną łysinkę, co zapewnia 
najwyższą precyzję i płynność procesu skrawania 
oraz doskonałą gładkość powierzchni wewnętrznej 
otworu. Podwójna łysinka pozwala także optymalnie 
zrównoważyć siły działające podczas skrawania, co 
umożliwia szybkościowe i precyzyjne wiercenie. Wiertła 
Mini-MVS są dostępne w 4 typach, z których 2 to wiertła 
krótkie o wysokiej sztywności i wydajności, o kącie 
wierzchołkowym 145°. Wiertła typu 3 i 4 mają długą część 
roboczą i kąt wierzchołkowy 140°, co umożliwia wiercenie 
otworów maks. 30xD. Cztery typy wierteł dostępne są w 
6 długościach i średnicach stopniowanych co 0,1 mm, co 
umożliwia ich stosowanie do wiercenia otworów o małej 
średnicy we wszystkich materiałach.

Nowa geometria rowka: 
szybsze odprowadzanie 

wióra

Podwójna łysinka zapewnia większą 
stabilność i precyzję obróbki

Prosta krawędź skrawająca: 
wyższa wytrzymałość wiertła
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