
YENI YÜKSEK ÜRETKENLİK SAĞLAYAN VFFDRB PARMAK FREZELER
Çift Taraflı Köşe Radyusu
Mitsubishi, sertleştirilmiş çeliğin işlenmesinde performansın 
iyileştirilmesi için kesme kuvvetlerinin azaltılmasıyla 
geliştirilen yenilikçi yeni VFFDRB serisi parmak frezelerini 
piyasaya sundu. Sertleştirilmiş çeliğin yüksek ilerlemeyle 
işlenmesine yönelik yeni Çift taraflı Köşe radyuslu VFFDRB 
parmak freze serisi, benzersiz performans ve takım ömrü 
sağlamak için kesme kenarında büyük ve küçük radyusu bir 
araya getiren benzersiz bir geometriye sahiptir.
 
Kesme kenarının uç kısmındaki bu yeni geliştirilmiş geometri, 
kesme sırasında oluşan talaşları incelterek, uzun takım 
ömrü ile artırılmış ilerleme ve hızların ideal birleşiminin elde 
edilmesine yardımcı olur. Ayrıca, ince talaşlar üreten VFFDRB 
parmak frezeleri, radyal yöndeki kesme kuvvetlerini azaltarak, 
hem titreşimi hem de sapmayı azaltır. Bunun sonucunda 50 ila 
60HRC üstünde sertliğe sahip sert ve aşındırıcı malzemelerin 
işlenmesinde verimlilik artışı elde edilirken sorunsuz kesme 
işlemi gerçekleştirilir.

Performans
VFFDRB, rijidliği ve performans verimliliği sayesinde, 50HRC 
üstündeki malzemelerin uzun serbest boylu takımlarla 
yüksek ilerleme ile işlenmesine oldukça uygundur. Dört 
veya sekiz kesme kenarlı parmak frezeler bulunmaktadır ve 
40 derecelik yüksek bir helis açısına sahiptirler. Bu yeni seri 
ayrıca, rijidliği daha da artıran, titreşimi en aza indiren kısa 
bir kesme uzunluğuna sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Her bir boyutta daha iyi uzanım için hafifletilmiş boyna, 6 ila 12 
mm arasında şaft çaplarına, 60 ila 110 mm arasında toplam 
uzunluğa ve 3, 4, 6, 8, 10 ve 12mm çaplara sahiptir.

Daha büyük çapa gerek duyan son kullanıcılar için, Mitsubishi 
iMX birbiriyle değiştirilebilir başlıklı serisine VFF geometrisini 
eklemiştir. Yenilikçi vidalı bir tip olan iMX sistemi, yüksek 
ilerleme ile kesme sırasında titreşimi azaltan, mükemmel 
rijidliğe sahip, özellikle ağır işlemelere yönelik olarak 
tasarlanmıştır. Çapları 10 ila 25mm aralığında değişen bu 
VFF değiştirilebilir takma başlıklar uzatılabilirliği sağlar. iMX 
serisinin birbiriyle değiştirilebilmesi, farklı başlık tipleriyle 
tek bir şaft kullanılmasını sağladığı için takım envanteri 
maliyetlerini azaltır ve çok yönlülüğü artırır.
 
Çok Yönlük
Ön sertleştirme görmüş çelikler, alaşımlı çelikler, karbon 
çelikleri, alaşımlı takım çelikleri ve yumuşak çeliklerin, 
tam çapın %50'si radyal kesme derinliğiyle 150mm/dak 
ilerleme hızında frezeleme için ideal olan VFF serisi, tezgah 
performansını büyük ölçüde artırır. 

7xD takım serbest boyunda 6mm çaplı bir takım kullanılarak 
çelik takımda yapılan bir işleme denemesi sırasında, 
geleneksel yekpare karbür takımlarda 50m işlemenin ardından 
kenar ufalanması görülürken yeni Mitsubishi VFF Serisi, 200m 
kesme sonrası bile normal aşınma özellikleri göstermiştir. 
Benzersiz yapısı sayesinde takım ömrünü ve ilerleme hızlarını 
artırma becerisi, geleneksel köşe radyuslu parmak frezelerle 
karşılaştırıldığında yeni frezeleme serisinin ne kadar etkin 
olduğunu gözler önüne sermektedir.
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