
AHX440S - NOWY FREZ DO PŁASZCZYZN, Z PŁYTKAMI O MNIEJSZEJ ŚREDNICY
Czas zwrotu nakładów na bardzo drogie, nowe i istniejące 
obrabiarki, można skrócić, stosując frezy i płytki 
zapewniające wysoką wydajność skrawania.

Po sukcesie pierwszych frezów serii AHX640W, 
przeznaczonych do obróbki żeliw oraz frezów AHX640S 
do obróbki ogólnej, podjęto decyzję o opracowaniu 
nowych głowic i płytek przeznaczonych do obróbki 
szerszego asortymentu materiałów. Nowy frez AHX440S  
o uniwersalnym zastosowaniu jest przeznaczony do płytek 
o mniejszej średnicy, z 14 krawędziami skrawającymi. 
Zapewnia wysoką wydajność skrawania i może być 
stosowany w obrabiarkach o niskiej mocy. 

Obniżenie całkowitych kosztów produkcji i zwiększenie 
wydajności to wciąż najważniejsza kwestia. Dzięki 
zastosowaniu siedmiokątnych, dwustronnych płytek 
z 14 krawędziami skrawającymi, frez ten znacząco 
przyczynia się do obniżenia kosztów obróbki. Poza 
tym prosty, ale solidny system mocowania płytek na 
pojedynczy wkręt również skraca czas zmiany krawędzi 
skrawającej. Sztywność zamocowania płytki zapewnia 
kontakt na całym obwodzie gniazda płytki oraz dwóch 
powierzchniach stożkowych. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku przenoszenia sił skrawania przy 
głębokościach skrawania rzędu 4 mm i posuwach 0,15 ÷ 
0,3 mm/ ząb.
Dostępny asortyment płytek do głowic AHX44S pozwala 

na szeroki zakres zastosowań - od stali węglowych, 
nierdzewnych i żeliw, po stale hartowane. 

Do obróbki stali idealnie nadają się najnowsze płytki 
Mitsubishi pokrywane metodą PVD w gatunkach MP6120 
i MP6130, z łamaczem wióra typu L i M. Do obróbki stali 
nierdzewnych zalecane są płytki w nowych gatunkach: 
MP7130 i MP7140, charakteryzujące się wysoką 
ciągliwością, wysoką odpornością na pękanie cieplne  
i gładką powierzchnią, co zapobiega powstawaniu narostu. 
Wysoką wydajność obróbki żeliw zapewniają sprawdzone  
i cieszące się renomą płytki w gatunkach VP15TF i MC5020. 
Dodatkowo, dzięki zastosowaniu płytek w gatunku 
VP15TF, o uniwersalnym przeznaczeniu, które mogą być 
również stosowane do obróbki stali hartowanych, frezy 
AHX440S mogą być stosowane zarówno w produkcji 
małoseryjnej do obróbki różnych materiałów, jak i w 
produkcji wielkoseryjnej.

Numer naroża płytki nanoszony na etapie produkcji, 
ułatwia identyfikację przy zmianie krawędzi skrawającej. 

Asortyment frezów AHX440S obejmuje frezy z podziałką 
gęstą, średnią i bardzo gęstą, o średnicach od Ø63  
do Ø160.

KOMUNIKAT PRASOWY

Numeracja krawędzi skrawających
dla łatwiejszej identyfikacji używanych
i nieużywanych krawędzi skrawających

Zwiększenie grubości płytki zapewnia
wyższą sztywność i niezawodność
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