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YENI KÜÇÜK KESICI UÇLU AHX440S YÜZEY FREZELEME TAKIMI
Frezeleme takımları ve kesici uçları, tek başına 
düşünüldüklerinde birim fiyatları yüksek gibi gözükse 
de; işleme zamanları ve birim ürün maliyetlerinde 
yapabilecekleri iyileştirmeler düşünüldüğünde aslında 
çok önemli avantaj sağlayan takımlar olarak karşımıza 
çıkarlar.

Dökme demir malzemelerin işlenmesi için tasarlanan ve 
ciddi başarı yakalayan AHX640W frezeleme takımından 
sonra, genel işlemeye yönelik ve geniş bir materyal 
sınıfına hitap eden daha büyük kesici uçlu AHX640S 
serisini geliştirmek oldukça kolay bir süreç oldu. Bunu 
takiben; düşük kapasiteli tezgahlar için aynı yüksek 
performansı sağlayan ekonomik 14 kesme kenarlı ve 
daha küçük kesici uç boyutuna sahip AHX440S tasarlandı 
ve serinin çok yönlü işlemeye yatkınlığı artırıldı.

Genel üretim maliyetlerinde azalma ve daha yüksek 
üretkenlik her zaman önem verilmesi gereken bir 
konudur. AHX440S’in çift taraflı 14 kesici köşeli ucu 
sayesinde, maliyetleri düşürme konusunda bu yeni tip 
freze takımı büyük avantaj sağlamaktadır. Ayrıca; basit 
ama sağlam olan tek vidalı sabitleme mekanizması da 
kesici uç değiştirme sürelerini iyileştirmektedir. Kesici 
uç yuvalarındaki çift açılı temas yüzeyi ve tam dairesel 
oturma yüzeyi sayesinde oldukça sağlam bir bağlama 
mekanizması geliştirilmiştir. Derinliğin 4mm’ye vardığı, 
0,15 - 0.3mm aralığında diş başına ilerleme hızları söz 

konusu olduğunda, bağlama mekanizmasının rijitliği 
oldukça önemlidir.
AHX440S takımın kesici uçları ile; karbon çelikleri, 
paslanmaz çelikler, dökme demirler ve sertleştirilmiş 
çeliklere kadar geniş bir materyal aralığında işleme 
yapılabilir. 

Çelik işlemede; PVD kaplamalı MP serisi MP6120 ve 
MP6130, L ve M talaş kırıcı tipleri ile ideal işleme olanağı 
sunmaktadır. Termat çatlamaya karşı yüksek dirence 
sahip ve aynı zamanda talaş yapışmasını engelleyen 
pürüzsüz yüzeyli yeni MP7130 ve MP7140 kaliteleri ile 
paslanmaz çelikler oldukça rahat bir şekilde işlenebilir. 
Dökme demirlerin yüksek verimlilikte işlenmesi için, 
performansı onaylanmış VP15TF ve MC5020 kaliteleri 
mevcuttur. Ayrıca sertleştirilmiş çeliklerde de çok 
yönlü VP15TF kalite kullanılarak , AHX440S frezeleme 
takımının hemen her alanda kullanıma yatkın olduğu 
kanıtlanmaktadır.

Aşınan köşelerin değişimi ve kontrolü sırasında oldukça 
önemli bir görev üstlenen köşe numaraları kesici uçların 
üzerinde mevcuttur.

AHX440S freze serisi;  Ø63- Ø160 aralığında  seyrek 
adımlı, sık adımlı ve ekstra sık adımlı olarak mevcuttur.

BASIN BÜLTENI

Aşınan kenar kontrolünü
kolaylıkla takip etmek için
kesme kenarı numaraları

Yüksek rijitlik ve güvenilirlik için
daha kalın kesici uçlar


