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PRESS RELEASE

FREZY TRZPIENIOWE VFR DO MATERIAŁÓW  
O WYSOKIEJ TWARDOŚCI
W zakresie obróbki stali hartowanych, Mitsubishi Materials 
cieszy się reputacją producenta wyrobów wyznaczających 
najwyższe standardy w swojej branży. W celu dalszego 
ugruntowania swojej pozycji rynkowej, firma wprowadziła  
do swojego asortymentu nową serię frezów trzpieniowych kulistych 
typu VFR. 
Jest to nowa generacja frezów, umożliwiająca obróbkę materiałów 
o twardości do 70 HRC. Charakteryzuje się podłożem węglikowym 
o ultradrobnoziarnistej strukturze i wielowarstwową powłoką PVD. 
Pierwsza warstwa z (Al,Ti,Si)N zwiększa odporność na ścieranie 
oraz przyczepność powłoki do podłoża, zapewniając tym samym 
znacznie wyższą trwałość freza. Kolejna jest nowo opracowana 
warstwa z AlCrSiN. Innowacyjna technologia wykonania nowej 
warstwy zapewnia niezrównaną odporność na utlenianie, 
niższy współczynnik tarcia i wyższą odporność na ścieranie. 
W rezultacie uzyskano trwałość frezów, która umożliwia 
pełniejsze wykorzystanie możliwości obrabiarki i prowadzenie 
zautomatyzowanej obróbki najtwardszych materiałów przez 
znacznie dłuższy czas, niż w przypadku produktów innych 
producentów.

Nowe frezy, wchodzące w skład grupy Impact Miracle Revolution, 
są przeznaczone do obróbki materiałów o twardości od 50  
do 70 HRC, dzięki czemu można je stosować zwłaszcza do obróbki 
materiałów hartowanych. Dzięki temu frezy trzpieniowe kuliste 
nowej serii VFR są doskonałym wyborem do obróbki zgrubnej 
i wykańczającej najtwardszych materiałów. Frezy serii VFR są 
dostępne w dwóch wersjach: VFR2SBF do obróbki wykańczającej 
„na lustro” oraz VFR2SB do obróbki zgrubnej, półwykańczającej 
i wykańczającej. 

We frezach VFR2SBF do obróbki wykańczającej „na lustro” 
zastosowano opracowaną przez Mitsubishi technologię „Zero-µ 
Surface” redukującą współczynnik tarcia między narzędziem, 
a powierzchnią obrabianą. Dodatkowo specjalna geometria 
końcówki kulistej zapewnia doskonałą gładkość w osi freza, 
a polerowana powierzchnia rowka wiórowego gwarantuje 
szybkie usuwanie wióra. Frezy VFR2SBF mają krótką część 
roboczą, zapewniającą maksymalną sztywność i optymalne 
parametry skrawania stali węglowych konstrukcyjnych, 
stopowych, ulepszanych cieplnie i hartowanych. Dostępne  
są w wersji z szyjką walcową lub stożkową, ułatwiającą obróbkę w 
miejscach trudno dostępnych oraz w zakresie średnic od 1 mm 
do 6 mm.

W celu dostosowania do potrzeb użytkownika, frezy serii 
VFR2SB do wysoko dokładnej wstępnej obróbki wykańczającej 
i wykańczającej są dostępne w czterech wersjach chwytów. 
Frezy dostępne są w średnicach od 0,2 mm do 20 mm i długości 
części roboczej od 0,2 do 38 mm. Dla ułatwienia obróbki  
w miejscach trudno dostępnych, zwiększenia sztywności, redukcji 
drgań, uzyskania optymalnej gładkości powierzchni i trwałości 
podczas obróbki szybkościowej z wysokim posuwem materiałów 
szczególnie trudno skrawalnych, istnieją wersje z szyjką walcową 
i stożkową.

Specjalna geometria 
końcówki kulistej 
do obróbki  
wykańczającej

Technologia 
„Zero-µ Surface”

Krawędź skrawająca w 
kształcie litery S

VFR2SBF
Lustrzana gładkość  
powierzchni po obróbce

VFR2SB
Do obróbki półzgrubnej 
i wykańczającej


