
NOWE WIERTŁA MPS1: 
STOSUNEK L/D: 10-40
Wiertła MPS1 zostały zaprojektowane z myślą o podwójnych 
korzyściach - uzyskaniu najwyższych parametrów skrawania 
i bardzo dużej trwałości wiertła. Zostało to osiągnięte przez 
połączenie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań z najnowszymi 
technologiami. Seria ta wzbogaciła się o standardowo dostępne 
obecnie superdługie wiertła, o stosunku długości do średnicy  
od 10 do 40×D.

Optymalna konstrukcja krawędzi skrawającej
Wiertła MPS1 o długości części roboczej L=3-8×D mają prostą 
krawędź skrawającą o nowej konstrukcji, natomiast nowe 
wiertła o długości części roboczej L=10-40×D mają krawędź 
skrawającą o zoptymalizowanej, krzywoliniowej geometrii. 
Te 2 różne konstrukcje wierteł zapewniają większą płynność 
procesu wiercenia i lepszą penetrację materiału obrabianego na 
wymaganą głębokość. Krawędzie skrawające oraz innowacyjna 
korekcja ścina typu Z zapewniają niższy opór skrawania,  
a doskonała trwałość wiertła to efekt nowej powłoki  
Miracle Sigma.

Sprawdzone rozwiązania
Przeprojektowana, podwójna łysinka wiertła jest sprawdzonym 
rozwiązaniem, zapewniającym najwyższą dokładność, 
szczególnie w przypadku zastosowania wiertła pilotowego, 
skuteczne usuwanie wióra i wysoką gładkość powierzchni 
otworu. Innowacyjne kanały chłodziwa Mitsubishi Tri-Coolant 
zostały zoptymalizowane dla smarowania MQL i zapewniają 
znacznie lepszy dopływ chłodziwa do krawędzi skrawających 
wiertła. Kompleksowe badania dynamiki przepływu wykazały 
znaczne korzyści, wynikające nie tylko z większej ilości, ale 
również większej skuteczności przepływu chłodziwa. Okazało się,  
że dzięki optymalizacji kształtu kanału, ponad dwukrotnie większa 
jest ilość doprowadzanego chłodziwa oraz jego prędkość, niż  
w przypadku okrągłych, przelotowych kanałów konwencjonalnych. 
Większy przepływ w połączeniu z lepszym doprowadzeniem 
chłodziwa do ostrza wiertła ma kluczowe znaczenie dla 
zwiększenia skuteczności usuwania wióra. Skuteczne usuwanie 
wióra, zapewnia z kolei utrzymanie wysokiej wydajności 
skrawania w szerokim zakresie materiałów i zastosowań.

Powłoka MIRACLE SIGMA
MIRACLE SIGMA - nowa wielowarstwowa powłoka PVD Al-Ti-Cr-N 
zapewnia większą trwałość wiertła, szczególnie przy wyższych 
prędkościach i posuwach, stosowanych obecnie w nowoczesnych 
technologiach obróbki skrawaniem. Dodatkowo, bardzo gładka 
powierzchnia powłoki uzyskana dzięki technologii Zero-μ surface, 
zapewnia doskonałą odporność na powstawanie narostu, bardzo 
niski współczynnik tarcia oraz ostrą krawędź skrawającą. Gładka 
powierzchnia powłoki znacznie zwiększa także skuteczność 
usuwania wióra, co jest ważnym aspektem ogólnej wydajności 
skrawania, uwzględniając ilość wióra wytwarzanego wskutek 
wysokiej prędkości skrawania i wysokiego posuwu. Podłoże  
z węglika spiekanego posiada ciągliwość i twardość niezbędną 
do zapewnienia wydajności obróbki z użyciem tej nowej powłoki.

Krawędź skrawająca
skrawającej

Dostępny asortyment
Ø3.0 – Ø20  l/d x 3 ~5 
Ø3.0 – Ø14  l/d x 8 ~20
Ø3.0 – Ø10  l/d x 25~35
Ø3.0 – Ø9    l/d x 40

L/D10 ~ 40

L/D3 ~ 8


