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VQ COOLSTAR - NOWE FREZY TRZPIENIOWE Z PRZELOTOWYMI KANAŁAMI  
DOPROWADZENIA CHŁODZIWA
VQ, najbardziej zaawansowana seria frezów trzpieniowych 
Mitsubishi Materials została rozszerzona o kolejne 
2 nowe typy. Najnowszy asortyment obejmuje frezy 
walcowo-czołowe oraz frezy z promieniem naroża,  
o średnicach 10 - 20 mm. Nowe typy frezów posiadają 
wiele kanałów doprowadzenia chłodziwa. Dotychczasowe 
frezy VQ były przeznaczone głównie do wysokowydajnej 
obróbki materiałów trudnoskrawalnych takich, jak tytan, 
Inconel i stale nierdzewne. System wielu przelotowych 
kanałów doprowadzenia chłodziwa zwiększa odporność  
na powstawanie narostu, szczególnie podczas frezowania 
trochoidalnego na pełnej głębokości rowka. W typowych 
operacjach frezowania spiralne rozmieszczenie otworów 
doprowadzających chłodziwo zwiększa trwałość freza  
i wydajność obróbki.

Powłoka
Pełnowęglikowe frezy trzpieniowe VQ posiadają nowo 
opracowaną powłokę (Al, Cr)N bazującą na powłoce MIRACLE 
SIGMA, zapewniającą wyższą odporność na ścieranie. Jej 
powierzchnia została poddana specjalnemu dogładzaniu, 
skutkując poprawą jakości obrabianej powierzchni, 
mniejszymi oporami skrawania oraz efektywniejszym 
usuwaniem wióra. Dzięki najwyższej odporności powłoki 
na wysokie temperatury i na utlenianie oraz niskiemu 
współczynnikowi tarcia, frezy te zapewniają wysoką 
wydajność obróbki i mniejsze zużycie nawet w trudnych 
warunkach obróbki materiałów trudnoskrawalnych.

Geometria antywibracyjna
Zastosowanie nieregularnej podziałki i zmiennego kąta 
nachylenia spirali znacznie zmniejsza drgania, zwiększa 
dokładność i wydajność obróbki. Dodatkowo, nieregularny 
kąt wzniosu rowka wiórowego oraz szeroka kieszeń wiórowa 
poprawiają odprowadzanie wióra na całej długości frezu. To 
rozwiązanie jest szczególnie pożądane podczas frezowania 
na pełnej głębokości rowka.

Technologia ZERO- μ SURFACE
Dzięki unikatowej technologii „ZERO-µ Surface”, krawędź 
skrawająca zachowuje swoją ostrość. W przeciwieństwie  
do dotychczasowych technologii, technologia ZERO-µ 
Surface zapewnia zarówno gładkość, ostrość, jak i dłuższą 
trwałość freza.

Udoskonalony kształt rowka wiórowego
Frezy VQ posiadają dwustopniowy rowek wiórowy, 
zoptymalizowany pod kątem lepszego spływu  
i odprowadzania wióra. Powoduje to zmniejszenie obciążeń 
podczas frezowania na pełnej głębokości rowka.

2 nowe typy
Frezy Ø10 - Ø20, 6-ostrzowy, część robocza o średniej 
długości, zmienny kąt nachylenia spirali, z wieloma 
przelotowymi kanałami doprowadzenia chłodziwa

Frezy Ø10 - Ø20 z promieniem naroża, 6-ostrzowy, promień 
naroża 0.5 - 4.0, część robocza o średniej długości, zmienny 
kąt nachylenia spirali, z wieloma przelotowymi kanałami 
doprowadzenia chłodziwa

KOMUNIKAT PRASOWY

VQ6MHVCH
      Frez  
walcowo-czołowy,
6-ostrzowy, Ø10 - Ø20,
z wieloma kanałami 
chłodziwa

VQ6MHVRBCH
          Frez  
z promieniem naroża,
6-ostrzowy, Ø10 - Ø20
Promień naroża 0.5 – 4.0
z wieloma kanałami chłodziwa


