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COOLSTAR - YENİ İÇTEN SOĞUTMA DELİKLİ VQ PARMAK FREZELER
Mitsubishi Materials’ın parmak freze sıralamasında en 
üstde bulunan VQ serisine , 2  yeni tip eklenerek seri 
genişletilmişdir. Bu son ilaveler 10 - 20 mm çap aralığında 
bir düz kenarlı birde köşe radyuslu tipleri içeriyor. Bu 
yeni tiplerin temel özelliği çok sayıda  içten soğutma 
deliklerinin bulunmasıdır. Mevcut VQ parmak freze 
serisi, özellikle titanyum, inconel ve paslanmaz çelik 
gibi kesilmesi zor malzemelerin yüksek performansla 
işlenmesi için tasarlanmıştır ancak yeni tiplere eklenen 
içten soğutma delikleri özellikle kanal açmada trokoidal 
frezeleme işlemlerinde yüksek derecede etkili kaynak 
direnci sağlamaktadır. Standart frezeleme işlemlerinde 
ise soğutma deliklerinin helozon şeklinde düzenlemesi 
sayesinde takım ömrü ve performansı artmaktadır.

Kaplama
VQ yekpare karbür parmak frezeler, önemli ölçüde 
arttırılmış aşınma direnci sunan yenilikçi (Al, Cr)N grubu 
MIRACLE SIGMA bazlı kaplamayla işlem görmüştür. 
Kaplamanın yüzeyine uygulanan pürüz giderme işlemi, 
işlenen yüzeylerin daha iyi olmasına, daha düşük kesme 
direncine ve daha yüksek talaş atma kapasitesine 
olanak vermektedir. Bu yeni kaplamanın aşırı yüksek ısı 
ve oksitlenme direnci ile düşük sürtünme katsayısı, bu 
yeni nesil parmak frezelerin kesilmesi zor malzemeler 
işlenirken en zorlu kesme koşullarında dahi performansı 
en üst düzeyde tutabilmesi ve takım aşınmasının 
önlenmesine yardımcı olabilmesi anlamına gelmektedir.

Titreşim Önleyici Geometri
Düzensiz aralıklı talaş boşaltma kanallarının farklı helis 
helis açılarının farklı olması, titreşimi önemli ölçüde 
azaltarak güvenilirliği ve üretkenliği arttırmaktadır. 
Düzensiz helis tasarımının yanı sıra talaş atmayı 
iyileştiren geniş talaş boşaltma kanalları, serideki tüm 
ürünlerde bulunur. Bu özellik bilhassa kanal açma 
işlemleri sırasında kullanışlıdır.
 
 

ZERO-μ Yüzey
Benzersiz ZERO-μ Yüzey kesici kenar keskinliğini korur. 
Önceki teknolojiler çoğu zaman keskinliğin azalmasına 
yol açarken ZERO-µ Yüzey pürüzsüzlüğü ile keskinliğin 
korunmasını sağlar ve takım ömrünü uzatır.

Geliştirilmiş Kertik Şekli
VQ serisinde, talaş akışını iyileştirmek ve talaş dağılımına 
yardımcı olmak için optimize edilmiş 2 kademeli kertik 
bulunmaktadır. Böylece tam genişlikte kanal açma 
işlemlerinde yükler azalmaktadır.

2 yeni tip
Ø10 - Ø20 parmak freze, 6 talaş boşaltm a kanallı, orta 
kesme boyu, düzensiz helis, çok sayıda içten soğutma 
deliği

Ø10 - Ø20 köşe radyuslu parmak freze, 6 talaş boşaltma 
kanalı,
köşe radyusu 0,5 - 4,0, orta kesme boyu, düzensiz helis, 
çok sayıda içten soğutma deliği

BASIN BÜLTENİ

VQ6MHVCH
Düz köşeli,

6 talaş boşaltma kanalı, 
Ø10 - Ø20,

içten soğutma delikleri

VQ6MHVRBCH
Köşe radyuslu,

6 talaş boşaltma kanalı, 
Ø10 - Ø20

Radyus 0,5 - 4,0,
içten soğutma delikleri


