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NOWA GŁOWICA AHX475S DO FREZOWANIA  
CZOŁOWEGO Z DUŻYM POSUWEM
Po sukcesie pierwszych głowic serii AHX640 oraz głowicy 
AHX440 na mniejsze płytki, do użycia na obrabiarkach 
kompaktowych i o mniejszej mocy, opracowano nowy typ 
freza przeznaczony do frezowania czołowego stali, żeliw  
i materiałów o wyższej twardości, z dużym posuwem. Nowo 
opracowany korpus freza AHX475S jest przeznaczony  
do frezowania z dużym posuwem, dzięki geometrii z kątem 
natarcia 75°. Umożliwia on wykorzystanie tych samych 
ekonomicznych płytek z 14 krawędziami skrawającymi, 
stosowanych w głowicy typu 440, co pozwala na wykonywanie 
skutecznej obróbki na mniejszych obrabiarkach oraz 
obrabiarkach o małej mocy.

Nowa seria płytek MP pokrywanych metodą PVD  
w technologii Miracle Sigma jest przeznaczona do obróbki 
stali. Najnowsze gatunki MP6120 i MP6130 są oferowane 
z łamaczem typu L i M. Do obróbki stali nierdzewnych 
zalecane są płytki w nowych gatunkach MP7130  
i MP7140, charakteryzujące się wysoką odpornością  
na pęknięcia termiczne i gładką powierzchnią,  
co zapobiega powstawaniu narostu. Wprowadzenie płytek 
w nowych gatunkach MP9120 i MP9130, przeznaczonych 
do głowic AHX640 o większej średnicy, pozwala na obróbkę 
superstopów żaroodpornych. Wysoką wydajność obróbki 

żeliw zapewniają sprawdzone i cieszące się renomą płytki  
w gatunkach MC5020 i VP15TF. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu 
płytek o uniwersalnym przeznaczeniu wykonanych  
w technologii pokrywania Miracle Sigma, głowice AHX mogą 
być stosowane zarówno w produkcji małoseryjnej do obróbki 
różnych materiałów jak i w produkcji wielkoseryjnej. Obecnie 
asortyment płytek do głowic serii AHX440 obejmuje dwie nowe 
płytki „wiper” w gatunku MC5020 do obróbki żeliw i VP15TF  
do frezowania ogólnego.

Obniżenie całkowitych kosztów produkcji i zwiększenie 
wydajności to wciąż najważniejsza kwestia w nowoczesnym 
przemyśle. Dzięki zastosowaniu siedmiokątnych 
dwustronnych płytek z 14 krawędziami skrawającymi, frezy 
serii AHX znacząco przyczyniają się do obniżenia kosztów 
obróbki. Poza tym, prosty ale solidny system mocowania 
płytek na pojedynczy wkręt skraca także czas zmiany krawędzi 
skrawającej. Dokładne przyleganie płytki do gniazda głowicy 
zapewnia wymagana sztywność mechanizmu mocowania. 
Numer naroża płytki (od 1 do 7) nanoszony na etapie produkcji 
ułatwia również identyfikację naroża przy zmianie krawędzi 
skrawającej.

Asortyment frezów AHX obejmuje frezy z podziałką rzadką, 
średnią i bardzo gęstą, o średnicach od Ø40 do Ø315.

Zwiększenie grubości płytki 
zapewnia wyższą sztywność  

i niezawodność

NOWOŚĆ: AHX475S
Ø50 - Ø160

DOBÓR MATERIAŁU PŁYTKI


