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VPX 200 TEĞETSEL TAKMA UÇLU KESİCİ SERİSİ  
İÇİN YENİ KESİCİ UÇLAR

Mitsubishi Materials’ın yüksek performanslı, teğetsel 
takma uçlu freze kesici ürün yelpazesi VPX200, yepyeni 
bir tip kesici uç ile genişliyor. L tip kırıcı olarak bilinen 
yeni kesici uç bundan itibaren mevcut M tip kırıcı ile 
birlikte satışa sunulacak. Mevcut M tip kırıcıdan daha 
keskin bir geometri ile tasarlanan ürün, yumuşak 
çeliklerin, paslanmaz çeliklerin ve alüminyumun yanı 
sıra kararlı işleme koşullarında titanyumun işlenmesi 
için de en uygun seçenek haline geliyor. Yeni L tip kırıcının 
kullanılabilirliği ve tercih edilme nedeni, her biri 0,2 mm 
ila 1,6 mm arasında değişen köşe yarıçapı seçeneklerine 
sahip kalitelerle ve 1 kaplanmamış ve 7 kaplamalı tipte 
mevcut olmasıyla daha da arttırılmıştır.

Çok işlevsel
VPX, standart köşe frezelemeden, rampalama ve cep 
açmaya kadar son derece geniş bir çeşitlilikte frezeleme 
işlevlerinde kullanılabilme özelliğine sahiptir. Bu 
çok işlevsellik, günümüz müşterilerinin, kesici takım 
stoklarını azaltan yüksek performanslı, hem de optimum 
kullanışlılığa ihtiyaç duyması bilgisi , orijinal tasarımın 
karakteristik özelliğinde temel bir faktör olmuştur.

Teğetsel çift taraflı kesici uçlar
Kesici uç geometrisi, çok işlevsellik yeteneği ile birlikte 
gerekli tokluğu sağlamaktadır. Daha önemlisi, kesici 
uçlar çift taraflı olduklarından ekonomik anlamda 
tasarruf sağlar. 

Kesici uç kaliteleri ve kaplamaları
Yeni MP6100, MP7100 ve MP9100 kalite serileri de dahil 
olmak üzere 8 farklı tip ürün; karbon çeliği, paslanmaz 
çelik ve sertleştirilmiş çeliklerden dökme demir ve 
kesilmesi zor malzemelere kadar çeşitli malzemelerin 
işlenmesi için kullanıma sunulmuştur.
 
VPX 200 ve 300 serisi kesiciler, büyük ve küçük tezgahlar 
için 2 farklı ebatta sunulmuştur. 200 serisi 09 boy kesici 
uçlara, 300 serisi ise daha büyük 12 boy kesici uçlara 
sahiptir ve her iki seride Ø16 - Ø80 arasında değişen şaftlı 
tip, vidalı tip ve malafa tipleri mevcuttur.

Tek düzeyli 
eğimli yüzey 
talaş atmayı arttırır

Büyük radyusu ve 
küçük kesme kenarı 
ile kaliteli finiş 
yüzeyler sunar

L TİP KIRICI
Daha keskin kenar 
geometrisi


