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ARP - FREZY O PODWYŻSZONEJ 
DOKŁADNOŚCI Z OKRĄGŁYMI PŁYTKAMI 
Na potrzeby wysokowydajnej i bardzo precyzyjnej obróbki 
materiałów trudnoobrabialnych firma Mitsubishi Materials 
rozszerzyła asortyment frezów serii ARP z płytkami okrągłymi. 

Frezy ARP przeznaczone są do obróbki tytanu i innych stopów 
żaroodpornych, jak również stali nierdzewnych, powszechnie 
stosowanych w przemyśle lotniczym i energetyce. W porównaniu 
z innymi produktami, frezy serii ARP charakteryzują się większą 
trwałością i znaczym obniżaniem sił skrawania.

Dokładność i wytrzymałość
Tak wymierne korzyści uzyskano dzięki opracowaniu 
bardzo dokładnego gniazda płytki skrawającej, które 
zapewnia mniejsze o 25% bicie promieniowe w porównaniu  
z produktami konwencjonalnymi. Wysoka dokładność 
gniazda zapewnia także minimalną zmianę dokładności 
bicia po wymianie płytek. Ponadto, korpus freza ARP 
zapewnia wyjątkowo sztywne zamocowanie płytki w gnieździe  
o specjalnej konstrukcji, z dwiema powierzchniami 
bazującymi, które zapobiegają przesuwaniu się płytek 
podczas skrawania. Oprócz stabilnego mocowania, płytki 
mają też innowacyjną, specjalną geometrię powierzchni 
natarcia, zapewniającą płynny spływ wióra i mniejsze opory 
skrawania. Taka geometria zapewnia równomierny spływ wióra  
i przenoszenie sił skrawania w kierunku osi płytki, gdzie płytka 
ma najwyższą wytrzymałość.

Nowości
Asortyment płytek rozszerzono o nowy gatunek oraz typ  
z 8 bocznymi powierzchniami bazowymi, przeznaczony 
specjalnie do obróbki z małymi głębokościami skrawania, który 
zapewnia dwukrotnie większą trwałość płytki. Rozszerzono 
także asortyment typowych płytek z 4 bocznymi powierzchniami 
bazowymi. Te nowe płytki mają udoskonaloną konstrukcję  
o szerszym rdzeniu i większej grubości, co pozwala zapobiec 
nagłemu złamaniu płytki w ciężkich warunkach skrawania. 
Nowością wśród dostępnych gatunków węglika jest gatunek 
MP9140 z powłoką PVD. Gładka powierzchnia natarcia z powłoką 

AlTiN wysoko wzbogaconą w Al i specjalne podłoże z węglika 
spiekanego powodują, że gatunek MP9140 idealnie nadaje się  
do obróbki tytanu i stopów żaroodpornych. Łącznie dostępne  
są 4 różne gatunki o dużej wydajności skrawania, oraz kilka 
różnych łamaczy wióra, co zapewnia optymalny dobór w wielu 
aplikacjach obróbki lekkiej, średniej i zgrubnej.

Dostępny asortyment frezów serii ARP obejmuje głowice 
nasadzane o średnicy od 40 do 100 mm. Dostępne są głowice 
z podziałką normalną, gęstą i bardzo gęstą, z gniazdami  
na od 4 do 11 płytek, w zależności od wybranej średnicy.  
Do obróbki mniejszych powierzchni o skomplikowanych 
kształtach oraz trudno dostępnych zagłębień, firma Mitsubishi 
oferuje głowice trzpieniowe o długości standardowej  
i wydłużonej. Głowice standardowe i długie oferowane  
są w średnicach 25, 32, 40 i 50 mm, z gniazdami na od 2 do 5 
płytek. Mogą być one stosowane w wielu różnych aplikacjach. 
Dodatkowo dostępne są głowice uniwersalne, mocowane  
na gwint, o średnicy 25, 32 i 40 mm.
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