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VPX 200/300 SERİSİ YENİ UZUN KENARLI  
KESİCİ TAKIMLAR
Mitsubishi Materials’ın VPX200 & 300 serisi teğetsel, 
değiştirilebilir kesici uçlu frezeleme takımları yeni, uzun 
kenar tiplerini içerecek şekilde genişletildi. Bu uzun 
kenarlı tipler, uygulama alanı daha derin köşe ve cep 
işlemeyi içerecek şekilde genişletilmiş olup VPX200 tip 
için yakın zamanda piyasaya sürülen keskin geometrili 
(L) kesici uçlar ile tamamlanmıştır.

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. Ek olarak, dışbükey kavisli, hassas kesme kenarı, 
her bir işleme izi arasında sadece maksimum 8 µm tepe 
yüksekliği ile son derece hassas dikey duvar yüzeyleri 
oluşturur.

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.

Yeni uzun kenarlı versiyonlar, Ø32~Ø50 malafa tipli 
ve Ø20~Ø40 standart şaftlı tipli olarak , daha küçük 
olan VPX200 seride Ø20~Ø32 Weldon şaftlı tip halinde 
sunulmaktadır. Ayrıca daha büyük olan VPX300 serisinde 
de yeni olan Ø40~Ø80 malafa tipleri ve Ø40 standart şaftlı 
tiplerdir.
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