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• Łukowa krawędź skrawająca redukuje drgania podczas obróbki
• Stabilna obróbka z szybkim posuwem do szerokiej gamy zastosowań

Frez do szybkich posuwów

Seria MFH

Frez z śrubą dostępnyNowość Głowica frezarska 
dostępny

SOMT14 ø 50 mm Głowica frezarska 
dostępny

MFH Harrier (Głowica)

ø 25 mm – ø 160 mm

3 różne geometrie płytki do 
różnych zastosowań

MFH Micro
ø 8 mm – ø 16 mm

Zastępuje monolityczne frezy 
walcowo-czołowe w celu zmniejszenia 
kosztów obróbki

MFH Mini
ø 16 mm – ø 50 mm

Ekonomiczna płytka 
4-krawędziowa

Toczenie czoła, 
konturowanie

Frezowanie 
śrubowe

KonturowanieDłutowanie KieszeniowanieZagłębianie

* W przypadku MFH Harrier: Rodzaj GM może być używany do wszystkich wymienionych zastosowań.  Rodzaje LD i FL nie mają zastosowania w przypadku frezowania śrubowego, wgłębiania i   
  konturowania wznoszących się ścian.

Zamów określoną liczbę płytek, a odpowiednią oprawkę otrzymasz z 
70 % rabatem.

- 70 %

• W ramach wymaganej liczby płytek można zamawiać różne łamacze i gatunki.

MFH Promo 1H18

Promo Code:

Nowość Nowość
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• 10 krawędzi skrawających i zoptymalizowane mocowanie płytki w gnieździe 
• Wytrzymała dwustronna płytka

Głowica frezarska

MFPN

Głowica frezarska
ø 63 mm – ø 250 mm

Dostępna w 3 róznych podziałkach

Frez trzpieniowy
ø 50 mm – ø 80 mm

Zamów określoną liczbę płytek, a odpowiednią oprawkę otrzymasz z 
70 %  rabatem.

*  Aby poprawić jakość wykończenia powierzchni, do noża należy 
zamocować jedną płytkę dogładzającą.
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• W ramach wymaganej liczby płytek można zamawiać różne łamacze i gatunki.

MFPN Promo 1H18

Promo Code:

- 70 %
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• Powtarzalne osiągi dzięki sztywnemu mocowaniu
• Szeroki zakres stosowania od stali do stopów żaroodpornych

Wydajny frez na płytki okrągłę

MRX 

Frezowanie czoła Otworowanie Kieszeniowanie Zagłębianie / pro�lowanieKonturowanie

A. R. 
Max.+10°

Głowica frezarska 
ø 40 mm – ø 125 mm

4 różne geometrie płytki do 
różnych zastosowań

Frez nakręcany
ø 16 mm – ø 40 mm

Pasuje do BT30K i BT40K

Frez walcowo-czołowy
ø 16 mm – ø 63 mm

Cylindryczny, Weldon i 
Cylindryczna (długa)

Zamów określoną liczbę płytek, a odpowiednią oprawkę otrzymasz z 
70 % rabatem.

• W ramach wymaganej liczby płytek można zamawiać różne łamacze i gatunki.

MRX Promo 1H18

Promo Code:

- 70 %
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DRA 1.5D, 3D, 5D, 8D
ø 7,94 mm – ø 25 mm

Prosty trzon i z kołnierzem dostępny

PR1535 dla Stal i Stal nierdzewna, PR1525 dla Żeliwo

NOWOŚĆ

dodana wielkość 1.5D

• Doskonała precyzja otworu dzięki małej sile skrawania 
• Drobny wiór i gładkie wiercenie głębokich otworów

Wysoko wydajne wiertło modułowe

MagicDrill  DRA

Płaska powierzchnia Nałożone na 
siebie płyty

Powierzchnia 
wklęsła

Materiał Rura

Zamów określoną liczbę płytek, a odpowiednią oprawkę 
otrzymasz z 70 % rabatem.

DRA Promo 1H18

Promo Code:

Dobrze

Obróbka w obszarze 
centralnym

- 70 %
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• Zwiększona sztywność korpusu i powtarzalność wiercenia
• Powiększony rowek do odprowadzania wióra

Stabilny i wydajne skrawaniem

DRX 2D, 3D, 4D, 5D
ø 12 mm – ø 13 mm

DRX 2D, 3D, 4D, 5D
ø 13,5 mm – ø 60 mm

MagicDrill  DRX

Zamów określoną liczbę płytek, a odpowiednią oprawkę otrzymasz z 
70 % rabatem.

Krawędź zewnętrzna

Dwa kanałki chłodzące

Płaska powierzchnia Powierzchnia 
wklęsła

Materiał Rura

DRX Promo 1H18

Promo Code:

- 70 %
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Zamów 30 płytek do toczenia, a 10 otrzymasz gratis.

• Niezawodne i wydajne płytki do toczenia żeliwa 
• Specjalistyczne procesy stosowane po powlekaniu pozwalają zapobiegać przyleganiu

Nowe węgliki powlekane CVD do żeliwa 

CA3 Series

30 + 10

• Dotyczy tych samych płytek.

CA3 Promo 1H18

Promo Code:
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Stabilność

CA310

Standardowe, 
gatunek K05
Standardowe, 
gatunek K05

Standardowe, gatunek K15

Standardowe, gatunek K20

CA315

CA320

Polecane
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Stabilność

CA310

Standardowe, 
gatunek K05

Standardowe, gatunek K15

Standardowe, gatunek K20

CA315

CA320

Polecane

Żeliwo szare — pierwsze zalecenie: CA310 Żeliwo sferoidalne — pierwsze zalecenie: CA315

Obróbka 
przerywana

Obróbka niestabilna
Materiał o niskiej sztywności i niska siła zacisku

Obróbka stabilna
Materiał o wysokiej sztywności i wysoka siła zacisku

Łamacz wiórów KQ  
Nacisk na ostrość 
Materiał o cienkich ścianach
Wysoka precyzja

Łamacz wiórów KG
Do obróbki ciągłej 
i lekko przerywanej
Obróbka ciągła
Długi materiał obrabiany

Obróbka 
ciągła

Obróbka 
lekko 

przerywana

Obróbka 
mocno 

przerywana

Łamacz wiórów KH
Do obróbki przerywanej 
i mocno przerywanej
Z łuską
Mocno przerywana

Polecane

Zalecane łamacze wiórów z serii K
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Stabilna obróbka, znakomita kontrola i odprowadzanie wióra.

Rowkowanie zewnętrzne / wewnętrzne

KGD / KGDI

KGDI (GMI)
Min. otwór ø 18 mm – ø 40 mm

Szerokość 2,0 mm – 5,0 mm 
4 gatunki płytek do materiałów P,M i K

KGDI (CM)
Min. otwór ø 21 mm – ø 45 mm

Szerokość 3,0 – 5,0 mm 
4 gatunki płytek do materiałów P,M i K

Zamów 30 płytek, a odpowiednią oprawkę otrzymasz gratis.

KGD
Szerokość rowkowania 2,4 mm – 8,0 mm

Dostępny w wersji monolitycznej i składanej  
Sztywne mocowanie

Warunki ogólne
• Promocja ważna od 01.04.2017 do 31.09.2017.
• zamówienia otwarte, kombinacja z innymi promocjami, 

rezygnacja, wymiana lub zwrot nie są dozwolone.
• zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków promocji.

• dotyczy wyłącznie płytek PR1535, PR1225 i PR1215.
• gratisowa oprawka musi pasować do zamawianych płytek.

• dotyczy wyłącznie płytek w gatunkach PR1535, PR1225, PR1215 lub 
PDL025.

• gratisowa oprawka musi pasować do zamawianych płytek.
• gratisowa oprawka w wersji monolitycznej lub składanej.

OPRAWKA
GRATIS

KGD/I Promo 1H18

Promo Code:

     TZP00101


