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FREZY TREPANACYJNE
UCHWYTY DO FREZÓW
Frezy trepanacyjne, zwane te˝ wiert∏ami koronowymi, umo˝liwiajà wiercenie otworów
w pe∏nym materiale, bez koniecznoÊci
wst´pnego powiercenia. Dzi´ki specyficznej konstrukcji, narz´dzia te charakteryzujà
si´ bardzo ma∏ym zapotrzebowaniem na
moc doprowadzonà. Wykonywane frezem
otwory nie wymagajà gratowania, a g∏adkoÊcià i precyzjà wykonania bli˝sze sà rozwiercaniu ni˝ wierceniu. Oferowane przez
nas narz´dzia mogà byç stosowane w ró˝nego rodzaju maszynach stacjonarnych takich jak wiertarki, tokarki oraz frezarki i to zarówno w wersjach ze sterowaniem mechanicznym jak i numerycznym
(CNC). Szczególnie dobre wyniki uzyskuje si´ przy stosowaniu frezów trepanacyjnych do pracy na wiertarkach mocowanych elektromagnetycznie. Dzi´ki bardzo ma∏emu
zapotrzebowaniu na moc doprowadzonà (30% zapotrzebowania w porównaniu do wiert∏a kr´tego) zastosowanie freza w wiertarce o mocy rz´du 1600 W rozszerza jej zakres wiercenia z ∅max 32 mm
przy wierceniu wiert∏em do ∅max110 mm, a nawet 135 mm. JednoczeÊnie znacznie wzrasta wydajnoÊç wiercenia np. otwór o Êrednicy ∅25 mm
w p∏ycie stalowej (St 3) o gruboÊci 25 mm mo˝na wykonaç frezem w 25
sekund. Przy zastosowaniu frezów skrawaniu podlega tylko peryferyjna
strefa otworu. Dzi´ki temu ca∏a operacja jest znacznie czystsza, gdy˝ powstaje nieporównywalnie mniejsza iloÊç wiórów. Powstajàcy po wyci´ciu
otworu “korek” mo˝e byç u˝yty jako pe∏nowartoÊciowy materia∏. Ma to szczególne
znaczenie wtedy, gdy frezem o du˝ej Êrednicy wiercimy w drogim materiale o znacznej gruboÊci.
Dla przyk∏adu: przy gruboÊci p∏yty 100 mm
i Êrednicy freza ∅135 mm odzyskujemy wa∏ek o wymiarach ∅120 x 100mm, który przy
wierceniu tradycyjnym wiert∏em kr´tym zosta∏by w ca∏oÊci przerobiony na wióry. Ze
wzgl´du na to, ˝e frez nie wymaga prowadzenia, mo˝na nim wierciç
otwory otwarte (np. na kraw´dziach p∏yt) lub zachodzàce na siebie (zbli˝one do
fasolowych).
Oferowane
przez nas frezy ze stali szybkotnàcej (HSS) wyst´pujà

w pi´ciu d∏ugoÊciach roboczych tj. 1”,2”,3”,4” i 6”, przy czym w ciàg∏ej sprzeda˝y posiadamy frezy o d∏ugoÊci
roboczej 1” i 2” w zakresie ∅14-50 mm z gradacjà Êrednic co 1 mm. Przy Êrednicach powy˝ej ∅50mm, oferujemy frezy TCT z z´bami z w´glika spiekanego (TiC). Utrzymujemy magazyn frezów TCT o d∏ugoÊci roboczej
2” w zakresie Êrednic od ∅60mm do ∅100mm z gradacjà 5mm. Jako d∏ugoÊç roboczà rozumieç nale˝y maksymalnà mo˝liwà do przewiercenia gruboÊç materia∏u. Posiadamy w naszej ofercie równie˝ frezy umo˝liwiajàce wiercenie otworów w pakietach blach. Jest to mo˝liwe dzi´ki specjalnej geometrii narz´dzia.

Od ∅14 mm...

... do ∅110 mm, a nawet wi´cej...

... i do tego z ciàg∏ym ch∏odzeniem

UCHWYTY DO FREZÓW
Aby umo˝liwiç zamocowanie freza w maszynie stosowane sà profesjonalne uchwyty przemys∏owe z wewn´trznym systemem ch∏odzenia. Wk∏adany w cz´Êç chwytowà freza wypychacz, zwany czasami pilotem,
wsuwa si´ podczas wiercenia w uchwyt i otwiera zawór p∏ytkowy, przez który ch∏odziwo wlewa si´ do wn´trza narz´dzia. W zale˝noÊci od typu uchwytu p∏yn ch∏odzàcy podawany jest z ma∏ej wewn´trznej komory
(uchwyty standardowe - “S”) lub z zewn´trznego zbiornika o pojemnoÊci ok. 0,4l (uchwyty z funkcjà ciàg∏ego podawania ch∏odziwa - “C” i “U”). W uchwytach standardowych komora wewn´trzna musi byç zalewana
ka˝dorazowo przed wierceniem. Uchwyty z funkcjà ciàg∏ego podawania ch∏odziwa po∏àczone z zewn´trznym
zbiornikiem umo˝liwiajà prac´ ciàg∏à przy jednoczesnej, ∏atwej kontroli poziomu p∏ynu. Uchwyty oznaczane
sà symbolem AMT i nast´pujàcym po nim opisem, o zmiennej treÊci, precyzyjnie okreÊlajàcym typ. Wszystkie uchwyty AMT sà mocowane na sto˝ku Morse’a. Wyjàtkiem sà uchwyty do ma∏ych modeli wiertarek mocowanych elektromagnetycznie (PRO 30/1, PRO 35/2 i PRO H35). W modelach tych uchwyty sà nakr´cane
na gwint 1/2” x 20 i posiadajà oznaczenie AMTG-S19.
Przyk∏ad:
Uchwyt AMT3-C19. Cyfra “3” oznacza numer sto˝ka Morse’a. Oferujemy te˝ uchwyty ze sto˝kiem nr 2. Litera “C” oznacza uchwyt z funkcja podawania ch∏odziwa. W ofercie posiadamy jeszcze uchwyty standardowe
oznaczane literà “S”, oraz uniwersalne oznaczane literà “U”, a przeznaczone do naszych wiertarek mocowanych elektromagnetycznie ze zintegrowanym systemem podawania ch∏odziwa (modele maszyn PRO 75
i PRO 110). Liczba “19” lub “32” informuje o Êrednicy cz´Êci chwytowej freza. Frezy o Êrednicach do ∅60mm
maja chwyt cylindryczny 3/4” (ok. 19mm). Powy˝ej tej Êrednicy freza nast´puje zmiana rozmiaru cz´Êci chwytowej na 11/4” (ok. 32mm).

