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Rozličné povlaky – zvýšená produktivita
Nasadením rozdielnych typov povlakov rezných plátkov rieši Mit-
subishi bývalý problém nerovnakého opotrebovávania plátkov. 
Vonkajší, CVD povlakovaný plátok má zvýšenú oteruvzdornosť 
a v kombinácii s vnútorným, PVD povlakovaným plátkom so zvýšenou 
odolnosťou voči lomu a tvorbe nárastkov výrazne prispievajú k vyššej 
produktivite MVX vrtáku.
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Ťažkosti ako problémy s odvodom triesky 
z hlbších vŕtaných otvorov, nerovnaké opot-
rebenie vonkajšieho a vnútorného plátku 
z dôvodu rozdielnych rezných rýchlostí ... 
to sú známe problémy pri vŕtaní plátkovými 
vrtákmi. Nového vrtáku MVX z dielne 
Mitsubishi Materials sa však už netýkajú ...

Nový MVX 
vŕtanie otvorov až do 6xD

Plátky SOMX
Rezné plátky štvorcového tvaru SOMX sa dajú použiť ako vonkajšie 
aj vnútorné. Utvárač triesky má vlnovkovú geometriu, ktorá zabez-
pečuje dobré delenie triesky a jej bezproblémový odvod. Použitá 
Wiper-geometria zvyšuje presnosť a precíznosť opracovania s per-
fektnými hodnotami drsnosti otvoru. Oba rezné plátky sú usadené 
tak, aby do materiálu zaberali presne rovnako a minimalizovali tak 
chvenie pri obrábaní.

Perfektný výber: Plátky na oceľ, nerez aj liatinu
Nový CVD povlak MC1020 je ide-
álny pre nasadenie ako vonkajší 
plátok. Jeho výborná odolnosť voči 
plastickej deformácii a životnosť sa 
prejavujú pri vŕtaní do ocelí a ne-
rezu. 

Ako vonkajší plátok pre liatiny sa po-
užíva CVD povlak MC5020 s výbor-
nou odolnosťou voči oteru a vysokým 
teplotám.

Vnútorný plátok obsadzuje PVD povlak série MIRACLE, ktorý popri 
vysokej termickej výdrži, odolnosti proti oteru, odolnosti voči tvorbe 
nárastkov, znáša veľmi dobre aj variabilné rezné podmienky.

Teleso MVX
Nový dizajn telesa so zlepšenými chladiacimi kanálmi má vysokú sta-
bilitu a poskytuje tým vysokú stabilitu procesu vŕtania. To je rozhodu-
júci prvok, ako je možné s MVX bezpečne vŕtať hĺbky otvorov 6xD.
Teleso vrtáka je zušľachtené a nitridované. Sortiment veľkostí je od 
D =17 mm do D = 33 mm a dĺžky L/D = 2, 3, 4, 5 a 6 x D
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Kombinácia tvrdokovovej hlavičky 
a tvrdokovového držiaka – stopky 
s vlastnosťami a pevnosťou celotvr-
dokovových fréz. Vysoká presnosť tohto systému je dosiahnutá konštrukciou dosadacích 
plôch – kužeľov a čelných plôch z TK. Jediný oceľový diel je závit. Benefi ty tohto dizajnu 
sú vysoká presnosť, vysoké rezné parametre a stabilita pri frézovaní.
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Výhody
iMX séria fréz s výmennými hlavičkami výrazne skracuje nastavovacie 
časy pri príprave frézovania, a samozrejme, redukuje aj skladové zá-
soby konvenčných TK fréz. Systém iMX je veľmi fl exibilný a poskytuje 
stabilné vysoké výkony. Je určený nielen pre štandardné materiály, 
ale aj pre Ti –legúry, žiaruvzdorné a ťažkoobrobiteľné materiály. 
Všetky typy výmenných hlavičiek majú geometriu rezných hrán s va-
riabilným stúpaním na potlačenie vibrácií a niektoré typy majú vnú-
torné chladenie.

SMART MIRACLE povlak
Široké spektrum uplatnenia iMX fréz s prepracovaným upínacím sys-
témom ešte dopĺňa nový typ tvrdokovu s povlakom SmartMiracle 
– EP7020. Super jemný, super tvrdý tvrdokovový substrát je povla-

iMX stopkové frézy
s výmennými reznými hlavičkami
iMX séria – revolučný systém tvrdokovových stopkových fréz s výhodami rezných plátkov

kovaný novým povlakom ( Al, Cr )N Smart-Miracle s výbornou život-
nosťou. Povrch povlaku je extrémne hladký, čo zabezpečuje nízky 
rezný odpor, lepšiu kvalitu frézovaných povrchov a vyššiu životnosť. 
Tieto vlastnosti ešte vystúpia pri obrábaní nerezov a ťažkoobrobiteľ-
ných materiálov. 

Geometrie
iMX výmenné hlavičky sa dodávajú v piatich geometriách:
• Torus so 4 reznými hranami s vnútorným chladením, D=10 – 

D=25 mm
• Torus so 4 reznými hranami s variabilným stúpaním proti vibrá-

ciám, D=10 – D=25 mm
• D=10 – D=25 mm frézy s 6 – 10 – 12 reznými hranami na 

dokončovanie s variabilným stúpaním na potlače-
nie vibrácií 

• Guľová fréza D=10 – D=25 mm so 4 reznými 
hranami s variabilným stúpaním na potlačenie
vibrácií

• Guľová fréza D=10 – D=25 mm so 6 reznými 
hranami s variabilným stúpaním na potlačenie 
vibrácií


