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Rezná hrana
MPS1 vrtáky majú nový dizajn reznej hrany, ktorá je navrh-
nutá na jemnejší rez a ľahší prienik materiálom pri vysokých 
rýchlostiach a posuvoch. Rezná hrana zároveň dosahuje 
excelentné hodnoty životnosti – v kombinácii s novým po-
vlakom Miracle Sigma.

Prepracovaná dvojitá fazetka a upravený kanál na odvod 
triesky sú vyrábané osvedčenou technológiou, ktorá zabez-
pečuje výbornú presnosť vŕtaného otvoru, efektívny odvod 
triesky a vysokú kvalitu povrchu v otvore. 

Mitsubishi inovatívna Tri-Coolant technológia výroby troju-
holníkovo tvarovaných kanálikov na prívod chladiacej 
kvapaliny, optimalizovaných pre MQL výrazne zvyšuje 
množstvo kvapaliny na chladenie, privádzanej do rezu 

MPS1 Drill Series 
novinka pre vysokoproduktívne vŕtanie

MPS1 vrtáky boli vyvinuté s dvomi prevratnými 
zlepšeniami – možnosti nasadenia s vysokými reznými 
parametrami alebo – pri pôvodných rezných parametroch 
- dosiahnutie extrémnych hodnôt životnosti. Je to 
výsledkom kombinácie zlepšovania už existujúcich 
parametrov vrtákov Mitsubishi, ktoré sú
považované za svetovú špičku, 
s najnovšími technológiami.
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a prispieva k oveľa lepšiemu transportu triesky von z nástroja. Tri-coolant totiž 
umožňuje takú dynamiku toku, že množstvo chladiacej kvapaliny je viac než 
dvojnásobné oproti klasickému kruhovému dizajnu. Samozrejme, efektívnejší 
a rýchlejší odvod triesky umožňuje nasadiť vrták s vysokými reznými paramet-
rami a takisto zvyšuje variabilitu nasadenia do rôznych materiálov. 

Miracle Sigma Coating technology – Miracle Sigma 
povlak
Nový Miracle Sigma povlak, založený na PVD technológii spája Al-Ti-Cr-N 
povlaky, ktoré zabezpečujú ochranu, potrebnú pre výrazné predĺženie život-
nosti, hlavne pri vysokých rezných rýchlostiach a posuvoch. Navyše, leštený 
povrch povlaku Zero-μ surface poskytuje niekoľko dôležitých prínosov – odol-
nosť voči tvorbe nárastkov, nízky koefi cient trenia pri odvode triesky a nízky 
rezný odpor, dôležitý hlavne pri vysokých rezných parametroch.

Typické rezné rýchlosti pri vŕtaní do uhlíkových ocelí okolo 120 – 160 m/min
môžeme zvýšiť na ca. 220 m/min a hodnoty posuvu z 0.25 mm/ot 
na 0.35 mm/ot., čo nám dáva zvýšenie stolového posuvu z 1 600 mm/min 
na 3 080 mm/min. 

Teleso vrtáku je vyrobené z optimalizovaného karbidového substrátu s vyvá-
ženou tvrdosťou a húževnatosťou, potrebnou pre využitie všetkých vlastností 
a výkonov nového Miracle Sigma povlaku.

Vrtáky MPS1 sa momentálne vyrábajú v sortimente Ø3.0 – Ø20, l/d x 3
a l/d x 5.
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Povlak
VQ tvrdokovové frézy sú povlakované 
novovyvinutým povlakom AlCrN skupi-
ny MIRACLE SIGMA, ktorý zabezpe-
čuje frézam oveľa lepšiu odolnosť voči 
opotrebeniu. Povrch povlaku je ošetrený 
leštiacim procesom, ktorý zabezpečuje 
jeho extrémnu hladkosť, ktorá sa vyso-
kou mierou podieľa na znížení rezného 
odporu a lepšom odvode triesky z ob-
lasti rezu. Vysoká odolnosť voči oxidácii 
a vysokým teplotám v spojení s nízkym 
trením znamená, že nová generácia fréz 
VQ maximalizuje výkon  pri frézovaní, 

a zároveň znižuje mieru opotrebenia nástroja a to pri vysokých rezných pa-
rametroch a nasadení do ťažkoobrobiteľných materiálov.

Antivibračná geometria
Použitie nepravidelného rozmiestnenia zubov v kombinácii s variabilným uh-
lom stúpania špirály, signifi kantne redukuje vznik vibrácií, čo vedie k zvýšenej 
stabilite procesu frézovania a k lepšej produktivite. Navyše, k nerovnomerné-
mu rozdeleniu zubov a stúpaniu špirál v nerovnakých uhloch, sa pridáva aj 
design širokých kanálov na odvod triesky pri  všetkých typoch fréz – čo tvorí 
veľkú výhodu hlavne pri frézovaní drážok. 

ZERO-μ povrch
S unikátnym ZERO-μ povrchom povlaku je spojená aj extrémna ostrosť reznej 
hrany.  ZERO-μ povrch a ostrá rezná hrana dosahujú vysokú kvalitu obrába-
ného povrchu a perfektnú životnosť nástroja.

Vylepšená geometria kanálov na odvod triesky
Klasická dvojstupňovo zakrivená geometria kanálika dostala ešte zaoblené 
dno, ako prevenciu proti únavovým lomom. To je zásadné zlepšenie s ohľa-
dom na zaťaženie vyvíjané hlavne v procese frézovania drážky v plnej šírke. 

3 nové typy fréz v číslach:
Ø2 - Ø20  TK fréza so semi-long (stredne dlhou) pracovnou časťou
Ø0.2 - Ø1 TK mini fréza so 4 reznými hranami
Ø3 - Ø20  TK hrubovacia fréza so 4 reznými hranami 

VQ antivibračné tvrdokovové frézy
 pre ťažkoobrobiteľné materiály

VQ -  prémiová séria tvrdokovových fréz od Mitsubishi Materials zasa expanduje 
o tri nové typy. Posledný prírastok obsahuje hrubovaciu frézu, frézu so semi-long 
(stredne dlhou) pracovnou časťou a mini frézu so 4 reznými hranami, vyvinutú 
špeciálne na Torx – kontúry. Tieto frézy sú primárne určené na 
obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov - Inconel a nerezové
ocele, ale takisto sú vhodné na obrábanie uhlíkových 
ocelí, zliatin a zušĺachtených materiálov, až po
zliatiny medi.


