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Nový rad ISO plátkov
na sústruženie ocele

Nový unikátny výrobný postup povlakovania nano-tex optimalizuje rast kryš-
tálov, aby vytvárali rovnomernú štruktúru. To spevňuje reznú hranu a predlžu-
je životnosť nástroja. Vďaka tejto ultrahrubej vrstve Al2O3 je plátok MC6015 
voľbou číslo jeden pre kontinuálne obrábanie ocele, obzvlášť pre vysoko-
rýchlostné obrábanie a obrábanie s veľkým posuvom, keďže pri nich vzniká 
extrémne tepelné zaťaženie. Povrch tejto novej patentovanej vrstvy tvorí mi-
moriadne hladký a odolný povlak zabraňujúci tvorbe nárastkov a zvyšujúci 
odolnosť reznej hrany. 

Pod extra hladkým povrchom a vrstvou Al2O3 použila spoločnosť Mitsubi-
shi svoje najnovšie eso v rukáve – technológiu TOUGH-Grip, druhú z uni-
kátnych patentovaných technológií použitých v triede plátkov MC6015. 
Technológia TOUGH-Grip je rozhraním medzi jednotlivými vrstvami povlaku 
– nano-Al2O3 a nano-tex. Aké sú výhody tohto riešenia? Predovšetkým ex-
trémne pevná väzba zabraňujúca oddeleniu vrstiev povlaku, nekompromis-
ný výkon, životnosť a stabilita ďaleko pred alternatívnymi plátkami.

Najlepšie riešenie proti vyštrbovaniu čela
MC6015 má čelnú plochu zlatej farby s vynikajúcou tepelnou odolnosťou aj 
odolnosťou proti opotrebeniu. Táto vrstva zo špeciálnej zlúčeniny titanu tiež 
zabraňuje opotrebeniu čela, vďaka čomu sú nové plátky triedy MC6015 
mimoriadne vhodné na vysokorýchlostné obrábanie a skracuje tak výrob-
né časy. 
Chrbtové plochy sú povlakované extrémne hladkou vrstvou, ktorá bráni nad-
mernému opotrebovaniu. Spolu s povlakom z mikroskopickej vrstvy TiCN 
zlepšuje táto hladká vrstva kvalitu povrchu obrobenej plochy a súčasne za-
ručuje stálosť nástroja počas celej jeho dlhej životnosti. 

Plátky triedy MC6015 sa vyrábajú v širokom sortimente geometrií 
a utváračov triesky pre vždy optimálne parametre výkonu, či už pri 
ľahkom a strednom reze,  alebo hrubovaní uhlíkových a legovaných 
ocelí. Pre akýkoľvek plátok ponúka Mitsubishi príslušný nástrojový 
držiak, pripravený splniť očakávania špičkového výkonu sústruženia 
ocelí s novým radom plátkov MC6015.

Spoločnosť Mitsubishi Materials posúva hranice 
možností sústruženia ocele ďaleko za dnešný štan-
dard uvedením novej triedy plátkov MC6015. Tento 
nový rad ISO plátkov s CVD povlakom je ideálnym 
riešením pre obrábanie materiálov ISO v rozsahu 
od P05 do P20 vďaka patentovanej technológii 
povlakovania Mitsubishi Nano-Texture Coating. Táto 
technológia prináša výnimočnú odolnosť proti opot-
rebovaniu a vyštrbovaniu rezných hrán, dokonca aj 
pri parametroch vysokovýkonného obrábania, čoraz 
žiadanejších v dnešnom svete obrábania kovov.
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Vďaka predĺženým a ľahko demontovateľným vodiacim plochám ruč-
ného skľučovadla DURO-TA XT experti z Röhm-u dosiahli zdvojnáso-
benie upínacieho rozsahu a súčasne jeho pružné nastavenie. Takto 
môže byť stroj rýchlo prestavený z veľkých na malé obrobky, čím sú 
časy prestavenia a tým aj náklady výrazne nižšie. Vďaka priamemu 
spojeniu so základným telesom zaručujú vodiace plochy extrémnu tu-
hosť, stabilitu a ochranu proti prieniku prachu a nečistôt.

Vďaka zníženiu hmotnosti až o 75 percent oproti bežným skľučovad-
lám DURO-TA XT v maximálnej miere využíva potenciál obrábacích 
strojov. Minimálne obrysové rozmery robia skľučovadlo ešte atrak-
tívnejším a pružne použiteľným. Tým umožňuje upínanie obrobkov 
s vyššou hmotnosťou pri nižšom zaťažení stola stroja. Bez povšimnutia 
nie je ani, že úspora hmotnosti významne znižuje náklady na energiu 
a opotrebenie vretena. Pomáha to udržať nízke náklady na prevádz-
ku a údržbu, a tým garantuje rýchlu amortizáciu. Operátori strojov 
zase ocenia jednoduchú obsluhu a úsporu času, ktorú s DUTO-TA XT 
dosiahnu.

Záver: Súčet jeho vlastností robí z DURO-TA XT od fi rmy 
Röhm ideálne ručné skľučovadlo, keď ide o to vyrábať 
efektívne, s vysokou kvalitou a bez nutných vedľajších 
nákladov, a tým aj optimálne nastaviť podmienky vý-
roby. Röhm s DURO-TA XT napĺňa svoju ekonomickú 

Nová trieda skľučovadiel
náskok vďaka fl exibilite, 
kompaktnosti a úspore hmotnosti

a environmentálnu zodpovednosť ako napríklad svojou 
rolou priekopníka v elektrických upínacích systémoch 
a aj ako partner „Blue Competence“ iniciatívy udržateľ-
nosti VDMA.

Ďalšie informácie na 
www.roehm.biz 

Röhm naordinoval 
svojmu osvedčenému 
ručnému skľučovadlu 
DURO-TA diétu a pre-
zentuje z nej 
vyplývajúce skľučovadlo 
DURO-TA XT, ktoré ideálnym 
spôsobom v sebe zjednocuje pružnosť, 
úsporu hmotnosti, kompaktný dizajn, a ľahký 
prístup k obrobku. Rozšírenie výrobkového radu 
týmto dokonale napĺňa očakávania priemyslu 
obrábacích strojov.

Viac pružnosti
v prevádzke:
S DURO-TA XT 
od fi rmy Röhm sa 
časy prestavenia 
výrazne znižujú


