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Každý nový vrták MPS1 je vyvíjaný s ohľadom 
na dva ciele – dosiahnuť vynikajúce rezné pa-
rametre alebo výnimočnú životnosť. To vývojoví 
inžinieri dosahujú kombináciou preverených 
konštrukčných riešení a najmodernejších tech-
nológií. Rad MPS1 sa teraz rozrastá o extra dl-
hé typy v dĺžkach od 10 do 40 x D.

Vrtáky MPS1
v novom vyhotovení s dĺžkami 10 ~ 40 x D

Konštrukcia optimálnej reznej hrany
MPS1 vrtáky majú nový dizajn – priamu reznú hranu pre vrtáky 
dĺžok LD3 ~ 8 a špeciálne optimalizovanú zakrivenú reznú hranu 
pre typy LD10 ~ 40. Tieto dve konštrukcie zabezpečujú vrtákom 
hladší rez, vďaka čomu sa zlepšuje aj životnosť vrtáku, hlavne pri vŕ-
taní do väčšej hĺbky. Inovovaná rezná hrana spolu s Z-thinning point 
geometriou stredu reznej hrany znižuje rezné sily, čo spolu s novým 
povlakom na báze technológie Miracle Sigma vedie k vynikajúcej 
životnosti nástroja. 

Osvedčené technológie 
Prepracovaná konštrukcia telesa vrtáka s dvojitou fazetkou ešte zvy-
šuje praxou preverené vlastnosti nástroja, ako vynikajúcu presnosť – 
obzvlášť pri použití krátkych verzií, ako pilotné vrtáky, efektívny od-
vod triesky a vysokú kvalitu povrchu vo vŕtanom otvore. Pre prívod 
reznej kvapaliny slúžia unikátne otvory trojuholníkového prierezu Tri-
-Coolant. Ich najvýznamnejší prínos je vo výraznom zlepšení prívo-
du reznej kvapaliny k najdôležitejšiemu miestu – k rezným hranám 
vrtáka. Ako sa ukázalo pri podrobnom výskume prúdenia kvapaliny, 
trojuholníkové otvory ponúkajú okrem vyšších objemov chladiacej 
kvapaliny pri štandardných rýchlostiach aj ďalšiu, ešte dôležitejšiu 
výhodu – pri vyšších rýchlostiach dosiahol objem dávkovanej kva-
paliny až dvojnásobok v porovnaní so štandardnými otvormi kruho-
vého prierezu. A práve kombinácia extra objemu a lepšieho dávko-
vania kvapaliny k reznej hrane, je zárukou aj trvalého špičkového 
výkonu naprieč celým spektrom materiálov, aj efektívneho odvodu 
triesky cez drážky von z vŕtaného otvoru. 

Povlakovanie MIRACLE SIGMA
Nový PVD povlak MIRACLE SIGMA na báze Al-Ti-Cr-N zabezpe-
čuje vrtáku potrebnú ochranu pre čo najdlhšiu životnosť, obzvlášť 
pri čoraz vyšších rezných rýchlostiach a posuvoch požadovaných 
dnešnými modernými výrobnými prevádzkami. Leštený povrch drá-
žok technológiou Zero-μ zase poskytuje výhody, ako vynikajúcu 
odolnosť proti tvorbe nárastkov a minimálny trecí odpor pre čo naj-
hladší rez. Ďalej tiež napomáha dôkladnému odstraňovaniu triesky, 
čo je mimoriadne dôležité pre celkový rezný výkon s ohľadom 
na zvýšené množstvo odpadového materiálu pri vyšších rýchlostiach 
a posuvoch. To všetko dopĺňa pevný a húževnatý karbidový substrát 
vrtákov MPS1. 
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Na zlepšenie výkonov pri sústružení malých dielcov, Mitsubishi 
Materials uvádza nový typ sústružníckych rezných doštičiek. 
MS6015 je ideálny typ reznej doštičky pre obrábanie uhlíko-
vých ocelí na CNC strojoch. 

Mitsubishi Materials – nový typ
sústružníckych doštičiek MS6015

Nová PVD povlakovaná doštička kombinuje výborné vlastnosti špe-
ciálneho karbidového substrátu s novovyvinutým povlakom, ktorý 
značne zlepšuje odolnosť voči opotrebeniu, čo výrazne znižuje nákla-
dy používateľov hlavne pri obrábaní veľkých sérií. Na rozdiel od kon-
venčných TiAlN typov povlakov, nový MS6015 spája inovatívny TiCN 
multivrstvový povlak s tvrdosťou nad 3000HV. Táto nová technológia 
zaručuje skvelú odolnosť voči opotrebeniu a tvorbe nárastkov. 

Okrem toho, nový MS6015, má veľmi nízky koefi cient trenia, takže 
triesky sa hladko odvádzajú z oblasti rezu. Vďaka tomu nedochádza 
pri sústružení k problémom spôsobovaným nedostatočným odvodom 
triesok, sústružnícke doštičky ani obrábaný materiál nie sú nadmerne 
prehrievané a proces sústruženia je efektívnejší a hospodárnejší. 

Mitsubishi Materials 
vyvinulo MS6015 s to-
leranciou rádiusu do mí-
nusu, čo zabezpečuje 
presnejšie opracovanie 
rádiusov na obrábaných 
dielcoch. Mínusová toleran-
cia je na doštičkách s ozna-
čením 01M, 02M a 04M, 
ktoré majú rádiusy rozmerov
0,08 mm, 0,18 a 0,38 mm.

MS6015 sa bude vyrábať s tromi utvá-
račmi triesok, ktoré budú spájať pestré 
požiadavky moderných aplikácií pri sústružení. Utvárač R-SS je ur-
čený na dokončovacie operácie. Vyznačuje sa dokonalou kontrolou 
triesky pri nízkych posuvoch, kým R-SN utvárač triesky je určený pre 
stredné hodnoty posuvov. 

Pre univerzálnejšie možnosti kopírovacieho sústruženia je určený 
SMG utvárač triesky s extrémnou 3D geometriou a ostrou reznou hra-
nou a vynikajúcou kontrolou triesky počas celej životnosti reznej doš-
tičky. Je vhodný pre rezné rýchlosti pod 150 m/min a posuvy do 0,15 
mm/ot. Pozitívne 7° rezné doštičky sú dodávané v geometriách 
CCGT a DCGT. 

Kombinácia inovatívnej geometrie, povlaku a jeho kompozície, zaru-
čuje zvýšenie životnosti o 30 až 60 %, v závislosti od aplikácie. 
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NOVÁ GENERÁCIA FRÉZOVACÍCH NÁSTROJOV
S TECHNOLÓGIOU MIRACLE SIGMA

PRE MAXIMÁLNY
VÝKON A SPOĽAHLIVOSŤ

C4LATB: Nová kužeľová rádiusová fréza pre
efektívne orábanie hliníkových zliatin

VFR: Nové stopkové frézy pre materiály s vysokou
tvrdosťou s revolučným povlakom Impact Miracle 
pre mimoriadnu životnosť

AHX475S: Nová čelná fréza pre 
frézovanie vysokým posuvom a 
reznými doštičkami so
14 reznými hranami

www.mmc-hardmetal.com

Ďalšie informácie nájdete
na oficiálnej stránke
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