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VPX

NEW

TUHOSŤ A 
MULTIFUNKČNOSŤ
ZVÝŠTE VÝKON FRÉZOVANIA
POMOCOU MULTIFUNKČNEJ 
TUHEJ FRÉZY S TANGENCIÁLNYMI 
REZNÝMI DOŠTIČKAMI

Extrémna tuhosť a výkon.
Úplne nový dizajn zmení váš 
názor na tangenciálne frézy.

Pre širokú škálu aplikácií 
a materiálov. Stopkové, so 
závitom a nástrčné  Ø16 - Ø80.

VPX
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Tangenciálne obojstranné rezné doštičky
Geometria reznej doštičky poskytuje nástroju potrebnú tuhosť 
aj možnosť všestranného použitia. Väčšina fréz s tangen-
ciálnymi doštičkami vyžaduje použitie špeciálnych doštičiek 
pre šikmé zahlbovanie. Avšak vďaka inovatívnej geometrii 
top face geometry doštičiek pre frézy VPX postačuje 
použiť jeden typ doštičky pre všetky aplikácie. To znižuje 
nutnosť skladových zásob špeciálnych doštičiek a zabraňuje 
možným chybám pri ich inštalácii. Dôležitou črtou doštičiek 
sú dve rezné hrany, čo tiež prispieva k znižovaniu nákladov 
pre koncového používateľa. 

Jednoduchá rovná plocha čela doštičky zlepšuje odvod 
triesky a prispieva k vysokej presnosti frézovanej plochy pri 
postupnom – riadkovom frézovaní – kde maximálna nepres-
nosť je do 8μm. Navyše, menšia rezná hrana plynulo navä-
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s obojstrannými reznými doštičkami

Tuhosť
Požiadavky moderného obrábania kovov na multifunkcionalitu a tuhosť 
fréz s obojstrannými reznými doštičkami viedol konštrukčný tím Mitsu-
bishi k vývoju nového typu tangenciálnych fréz. Vďaka tangenciálnemu 
umiestneniu doštičiek je telo frézy mohutnejšie ako pri konvenčných fré-
zach s radiálne umiestnenými doštičkami. Tým sa dosahuje vyššia cel-
ková tuhosť. Taktiež je možné frézovať pod vyššou záťažou bez rizika 
nadmerného opotrebenia nástroja.
Preto sa môže obrábať pri vyšších posuvoch a rýchlostiach, z čoho vy-
plývajú mnohé výhody pre koncového používateľa: v malosériovej výro-
be možnosť použitia pre rôzne série bez nutnosti výmeny nástroja a vo 
veľkosériovej výrobe možnosť použitia efektívnejšej stratégie obrábania 
vďaka dlhšej životnosti v prostredí automatizovaného obrábania. 

Multifunkcionalita
Od začiatku vývoja bolo cieľom konštruktérov dosiahnuť čo najväčšiu 
viacúčelovosť nového typu VPX. Môže sa používať pri mnohých typoch 
frézovania, od štandardného frézovania do rohu po šikmé zahlbovanie 
a frézovanie drážok. Súčasní zákazníci požadujú vysoký výkon a záro-
veň univerzálnosť pre potrebu čo najmenšieho inventáru svojich rezných 
nástrojov. 

Úplne nové frézy 
VPX 200 a 300

Rad fréz vybavených obojstrannými reznými 
doštičkami od Mitsubishi Materials má odteraz 
nový prírastok - typ VPX.
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zujúca na veľký rádius doštičky, tiež ponúka výhodu v dosahovaní 
vysokej kvality obrobeného povrchu. Geometria top face kombi-
nuje menšiu reznú hranu s väčším uhlom chrbta, vďaka čomu je 
možné použiť doštičky aj na šikmé zahlbovanie. 

Konštrukcia upnutia pre bezpečnosť a presnosť
Telo frézy aj doštičky disponujú veľkými dosadacími plochami pre 
bezpečné a stabilné upnutie. To zabraňuje akémukoľvek vychý-
leniu doštičky z dôvodu záťaže pri obrábaní. Navyše, konvexný 
výstupok, ktorý je súčasťou doštičky, tiež vylepšuje pevnosť a zaru-
čuje mimoriadne bezpečné upnutie.

Doštičky – triedy utváračov triesky a povlaky
V ponuke je 12 rôznych tried utváračov triesky, vrátane najnovších 
MP6000, MP7000 a MP9000, pre obrábanie materiálov od kar-
bónu, nerezových a kalených ocelí až po liatiny a ťažko obrobi-
teľné materiály. Spojenie technológií povlakov PVD a CVD od Mit-
subishi TOUGH SIMGA zaručuje vynikajúcu ochranu karbidových 
substrátov doštičiek. 
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Frézy VPX 200 a 300 sú dostupné v dvoch veľkostiach pre použi-
tie vo veľkých aj menších strojoch. VPX 200 má doštičky veľkosti 
09, VPX 300 má väčšie doštičky veľkosti 12. Oba typy sú dostup-
né v prevedení so stopkou, nástrčné a so závitom, s rozmermi od 
Ø16 do Ø80.


