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EXPANZIA
SÉRIE iMX
2 NOVÉ SORTY EP8110 & EP8120
2 NOVÉ GEOMETRIE GUĽOVÝCH FRÉZ

iMX-B2
GUĽOVÁ FRÉZA,

2 brity,
Ø10 - Ø20

iMX - pokročilá technológia spoločnosti Mitsubishi, séria čelných 
stopkových fréz s vymeniteľnými hlavami. 
Dvojitá karbidová kontaktná plocha - kužeľ a čelo, pre maximálnu 
tuhosť.

NOVINKA - sorta EP8110 a EP8120
s viacvrstvovým povlakom pre obrábanie
kalenej ocele.

NOVINKA - geometria guľových fréz 
iMX-B2 a iMX-B3FV vhodná pre dokončovanie a pre aplikácie s 
dlhým vyložením nástroja.

Séria iMX - Kompletný rozsah geometrie nástrojov, vyvinutá pre 
nekompromisný výkon.

iMX-B3FV
GUĽOVÁ FRÉZA

3 brity,
Ø10 - Ø20
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Samostatne, flexibilne, rýchlo
Bornemann je jednou z vysokošpecializovaných firiem v Nemecku, 
ktorá vyrába techniku na značenie v priemysle. Okrem gravírok sa 
špecializuje aj na laserovú techniku, frézovanie a erodovanie. Bola 
založená v roku 1961 Karlom-Heinzom Bornemannom.V súčasnosti 
využíva všetky svoje výrobné kapacity precízne na naplnenie hesla: 
výroba samostatne-flexibilne-rýchlo. 

To isté teraz očakávali aj od technikov z Mitsubishi Materials, kto-
rých oslovil pán Schäfer s výkresom raziaceho nástroja a jeho výro-
by. Uwe Schreiber z Mitsubishi Materials v Nemecku si uvedomoval, 
že na riešenie a výrobu majú len jeden deň. Navrhol nasadenie vy-
sokoposuvovej frézy AJX osadenej reznými doštičkami s negatívnou 
geometriou. Ako alternatíva bola navrhnutá tvrdokovová vymeniteľ-
ná fréza systému iMX, ktorá má typ s duplexnou high-feed geomet-
riou – určenou pre frézovanie vysokými posuvmi pre zušľachtené 
kalené materiály. 
Konečná simulácia technológií ukázala, že duplex iMX tvrdokovová 
fréza, naskrutkovaná na oceľovej stopke – pevná a presná vďaka 
dvojitému systému dosadacích plôch – na strediaci kužeľ a brúsené 
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“Vždy potrebujeme riešenie v rezerve” - opäť klasická situácia vo firme Bornemann vo Wermelskirchene: 
potrebovali rýchle a efektívne riešenie problému s výrobou zariadenia, ktoré vyvinuli na razenie do zakrive-
ných povrchov. Bornemann čakal na objednávku 400 kusov značkovačov.

BORNEMANN
výrobca techniky pre priemyselné značenie 

a technológie od Mitsubishi Materials
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čelo, ušetrí viac ako hodinu výrobného času. Nasadili teda frézu 
priemeru 25 mm s duplexnou geometriou na hrubovanie a frézu 
typu torus D25 mm s rádiusom 1 mm na dokončovanie s oceľovou 
a tvrdokovovou stopkou D 25 mm. 

Pán Schäfer: “S iMX sme mohli frézovať ap 1.25 mm. iMX mala 
tichý, pokojný rez a triesky odvádzala efektným oblúkom. Za ta-
kých okolností sme zvýšili posuv až na 4.5 m/min. Ešte aj vtedy 
iMX frézovala pokojne a bez vibrácií.”

Dokončovacie frézovanie malo podľa simulácie a odporúčaných 
rezných parametrov Mitsubishi priniesť ušetrené štyri hodiny výrob-
ného času. iMX bola programovaná s 0.5mm krokom. “Málokedy 
vidím tak zrkadlový povrch”, povedal Schäfer. iMX systém so všet-
kými komponentmi je do budúcnosti pre nás nevyhnutný: “Pretože 
nikdy nevieme, čo nás bude čakať zajtra. S iMX mám aspoň istotu, 
že mám špičkové vybavenie.” 

Flexibilné použitie 
Ďalšou tvrdokovovou frézou Mitsubishi Materials u Bornemanna 
je VFFDRB. Táto robustná rádiusová fréza s duplexnou geomet-
riou sa tam používa na frézovanie kalených dielcov. Schreiber ju 
objednal ihneď ako ju videl v katalógu. VFFDRB používajú aj na 
HSC – vysokorýchlostné frézovanie s MMM chladením (chladenie 
minimálnym množstvom kvapaliny). Karsten Grah, Bornemannov 

špecialista hovorí: “Pri HSC frézovaní potrebujem pokojný chod, 
pretože moje vretená sú veľmi citlivé. Než prišlo Mitsubishi, musel 
som ich dávať opravovať každý rok”.

Od času, kedy u Bornemanna nasadili frézy iMX od Mitsubishi 
Materials, majú skúsenosť, že ak sa držia odporučených rezných 
parametrov a definovaných zásad technológie frézovania, môžu 
stroje bežať aj bez prítomnosti oprerátora. Pán Schäfer to takisto 
oceňuje: “Je to veľká výhoda. Mal som napríklad frézovať osade-
nie do hĺbky 8 mm. Najprv vyhrubovať 20 zušľachtených dielcov 
s prídavkom 0.3 mm na dokončenie, potom dokončiť guľovou fré-
zou. Všetkých 20 kusov sme nakoniec obrobili s jedinou frézou 
VFFDRB.” 

Odvtedy používam VFFDRB všade, kde musím ofrézovať veľké prí-
davky, aj keď sú komponenty. “Našim favoritom je fréza priemeru 
8 mm. Nasádzame ju všade.” Grah dodáva: “Ak nastavujem novú 
výrobu, už nemusím zvažovať, aké frézy zamerať. VFFDRB mám 
vždy v rezerve.”

Vítaný výsledok
Spracovanie zákaziek u Bornemanna sa teraz presne drží časo-
vého plánu. Schreiber to víta, pretože svojich špecialistov môže 
poverovať ďalšími úlohami. “Teraz často aj ja sám prezentujem 
výhody najnovších nástrojov od Mitsubishi Materials”, hovorí. Fakt, 

že výsledok začatej spolupráce priniesol 
nesporné výhody, ilustruje aj to, že Borne-
mann kompletne prevzal technológie a ná-
stroje Mitsubishi aj na vŕtanie a frézovanie 
frézovacími hlavami. “Sme otvorení novým 
ideám”, potvrdzuje Michael Wisnievski, 
generálny riaditeľ firmy. “Prečo? Pretože 
potrebujeme efektívne vstupy a myšlienky, 
ktoré nám zaručujú rýchly rozvoj a prven-
stvo v technológiách …” 


