VQT5
PRE TITÁN

ČELNÉ STOPKOVÉ FRÉZY
S RÁDIUSOM S VNÚTORNÝM
CHLADENÍM OSOU FRÉZY
Prvá voľba pre vysokú účinnosť, frézovanie
hlbokých drážok a rohové frézovanie zliatin
titánu.
Geometria s plynulým
prechodom rádiusu.
Optimalizovaný tvar
drážky pre dokonalejší
odvod triesky.

Nepravidelné stúpanie skrutkovice, 5 britov
a optimalizovaná geometria reznej hrany
umožňujú rýchlejší úber materiálu
až 250cc/min.
Ø16, 20 a 25mm s 3 a 4mm rádiusom.
Ostatné rádiusy sú k dispozícii
na objednávku.
www.mmc-hardmetal.com
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MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Novinky firmy Mitsubishi

Mitsubishi Materials
otvorenie nového technologického
a školiaceho centra
Mitsubishi Materials otvorilo nové technologické centrum – MTEC (Mitsubishi
Technology & Education Centre) blízko
Stuttgartu v Nemecku. Nové centrum je
umiestnené v dvojpodlažnej modernej budove a bolo oﬁciálne uvedené do prevádzky 4. júna 2019.
Toto špičkové centrum Mitsubishi Materials je na vrchole súčasného
technologického vývoja a reprezentuje signiﬁkantnú investíciu zameranú na súčasné a budúce potreby rozvoja Mitsubishi v oblasti poskytovania riešení technológií a náradia pre zákazníkov na kľúč. Na
dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť MTEC disponuje najnovšími obrábacími strojmi vrátane špičkových obrábacích centier. Tieto nové stroje
sú doplnené pokročilými prístrojmi na meranie súradníc a kontrolu kvality spolu s najnovšími zariadeniami na nastavovanie nástrojov.
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Zľava: Masato Yamada, General Manager, Machining Technology
Centres Mitsubishi Materials Corporation, Yoshiaki Kaneko, General
Manager Sales Division, Mitsubishi Materials Corporation, Shinichi Nakamura, Managing Executive Ofﬁcer Mitsubishi Materials Corporation,
President Metalworking Solutions Company, Yutaka Tanaka, President
MMC Hardmetal Europe (Holdings) GmbH, Antonio Abrantes, Vice
President MMC Hartmetall GmbH, Enrique Lopez, General Manager
MTEC Stuttgart, MMC Hartmetall GmbH

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Novinky firmy Mitsubishi
Yutaka Tanaka, prezident MMC Hardmetal Europe (Holdings)
GmbH (európske sídlo spoločnosti Mitsubishi Materials Metalworking Solutions Company) hovorí: „Očakávame, že toto vzrušujúce nové centrum bude prostriedkom pre zabezpečovanie užšieho
priameho technického kontaktu s našimi zákazníkmi. Naším cieľom
je poskytnúť im odpovede, ktoré zlepšia ich aplikačné procesy
a aj využiť naše technické znalosti pre pokročilejšie projekty na
kľúč. MTEC tiež ponúkne dôležité testovacie pracovisko pre vývoj vlastných rezných nástrojov a vytvorí silné spojenie s ostatnými
svetovými technickými centrami spoločnosti Mitsubishi v Japonsku,
Číne, Thajsku, Španielsku a USA. Toto prepojenie umožní väčšie
zdieľanie nahromadených údajov o obrábaní v prospech našich
zákazníkov”.
Centrum zamestnáva špičkový tím európskych projektových inžinierov, ktorí si z neho vytvára svoju stabilnú domovskú základňu. Tím
v súčasnosti pozostáva z 12 zamestnancov a bude sa rozširovať
s rastúcim dopytom po ich službách. Enrique Lopez, generálny riaditeľ centra vysvetľuje: „Náš medzinárodný skúsený tím expertov
bude zodpovedný za projekty zákazníkov od individuálnych aplikačných otázok až po úplné projekty na kľúč. Poskytnú služby,
ako je návrh nástrojov na mieru, programovanie CADCAM a komplexné celkové obrábacie balíky. Dúfame, že spoločnosť MTEC
a jej zamestnanci prekročia očakávania zákazníkov a posilnia
reputáciu spoločnosti Mitsubishi Materials ako jedného z vedúcich
predstaviteľov odvetvia rezných nástrojov.“
Otvorenie MTEC Stuttgart je míľnikom v histórii spoločnosti Mitsubishi, pretože funguje ako hnacia sila budovania synergií, posilňuje
rámec spolupráce medzi Mitsubishi Materials a medzinárodnými výrobcami obrábacích strojov. Kunihiro Endo, manažér MTEC Stuttgart
potvrdzuje: „Spoločný vývoj, prenos technológií a otvorené inovácie
nie sú pre nás neznáme. Naše centrum riešení otvorí nové možnosti
spolupráce. Využívame najnovšie technológie v oblasti obrábania,
merania, ale aj prezentovania dosahovaných výsledkov. Máme dostatok moderných, skvelo vybavených priestorov na uzavreté stretnutia so zákazníkmi. Navyše, našich klientov vieme do ktorejkoľvek zasadačky k nám on-line pripojiť a spoločne optimalizovať procesy na
diaľku, vieme ich dokonca pripojiť na vysokokvalitné, samočistiace
kamery v obrábacích priestoroch strojov a spoločne sledovať operácie obrábania, čo nám umožní optimalizovať proces neustáleho
zlepšovania a skvalitňovať trvalo udržateľný rast. “

Mitsubishi Materials teda v súčasnosti prevádzkuje už dve špičkové strediská MTEC v Európe - druhé je v španielskej Valencii
a nachádza sa v blízkosti výrobného závodu Mitsubishi Materials
Espaňa.
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