
iMX – Frezy palcowe z wymienną głowicą – nr 1 na świecie*
w narzędziach – zarówno głowica jak i oprawka z węglika

Seria iMX jest rewolucyjnym systemem frezów palcow-
ych łączącym zalety frezów palcowych pełnowęglikowych i 
frezów palcowych z płytkami wieloostrzowymi. 

Jest to pierwsze* na świecie rozwiązanie z głowicą z węglika i 
oprawką z węglika zapewniające bezpieczeństwo i sztywność 
zbliżone do tych, które charakteryzują pełnowęglikowe frezy 
palcowe. Lepsze parametry uzyskano dzięki wykonaniu 
powierzchni stożkowych i mocujących głowicy oraz oprawki 
z węglika. Stalowa jest tylko część gwintowana. Zalety tej 
bezpiecznej i dokładnej metody mocowania, w porównaniu z 
rozwiązaniem stal-węglik, to wyższa wydajność, wynikająca z 
podwyższonych parametrów skrawania, większa dokładność, 
a przede wszystkim niezrównana niezawodność.

W innych narzędziach z węglikową głowicą, węglikowa 
część mocująca jest przylutowana do stalowego uchwytu. 
W porównaniu z uchwytem pełnowęglikowym frezu iMX, 
połączenie to ma znacznie niższą wytrzymałość.

Frezy palcowe serii iMX z wymienną głowicą mają oczywistą 
przewagę nad innymi frezami, ze względu na możliwość 
obniżenia stanów magazynowych i skrócenia czasu przez-
brojenia. Dodatkowo pozwalają uzyskać wysoką wydajność 
obróbki. Główny zakres zastosowań obejmuje obróbkę 

stopów tytanowych oraz stopów żaroodpornych, takich jak 
Inconel. Ponadto, frezy te zwykle są stosowane także do 
wysokowydajnej obróbki stali nierdzewnych, węglowych, 
stopowych i hartowanych. Wszystkie typy głowic posiadają 
zmienny kąt pochylenia rowka wiórowego zapewniający 
ograniczenie drgań, a 4-ostrzowy frez palcowy z promieniem 
naroża jest dodatkowo wyposażony w przelotowe kanały do-
prowadzenia chłodziwa.

Szeroki zakres zastosowań jest możliwy również dzięki 
wykorzystaniu nowej powłoki Smart Miracle (EP 7020). Jest to 
nowoopracowana powłoka (Al, Cr)N, pokrywająca wyjątkowo 
twarde i drobnoziarniste podłoże węglikowe. Zapewnia to 
znacznie lepszą odporność na ścieranie. Specjalne wygładzenie 
powłoki przekłada się na lepszą powierzchnię przedmiotu 
obrabianego, obniżenie oporów skrawania i lepsze odprow-
adzenie wióra. Powłoka Smart Miracle zapewnia najlepszą w 
swojej klasie wydajność i żywotność narzędzia  przy obróbce 
materiałów trudnoobrabialnych i stali nierdzewnych.

Głowice iMX są dostępne w 5 różnych wersjach:
4-ostrzowe z promieniem naroża - z przelotowym doprow-
adzaniem chłodziwa - Ø10–Ø25, ze zmiennym kątem pochyl-
enia rowka wiórowego ograniczającym drgania 
4-ostrzowe z promieniem naroża - Ø10–Ø25, ze zmiennym 
kątem pochylenia rowka wiórowego ograniczającym drgania  
6, 10 i 12-ostrzowe - Ø10–Ø25 do obróbki wykańczającej, 
ze zmiennym kątem pochylenia rowka wiórowego 
ograniczającym drgania  
4-ostrzowe z końcówką kulistą - Ø10–Ø25, ze zmiennym 
kątem pochylenia rowka wiórowego ograniczającym drgania  
6-ostrzowe z końcówką kulistą - Ø10–Ø25, ze zmiennym 
kątem pochylenia rowka wiórowego ograniczającym drgania 

Dostarczane są również węglikowe uchwyty iMX w zakresie 
Ø10 ~ Ø25
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