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STAL VRS HRSA

NIEUWE PVD-COATINGS VOOR HET FREZEN
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De meervoudige
PVD-Coating-laagjes

Gevoelloos aan koud-las  

Extreem sterke
hardmetaalsoort als basis

MP6000 SERIES
(VOOR STAAL)

MP7000 SERIES
(VOOR ROESTVRIJ STAAL)

MP9000 SERIES
(VOOR HITTEBESTENDIGE   
           LEGERINGEN)

Mitsubishi is trots op de nieuw gelanceerde lijn van PVD 
gecoate wisselplaten voor het frezen; MP6120 & MP6130 
optimaal voor het frezen van staal, MP7130 & MP7140 voor de 
roestvrije staalsoorten en de MP9120 & MP9130 zijn ideaal voor 
het verspanen van hittebestendige- en titanium legeringen. 
Deze nieuwe soorten blinken uit bij het optimaliseren van het 
productieproces met maximale output als resultaat.

MIRACLE SIGMA
Deze nieuwe soorten maken gebruik van de MIRACLE SIGMA 
PVD-coatings technologie men verschillende dunne lagen van Al-
Ti-Cr-N basis via PVD aanbrengt met als resultaat een extreem 
hoge weerstand tegen thermische schokken en haarscheurtjes, 
koudlas en slijtage zoals nog nooit geëvenaard.
De extreem lage wrijvings- coëfficiënt zorgt voor lage temperatuur 
en lange standtijden.

Tijdens de wisselende temperaturen eigen aan de freesbewerking 
krijgen haarscheurtjes geen kans zich dieper in de wisselplaat 
te verdelen vanwege de veelvoudige dunne lagen die hiertegen 
extreme bescherming bieden.

MIRACLE SIGMA technologie wordt doorheen het hele gamma 
toegepast maar is in iedere soort, zeg maar ‘gepersonaliseerd’ 
voor de beste prestaties. Dit door een extra toplaag al naargelang 
het inzet gebied. Bij de MP6000 serie voor staalsoorten is er een 
toplaag van Al-Cr tegen slijtage en koudlas. Bij de MP7000 serie 
voor de roestvrij bewerking is het de Ti toplaag die het rendement 
verhoogd en bij de MP9000serie voor hittebestendige- en Titanium 
legeringen is het Cr toplaag die zorgt voor het beste resultaat 
qua wrijving en hierdoor de hoogste weerstand biedt tegen 
warmteontwikkeling en slijtage.

Deze nieuwe soorten zijn uiteraard in verschillende geometrieën 
en spaanbrekers verkrijgbaar.
Meer dan 50 verschillende types zijn beschikbaar voor het 
schouder-, vlak- of contourfrezen.

Hiervoor biedt Mitsubishi steeds de meest ideale freesbody’s 
aan. Ook de gekende VFX en SRF frezen maken gebruik van deze 
nieuwe platen.

Vooral de VFX tijdens het bewerken van titanium maakt grote 
sprongen in performance en betrouwbaarheid. Extreme verschillen 
zijn geboekt bij toepassingen met grote Ae van 0.7 tot 1.0xD.
Deze resultaten zijn bereikt door gebruik van extreem fijnkorrelige 
soorten bij de MP9130 met ongeëvenaarde taaiheid zonder toe te 
geven aan de standtijd.


