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NOWA SERIA WSX — FREZ O ZMNIEJSZONYCH OPORACH SKRAWANIA
Innowacyjna geometria płytki
Dodatnia geometria płytek Double Z nowej serii WSX 
wynosi technologię skrawania na nowy poziom. Niskie 
opory skrawania uzyskane dzięki takiej geometrii 
sprawiają, że WSX nadaje się idealnie do wszystkich 
rodzajów maszyn — od urządzeń niskiej mocy, po 
maszyny przeznaczone do najcięższych zadań. Taki 
poziom oporów skrawania dotychczas przypisywany 
był jedynie konwencjonalnym, jednostronnym płytkom 
dodatnim, umożliwiającym użytkownikom końcowym 
zwiększenie zakresu zastosowań maszyn. Nowe, 
profilowane płytki wykorzystywane we frezie WSX: 
SNMU i SNGU (o klasie dokładności G) mają wszystkie 
właściwości pojedynczej płytki o geometrii dodatniej. 

Geometria 
Double Z

Oś normalna

Ostra
krawędź skrawająca

Płytka dwustronna, 8 
krawędzi skrawających

Ponadto posiadają zalety płytek dwustronnych, takie 
jak niższe koszty eksploatacji, dzięki 8 ostrzom 
skrawającym. 

Po zamocowaniu płytki w gnieździe, jej kąt natarcia 
ustawiony jest na 17º. W ten sposób uzyskano idealne 
połączenie zalet wytrzymałej i ostrej krawędzi skrawającej 
z dwustronną konstrukcją płytki. Dzięki temu możliwe 
jest skrawanie z głębokością 5 milimetrów.

Niezawodność
Dla użytkowników najważniejszą rzeczą jest by urządzenia 
działały w sposób przewidywalny i bezpieczny. Seria 
WSX idealnie spełnia te wymagania dzięki zapewnieniu 
silnego docisku płytek do gniazda o specjalnej geometrii, 
eliminującej przemieszczanie się płytki (Anti-Fly 
mechanism). Ponadto dla frezów o średnicach mniejszych 
niż 160 mm wprowadzono wewnętrzne kanały chłodzące, 
ułatwiające usuwanie wióra, co również zwiększyło 
niezawodność narzędzia. 

Szeroki zakres zastosowań
Seria WSX obejmuje szeroki asortyment płytek o różnych 
klasach dokładności do szerokiego zakresu zastosowań: 
od stali węglowych i stopowych, poprzez materiały 
ulepszane cieplnie, aż do stali hartowanych. Dodatkowo 
zastosowanie najnowszej technologii TOUGH-Σ w nowej 
linii powłok MP (Mitsubishi PVD) zapewnia większą 
odporność na zużycie, pracę w wysokich temperaturach 
oraz zapewnia niski współczynnik tarcia. Stanowi to 
kolejny krok do całkowitej niezawodności procesu obróbki.

Płytki wyposażono w szereg łamaczy wióra, specjalnie 
zaprojektowanych tak, by spełniały wymagania różnego 
rodzaju zastosowań. Łamacz L z dodatnią powierzchnią 
natarcia zapewnia mniejsze opory skrawania. Łamacz M 
został przystosowany do zastosowań ogólnych, natomiast 
łamacz R o wzmocnionym ostrzu jest idealny do skrawania 
w warunkach obniżonej stabilności. 

Korpusy głowic dostępne są dla średnic z zakresu Ø40 ÷ 
Ø200, z podziałką: rzadką, standardową i gęstą.
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