
MINI MVS MATKAP UÇLARI - MİTSUBİSHİ DELME SERİSİNİ GENİŞLETİYOR
Yeni Nesil Yekpare Karbür Matkap uçları
Mitsubishi Materials'ın kapsamlı delme serisi, yeni 
Mini-MVS Matkap uçları serisinin sunulması ile 
daha da genişliyor. Küçük çaplı deliklerin yüksek 
hassasiyetle delinmesi için tasarlanmış olan bu 
matkap uçları, hatasız delik kalitesi, talaş boşluğu ve 
üretkenlik seviyeleri sağlarlar.

30XD'ye kadar delme derinliği sunan Mini-MVS serisi, 
0,1mm aralıklarla 1 ila 2,9mm arası çaplara sahiptir. 
Bu yeni nesil yekpare karbür matkap uçları serisi, 
farklı malzemelerde ve uygulamalarda kullanılabilen 
çok amaçlı bir seridir. Tüm malzeme türlerinde 
olağanüstü takım ömrü sağlayan Mitsubishi'nin 
Miracle Sigma kaplama teknolojisi sayesinde geniş 
bir kullanım alanı elde edilmektedir. 
Mini-MVS'nin stabilliği, yumuşak, karbon ve alaşımlı 
çeliklerin, dövülebilir dökme demir, gri dökme demir, 
paslanmaz çelik, alüminyum alaşımlar ve ısıya 
dirençli alaşımlar gibi malzemelerde delik açarken, 
geleneksel yekpare karbür matkap uçlarına göre 
takım ömrünün en az iki katına çıkartılmasını sağlar. 

Geliştirilmiş performans
Mini-MVS, kenar dayanıklılığını geliştiren ve talaş 
boşaltmayı iyileştiren düz kesme kenarı geometrisi 

sayesinde, derin deliklerin delinmesi sırasında güvenli 
bir ortam yaratarak hassasiyeti artırır. Dikkate değer 
talaş çıkarma özellikleri yanında yüksek hızlarda 
kesme yaparken ortaya çıkan sicimsi talaşları ortadan 
kaldıran, kompakt ve ince talaşlar oluşturan bir talaş 
kırıcısına sahip yeni bir talaş kanalı geometrisine 
sahiptir. Talaş boşaltma, kesilen kenara doğrudan 
yüksek basınçlı soğutma sıvısı sağlayan bir soğutma 
sistemiyle geliştirilmiştir. Soğutma sıvısı, kesilen 
kenardan gelen ısıyı dağıtırken, oluşan talaşı hızlı bir 
şekilde kaldırarak talaşın birikmesini engeller.

Hassas küçük delik delme
Benzersiz bir hassasiyet ve denge elde etmek için 
Mini-MVS, delik içinde mükemmel yüzey pürüzlülük 
seviyeleri oluşturmak için çevresindeki çift zırhı kullanır. 
Bu çift zırh, matkap uçlarının dengesini optimize 
eder, yüksek hızlı hassas delmenin performansının 
iyileştirilmesini sağlar. Mini-MVS'nin, 145 derece uç 
açısı ile geliştirilmiş rijidlik ve performans için dört 
farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunların birincisi ve 
ikincisi, kısa matkap uçlarıdır. Üçüncü ve dördüncü tür 
matkap uçları, 30xD'ye kadar hassas derin delik delme 
için ekstra talaş kanalı uzunluğuna ve 140 derece uç 
açısına sahiptir. Bu dört çeşit matkap ucu, her 0,1mm 
aralıklarla toplamda altı farklı geometri sağlayarak, 
tüm malzemeler ve küçük delik açma işlemleri için 
kapsamlı bir çözüm sunar.

Daha iyi talaş tahliyesi 
için yeni talaş kanalı 

geometrisi

Dengeli kesme ve hassasiyet için çift 
zırh

Gelişmiş dayanıklılık 
için düz kenar
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