
FREZY VFFDRB – NOWA GEOMETRIA PODNOSZĄCA WYDAJNOŚĆ
Podwójny promień naroża
W celu zredukowania sił skrawania oraz poprawy 
wydajności podczas obróbki stali hartowanych, Mitsubishi 
opracowało i wprowadziło nową linię frezów trzpieniowych 
VFFDRB do obróbki z dużymi posuwami.
Frez VFFDRB z podwójnym promieniem naroża 
charakteryzuje się unikalną geometrią naroża, łączącą 
duży i mały promień krawędzi skrawającej. Pozwala 
to uzyskać nieporównywalną wydajność oraz trwałość 
narzędzia.

Nowa geometria krawędzi skrawającej umożliwia 
uzyskanie cieńszego wióra podczas frezowania 
czołowego i ułatwia osiągnięcie idealnego balansu 
pomiędzy trwałością narzędzia, zwiększonym posuwem i 
szybkością skrawania. Ponadto dzięki tworzeniu lepszego 
wióra, frez VFFDRB redukuje siłę skrawania w kierunku 
promieniowym, co w efekcie wpływa na zmniejszenie 
drgań i odchyłki narzędzia od osi. Rezultatem jest płynna 
i wydajna obróbka materiałów o twardościach z zakresu 
50÷60 HRC.

Wydajność
Sztywność i wydajność VFFDRB sprawiają, że jest on 
szczególnie odpowiedni do obróbki na wysięgu i z wysokim 
posuwem materiałów o twardości powyżej 60 HRC.

Frezy dostępne są z czterema lub sześcioma ostrzami i z 
40-stopniowym kątem wzniosu linii śrubowej. Dodatkowo, 
seria charakteryzuje się krótką częścią roboczą, która 
zapewnia większą sztywność oraz minimalizuje wibracje. 

Każdy rozmiar ma podtoczoną szyjkę, dzięki której możliwe 
jest łatwiejsze podejście narzędzia do obrabianego detalu, a 
narzędzie dostępne jest w średnicach Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12 mm, 
długościach całkowitych od 60, do 110 mm oraz średnicach 
trzonka od 6, do 12 mm. Dla użytkowników wymagających 
większych średnic, Mitsubishi wprowadziło geometrię VFF do 
serii frezów iMX z wymiennymi głowiczkami.

Innowacyjny typ połączeń gwintowych iMX został rozwinięty 
specjalnie z myślą o obróbce ciężkiej, gdzie wymagana jest 
doskonała sztywność i redukcja drgań podczas skrawania z 
dużym posuwem. Umożliwia to rozszerzenie zakresu frezów 
VFF o frezy z wymiennymi głowiczkami dla średnic od Ø 10, do 
25 mm. Wymienność serii iMX redukuje koszty magazynowe 
i zwiększa wszechstronność, dzięki możliwośći zastosowania 
jednego trzonka do wielu głowiczek różnych typów.

Wszechstronność
Idealne do frezowania stali ulepszanych cieplnie, stali 
stopowych, stali węglowych, stali narzędziowych i stali 
konstrukcyjnych z posuwem 150 mm/min i szerokością 
skrawania wynoszącą 50% pełnej średnicy – linia frezów VFF 
zdecydowanie poprawia wydajność obróbki. Podczas próbnej 
obróbki stali narzędziem o średnicy Ø 6 mm na wysięgu 7xD, w 
konwencjonalnym narzędziu krawędź skrawająca wykruszała 
się po 50 m obróbki, podczas gdy nowy frez Mitsubishi – VFF, 
wykazywał normalne zużycie krawędzi skrawającej po obróbce 
200 m. Zdolność do uzyskania takiej trwałości narzędzia, 
przy obróbce z dużym posuwem, podkreśla efektywność tego 
wyjątkowego narzędzia w stosunku do konwencjonalnych 
frezów z promieniem naroża.

Podwójny promień naroża

Cienki wiór

Niższa siła skrawania 
redukuje wibracje

Geometria z podwójnym promieniem 
naroża dla serii iMX. Typ iMX-C4FD-C.
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