
FREZY SERI DCCC — SZTYWNA KONSTRUKCJA OPRAWKI DO WYSOKOWYDAJNEJ OBRÓBKI
Firma Mitsubishi Materials zmodernizowała serię wydajnych 
frezów trzpieniowych DCCC z  płytkami wieloostrzowymi, 
aby zapewnić maksymalną wydajność skrawania podczas 
frezowania wysokich odsadzeń i rowków.

Frezy te są zalecane do obróbki zgrubnej z dużą wydajnością 
skrawania. Aby zapewnić, że frezy  serii DCCC pozostawią 
w tyle produkty innych producentów, położono szczególny 
nacisk na  odpowiednią konstrukcję rowka wiórowego, 
sztywność oprawki,  wydajność skrawania i związaną z tym 
skuteczność odprowadzania wióra. 

Dzięki temu zmniejszono drgania i hałas, który zwykle występują 
podczas obróbki ciężkiej. Aby uzyskać maksymalny efekt, 
na jednej krawdzi skrawającej montowane są płytki typu 
CCMX posiadające naroża o kącie 80°, natomiast na drugiej 
krawędzi montowane są płytki typu ZCMX posiadające naroża 
o kącie 100°.

Poza tym, połączenie nowatorskiej geometrii rowka, płytek o różnym 
kształcie i  wysokiej sztywności oprawki spowodowało wydłużenie 
trwałości freza, poprawę gładkości powierzchni po obróbce oraz 
zwiększenie skuteczności odprowadzania wióra. Dodatkowy kąt 
przyłożenia redukuje możliwość zakleszczania się wióra, co często 
występuje podczas zgrubnej obróbki głębokich rowków i  kieszeni. To 
także zapewnia większą skuteczność odprowadzania wióra.

Dostępny asortyment obejmuje frezy z  chwytem walcowym 
o średnicy 25, 32 i 40 mm. Frezy o średnicy 25 i 32 mm posiadają 
dwa rowki wiórowe, natomiast frezy o średnicy 40 mm - trzy. 
W Mitsubishi Materials przeprowadzono szeroko zakrojone 
prace badawczo-rozwojowe nad nowatorską konstrukcją 
rowka wiórowego o zmiennej geometrii.  

Dla uzyskania optymalnej wydajności skrawania, każda 
oprawka freza DCCC jest dostępna w wersji o standardowej  
i długiej części roboczej. 

Frezy  serii DCCC to frezy o uniwersalnym przeznaczeniu: 
mogą być stosowane do obróbki stali konstrukcyjnych, 
węglowych, stopowych i  wysokostopowych, a  także stali 
nierdzewnych i  żeliw. Swoją wszechstronność frezy te 
zawdzięczają płytkom w klasie dokładności M, dostępnym 
w wielu gatunkach pokrywanego i niepokrywanego węglika, 
co zapewnia maksymalną trwałość narzędzia i powtarzalność 
wymiarów po obróbce.

Zmienna kąt pochylenia rowka wiórowego

Typ o długiej
części roboczej

Typ o krótkiej
części roboczej
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