
DCCC SERISI - YÜKSEK PERFORMANSLI FREZELEME IÇIN DAYANIKLI VE GÜVENILIR TAKIM
Mitsubishi Materials, derin kenar frezeleme ve slot açma 
proseslerinde maksimum kesme hızlarına ulaşmak için DCCC 
serisi yüksek performanslı değiştirilebilir kesici uçlu parmak 
frezelerini tekrar geliştirdi.

Değiştirilebilir kesici uçlu derin kenar freze takımı, yüksek 
kesme hızlarında, kaba işlemeler için idealdir. Mitsubishi, 
DCCC serisinin rakip ürünlerden daha iyi performans 
göstermesini sağlamak için helisel kanal tasarımı, sağlamlık, 
kesme performansı ve işlem sonrasında talaş tahliyesini 
DCCC’nin özelliklerinin merkezine yerleştirdi. 

Bu özellikler ağır kesme proseslerinden kaynaklanan titreşim 
ve gürültüyü azaltmaktadır. Maksimum performans elde 
etmek için bir kanalda 80 derece köşesi olan CCMX tip kesici 
uç kullanılırken, diğer kanalda 100 derece köşe geometrisi 
olan Mitsubishi’nin ZCMX tip kesici ucu kullanılmaktadır.

Ayrıca, yenilikçi kanal geometrisine ek olarak kesici uç ve 
rijit gövde tasarımı kombinasyonunun takım ömrünü uzattığı, 
yüzey pürüzlülük değeri ve talaş boşaltmayı iyileştirdiği 
kanıtlanmıştır. Özellikle derin slot ve cepler işlenirken çok 
yaygın olarak görülen talaş sıkışma olasılığını azaltan uzatılmış 
takım gövdesi açıklığıyla talaş tahliye prosesi geliştirilmiştir.

Düz parmak frezeler 25, 32 ve 40 mm çaplarında mevcuttur.  
25 ve 32 mm çaplı küçük takımlar iki kanallı tasarlanırken 
daha büyük olan 40 mm kesicide üç kana bulunmaktadır. Kanal 
sayısından bağımsız olarak, Mitsubishi Materials kapsamlı 
araştırmalar yapmış ve sonucunda simetrik olmayan özgün 
kanal geometrisini geliştirmiştir.  

DCCC serisinin performansını daha da optimize etmek için 
takım gövdelerinin her birinde standart ve uzun kesme 
uzunluğu seçenekleri bulunmaktadır. 

DCCC serisinin çok yönlülüğü; kesicinin yumuşak çelik, karbon, 
alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelik, paslanmaz çelik ve dökme 
demir gibi bir çok malzemeyi işleme yeteneğiyle gözler önüne 
serilir. Bu çeşitlilik takım ömrünü ve tutarlılığını en üst düzeye 
çıkaran kaplamalı veya kaplamasız karbür sınıfı ürün serisinde 
bulunan M sınıfı kesici uçlarla sağlanmaktadır.
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