
FMAX — NOWE FREZY DO OBRÓBKI Z WYSOKIM POSUWEM
Firma Mitsubishi Materials, renomowany producent wysokowydajnych 
frezów, poszerza asortyment, wprowadzając na rynek nową serię 
frezów FMAX przeznaczonych do obróbki wykańczającej z wysokim 
posuwem.

Ten nowy asortyment głowic do frezowania płaszczyzn, wyposażony 
w  płytki wieloostrzowe z diamentu polikrystalicznego (PCD) 
jest przeznaczony do obróbki stopów aluminium, powszechnie 
stosowanych w branży lotniczej i motoryzacyjnej. Producenci OEM w 
branży motoryzacyjnej już realizują korzyści płynące z zastosowania 
nowej serii frezów FMAX do obróbki elementów silnika. Główną zaletą 
frezów serii FMAX nad produktami innych marek jest bardzo gęsta 
podziałka płytek, umożliwiająca frezowanie z  posuwem powyżej 
20 m/min.

Aby osiągnąć tak imponującą prędkość skrawania i posuw, frez FMAX 
zbudowano z głowicy o lekkiej i solidnej konstrukcji, wykonanej ze 
stali stopowej i aluminium, co zapewnia maksymalną sztywność 
i wydajności obróbki, przy jednoczesnym obniżeniu obciążeń wrzeciona 
obrabiarki. Lekka konstrukcja głowicy, w połączeniu z mocowaniem 
płytki na „jaskółczy ogon”, zapobiegającym przemieszczaniu się 
płytek (mechanizm „anti-fly”) zwiększa sztywność narzędzia oraz jego 
odporność na siły działające podczas obróbki szybkościowej. Pochyła 
powierzchnia płytek wieloostrzowych również powoduje zwiększenie 
sił ich mocowania. 

Dodatkowo, gniazda płytek posiadają specjalną ściankę łamacza 
wióra (chroniącą korpus freza) na powierzchni natarcia, powodującą 
zawijanie i skuteczne odprowadzanie wióra na zewnątrz. Korpus freza 

FMAX posiada wewnętrzny kanał, kierujący strumień chłodziwa na 
krawędź skrawającą każdej płytki, co dodatkowo zwiększa skuteczność 
odprowadzania wióra. Konstrukcja kanału w korpusie freza zapewnia 
kompatybilność ze wszystkimi trzpieniami z przelotowym kanałem 
chłodziwa.

Dla zapewnienia dokładności osadzenia płytek, wszystkie gniazda płytek 
w korpusie freza posiadają śrubę z gęstą podziałką oraz dodatkową 
nakrętkę regulacyjną z  bardzo gęstą podziałką do mikroregulacji. 
Gęsta i bardzo gęsta podziałka gwintu umożliwia precyzyjną regulację 
bicia płytek z dokładnością nawet do 5 mikrometrów. Ten doskonały 
i  łatwy w  użyciu system regulacji zapewnia wysoką gładkość 
i najwyższą dokładność powierzchni po obróbce.

Nowy frez do płaszczyzn jest dostępny w wersjach z podziałką rzadką 
lub gęstą, a asortyment obejmuje głowice o średnicy 50, 63, 80, 100 
i 125 mm. Frezy z rzadką podziałką posiadają 10, 12 i 16 gniazd na 
płytki, natomiast frezy z podziałką gęstą są oferowane z 14, 18 i 24 
gniazdami. Głębokość skrawania dla nowej serii frezów FMAX wynosi 
maksymalnie 3  mm, matomiast prędkość skrawania do 3.000 (m/
mm), co daje najwyższy posuw i największą wydajność skrawania.

Obróbka z  tak wysoką prędkością jest możliwa nie tylko dzięki 
lekkiej i  solidnej konstrukcji głowicy, lecz także dzięki płytkom 
PCD w nowym gatunku - MD2030, Jest to nowy gatunek płytek ze 
spieku diamentowego o ultradrobnoziarnistej strukturze, który 
charakteryzuje się wyższą odpornością na pękanie podczas obróbki 
przerywanej, a jednocześnie zapewnia doskonałą stabilność krawędzi 
skrawającej. Bardzo stabilna krawędź skrawająca zapobiega 
powstawaniu zadziorów i zapewnia doskonałą gładkość powierzchni. 
Aby ograniczyć koszty dla użytkownika, płytki PCD w gatunku MD2030 
można regenerować, co wydłuża w ten sposób czas ich eksploatacji.
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