
YENI FMAX - YÜKSEK ILERLEMELI FREZELEME TAKIMI
Verimli freze takımlarıyla ünlü Mitsubishi Materials, finiş 
işleme için yeni FMAX serisi yüksek ilerlemeli frezeleme 
takımını piyasaya sürerek ürün yelpazesini genişletmiştir.

Bu etkileyici yeni yüzey frezeleme serisi, yaygın olarak 
havacılık ve otomotiv sektörlerinde kullanılan alüminyum 
alaşımlı malzemelerin işlenmesi için değiştirilebilir PCD uç 
seçeneklerine sahiptir. Aslında, otomotiv sektöründe faaliyet 
gösteren orijinal ekipman üreticileri, motor bileşenlerini 
işlemek için yeni FMAX serisini kullanarak verimlilik 
avantajlarından yararlanmaya başladılar bile. Ürünlerimizi 
rakip freze takımlarından ayıran bu avantajlar, 20 m/dk’nın 
ötesinde frezeleme olanağı sunan ultra ince diş adımlı 
tasarımıyla sağlanmaktadır.

Bu etkileyici hız ve ilerleme hızlarına ulaşmak için FMAX; 
alaşımlı çelik ve alüminyumu birleştirerek sağlamlık ve 
performansı en üst düzeye çıkarırken, makine milindeki baskıyı 
azaltan güçlü ve hafif takım gövdesi ile tasarlanmıştır. Bu hafif 
tasarım; yüksek hızlı işleme sırasında ortaya çıkan kuvvetlere 
karşı direnci ve sağlamlığı geliştirmek için, kesici uç ceplerinin 
uçma önleyici mekanizmasıyla birleştirilmiştir. Değiştirilebilir 
kesici uçlarda ayrıca uçtaki bağlama kuvvetlerini arttıran açılı 
bir bağlama yüzeyi bulunur. 

Ayrıca, talaşa form vermek ve kesme köşesindeki talaşı atmak 
için kesici uç ceplerinin eğimli yüzeyinde talaş kırıcı bir duvar 
(gövde koruyucu) vardır. Talaşın etkin bir şekilde tahliyesini 

sağlamak için FMAX’ta her kesici ucun kesme kenarına 
yönlendirilmiş jet püskürtmeli soğutma sıvısı düzeneği vardır. 
İçten soğutmalı tasarım, tüm standart içten soğutmalı freze 
tutucuları ile uyumludur.

Hassasiyet ayarı için, kesici gövdesinin kesici uç yuvalarında 
ince adımlı kesici uç ayar vidasının yanı sıra ikincil bir ultra ince 
adımlı ayar somunu bulunur. İnce ve ultra ince diş adımları 5 
mikrondan daha hassas eksantriklik ayarı sağlar. Bu etkileyici 
ve kullanımı kolay ayar sistemi, mükemmel yüzey pürüzlülük 
değeri ve benzersiz hassasiyet ortaya koyar.

Yeni yüzey frezesinde;50, 63, 80, 100 ve 125mm çap 
seçenekleriyle geniş veya dar adımlı kesici takım seçenekleri 
mevcuttur. Geniş adımlı kesicinin sırasıyla 10, 12 veya 16 kesici 
uç yuvası bulunurken, dar adımlı kesicide 14, 18 veya 24 kesici 
uç yuvası vardır. Maksimum 3 mm kesme derinliğine kadar 
işleme kapasitesine sahip yeni FMAX, yüksek ilerleme ve talaş 
kaldırma hızları sunmak için maksimum 3.000 (m/dk) Vc hızda 
çalışabilir.

Yüksek hızlarda işleme sadece güçlü ve hafif gövde ile değil, aynı 
zamanda yeni MD2030 PCD kesici uç kalitesi sağlanmaktadır. 
Bu yeni sinterlenmiş elmas kalite sınıfı, darbeli kesme sırasında 
kırılma direncini iyileştirirken son derece stabil kesme kenarı 
sunan ultra mikro parçacıklı elmas içerir. Stabil kesme kenarı 
çapakları önler ve mükemmel yüzey pürüzlülük değeri sağlar. 
Son kullanıcı maliyetlerini düşürmek için, MD2030 PCD kesici 
uçları kesici uç ömrünü uzatmak amacıyla taşlanarak tekrar 
kullanılabilir.
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