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iMX - ROZSZERZENIE ASORTYMENTU - NOWE GATUNKI  
I GŁOWICE Z GEOMETRIĄ KULISTĄ
iMX jest rewolucyjnym systemem, łączącym zalety frezów 
trzpieniowych pełnowęglikowych i frezów z płytkami 
wieloostrzowymi. Korzyści wynikające z większej wydajności 
skrawania i oszczędności są widoczne szczególnie w aplikacjach 
z długim wysięgiem. Wysoki koszt frezów pełnowęglikowych 
zredukowano dzięki zastosowaniu wymiennych głowic. 
Skraca się również czas przezbrojenia, ponieważ głowicę 
można wykręcić bez konieczności demontażu oprawki  
z uchwytu obrabiarki lub oprawki termicznej, jak w przypadku 
konwencjonalnych frezów trzpieniowych.

Seria frezów iMX została ostatnio rozszerzona o 2 nowe typy 
z głowicami kulistymi i o 2 nowe gatunki węglika - EP8110  
i EP8120. Te nowe gatunki są przeznaczone szczególnie  
do obróbki stali hartowanych - posiadają nową wielowarstwową 
powłokę o lepszym przyleganiu do podłoża. Zapewnia  
to lepszą odporność na ścieranie, niezbędną podczas obróbki 
materiałów o wysokiej twardości. Nowe głowice kuliste  
iMX-B3FV oraz iMS-B2S posiadają odpowiednio 3 i 2 krawędzie 
skrawające. Głowica kulista z 3 krawędziami skrawającymi 
ma duży kąt pochylenia spirali, jest odporna na wykruszenia, 
a lekka zbieżność średnicy w kierunku chwytu zapewnia 
stabilną obróbkę wysokich odsadzeń. Głowica z 2 krawędziami 
ma mały kąt pochylenia spirali i idealnie nadaje się do obróbki 
wykańczającej stali hartowanych o twardości do 65 HRC.

Główną zaletą głowic iMX są dwie powierzchnie styku 
głowicy z oprawką, co zapewnia bezpieczeństwo i sztywność 
zbliżoną do sztywności frezów pełnowęglikowych. Dzieje się 
tak dlatego, że powierzchnia stożkowa, jak i czołowa głowicy  
i oprawki są wykonane z węglika, tylko gwint jest wykonany 
ze stali. Korzyści wynikające z zastosowania tej bezpiecznej  
i dokładniejszej metody mocowania, w porównaniu z typowym 
połączeniem stal-węglik, to większa wydajność dzięki 
zwiększeniu parametrów skrawania, większa dokładność,  
a przede wszystkim niezawodność. 

Szeroka gama wymiennych głowic daje oczywiste korzyści, 
wynikające ze zmniejszenia poziomu zapasów i skrócenia czasu 
przezbrojenia. Oprócz tego, zapewniają one wysoką wydajność 
obróbki w różnorodnych zastosowaniach. Główny obszar 
zastosowań to obróbka stopów tytanu i stopów żaroodpornych 
np. Inconelu. Zakres ten obejmuje także wysokowydajną 
obróbkę stali nierdzewnych, stali węglowych i stali stopowych 
oraz stali hartowanych.
 
Szeroka gama zastosowań jest możliwa nie tylko dzięki 
niezawodnemu systemowi mocowania, ale także dzięki 
zastosowaniu węglika w gatunku EP7020 z powłoką Smart 
Miracle. Bardzo twarde podłoże węglikowe jest pokrywane 
powłoką (Al, Cr)N Smart Miracle, która zapewnia znacznie 
wyższą odporność na ścieranie w porównaniu z powłokami 
konwencjonalnymi. Powierzchnia powłoki została poddana 
specjalnemu wygładzaniu, przez co uzyskano wyższą gładkość 
powierzchni obrabianych, niższe opory skrawania i lepsze 
odprowadzenie wióra. Powłoka Smart Miracle nowej generacji 
zapewnia najwyższą w swej klasie wydajność skrawania  
i trwałość freza, szczególnie podczas obróbki stali nierdzewnych 
i innych materiałów trudnoobrabialnych.

Dwie powierzchnie styku węglika:
stożek + powierzchnia czołowa

Specjalne stalowe  
połączenie gwintowe

iMX-B2
Głowica kulista,

2 ostrza,
Ø 10 - Ø 20

iMX-B3F
Głowica kulista,

3 ostrza,
Ø 10 - Ø 20


