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MVX MATKAP - SERTLEŞTIRILMIŞ ÇELIKLER VE ALÜMINYUM IÇIN YENI TALAŞ KIRICILAR VE KALITE

Akıllı düşünmek, takma uçlu matkaplarla delme 
işlemlerinde bazı eski problemlere basit çözümler 
bulmayı sağlamıştır. Derin deliklerin talaşla 
tıkanması, farklı çevresel hızlardan dolayı iç ve 
dış kesici uçların aşınma oranlarındaki farklılıklar 
ve matkabın kendisinin esnemesi ve aşınması gibi 
güçlüklerin tümü yeni ve yenilikçi bir tasarımla 
ortadan kaldırıldı.

Sertleştirilmiş çelikler için yeni UH kırıcı ve 
alüminyum için UN kırıcı
Çelik, paslanmaz çelik ve dökme demire yönelik 
mevcut kesici uç yelpazesi 2 yeni talaş kırıcı ve bir 
yeni kesici uç kalitesiyle tamamlandı.

Dayanıklı karbür alt yapıyı takviye etmek için yeni 
DP8020 kaliteye en son PVD kaplama teknolojisi 
uygulandı. Böylece yeni UH talaş kırıcıyla bir 
araya getirilerek ideal kalite elde edildi. Bu talaş 
kırıcının güçlendirilmiş kenarı 45 HRC’ye kadar sert 
malzemelerin güvenilir bir şekilde delinmesine 
yetecek özellikleri sağlar.

Alüminyum işleme için kaplamasız TF15 kalitesi 
şimdi yeni UN talaş kırıcıyla donatılmış olarak 
geliyor. Keskin bilenmiş kenarıyla olağanüstü talaş 
atma sağlar ve güvenilirliği arttırmak için talaş 
kaynağını önlemeye yardımcı olur.

İç ve dış kesici uçlar için farklı kaliteler
Bu tip delme uçlarının dış kesici ucu içtekinden doğal olarak 

daha yüksek hızda çalışarak daha yüksek düzeyde 
aşınmaya maruz kalır. Sonuç olarak iç kesici ucun 
düşük hızlarda daha yüksek sağlamlık derecesine ve 
aşınma direncine sahip olması gerekir. Bu anormallik 
daha yüksek aşınma dayanıklılığına sahip bir CVD 
kaplamalı dış kesici uçla bertaraf edilmiş ve PVD 
kaplı iç kesici uçla kırılmaya yol açan kuvvetlerle 
daha iyi baş edilebilmesi ve kaynak direncinin artması 
hedeflenmiştir. Bu kombinasyon, güvenilirliğin 
iyileştirilmesi ve verimlilik seviyesinin arttırılması için 
daha az kesici uç değişiminin yapılması anlamına gelir. 

4 kesici kenarlı değiştirilebilir kesici uçlar
SOMX tipi kesici uçlar daha iyi talaş kontrolü için 4 kesme 
kenarlı ve benzersiz dalgalı talaş kırıcı tasarımıyla içe ve 
dışa yerleştirme arasında değiştirilebilir. Çevresel kenar 
ayrıca mükemmel delik duvarı hassasiyeti ve yüzey 
kalitesi için silici tipi bir geometriye sahiptir. Kesici 
uçlar kesme sırasında işlenen malzemeyle eşit temas 
edecek ve daha tutarlı performans için matkap gövdesi 
esnemesini azaltacak şekilde konumlandırılmıştır.

Takım gövdesi
Takım gövdesi, soğutma sıvısı delikleri ile temel kesme 
kuvveti yönünün arkasında ekstra metal kalınlığı 
sağlayan optimum kanal perdesine sahip olacak 
şekilde tasarlanmıştır. Böylece takım gövdesi eğilmesi 
kontrol altına alınmakta ve 6 x D’ye kadar güvenilir derin delik 
delme işlemi gerçekleştirilmesine yardımcı olunmaktadır. 
Ayrıca takım gövdesinin talaş tahliyesinden dolayı aşınmasını 
önlemek için ısıl işleme tabi tutulmuştur. Mevcut ölçüler:
   Ø17 mm - Ø43 mm, L/D = 2, 3, 4, 5 ve 6.

Ve Ø17 mm - Ø63 mm L/D = 2, 3, 4 ve 5.

 6 x D ye kadar

Alüminyum için 
yeni UN kırıcı

Sertleştirilmiş çelikler 
için yeni UH kırıcı

BASIN BÜLTENİ


