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VQT6UR - YENİ 6 KANALLI  
KONİ BİÇİMLİ SİVRİ UÇLU  
PARMAK FREZELER

Mitsubishi Materials’ın en son parmak freze serisi, 
yenilikçi 6 ağızlı, koni biçimli sivri uçlu tip VQ ile daha da 
genişletildi. Bu son ekleme, titanyum alaşımı bıçakların 
yüksek verimli finişi ile yumuşak çelikten alüminyum 
alaşımlarına kadar farklı materyallerin frezelenmesi için 
özel olarak tasarlandı.

Standart küre uçlu frezeler ile karşılaştırıldığında, uç 
radyusu ile kusursuz bir şekilde bütünleşen büyük koni 
bicimli sivri uçlu silindir formu sayesinde daha yüksek bir 
performans sağlanır. Bu daha büyük teğetsel radyus, çok 
daha büyük bir temas (ap) sağlayarak işlenmekte olan 
malzemenin yüzey alanının tamamı için gereken paso 
sayısını büyük ölçüde azaltır. Daha büyük temas, aynı 
zamanda yüzey kalitesinde önemli iyileşmeye yol açar. Ek 
olarak, 6 ağızlı geometri daha yüksek ilerleme hızlarına 
imkan vererek işleme süresini de kısaltır.

Küre uçlu parmak frezelerle karşılaştırıldığında, silindir 
frezeleme sırasında iş parçasıyla çok daha geniş temas 
alanı olan konik uç formunun tırlama ve titreşime yol 
açma potansiyeli, kanalların düzenli olmayan kanal aralık 
geometrisi sayesinde engelleniyor.  Uç için (RE1) ve koni 
radyusu (RE2) nin ± 0.01 mm’lik radyal hassasiyeti   finiş 
parçanın kalıcı geometrik hassasiyetinin korunmasında 
anahtar faktörlerdir. Ayrıca, daha iyi talaş atmayı 
sağlamak için uç radyus alanını genişletmek üzere 6 adet 
olan kanal sayısı 3’e düşürülür. Bu uç geometrisi kök 
formu işlemek için idealdir.

Kaplama
VQ yekpare karbür parmak frezelere büyük ölçüde 
geliştirilmiş aşınma direnci ortaya koyan yenilikçi (Al, 
Cr) N grubu MIRACLE SIGMA bazlı kaplama uygulandı 
Kaplama yüzeyine uygulanan düzgünleştirme işlemi, iyi 
işlenmiş yüzeyler , daha düşük kesme direnci ve daha 
yüksek talaş atma kapasitesi vermektedir. Son derece 
yüksek ısı ve oksidasyon direnci ve yeni kaplamanın 
daha düşük sürtünme katsayısı, bu yeni nesil frezelerin 
performansını en üst düzeye çıkarabiliyor ve kesilmesi zor 
malzemelerin işlenmesinde en zorlu kesme koşullarında 
bile takım aşınmasını önlemeye yardımcı oluyor.

VQT6UR ölçüleri
Dört ölçü mevcuttur: Ø8, iki Ø10, Ø12. Sırasıyla 2 mm, 
3 mm ve 4 mm’lik bir (RE1)uç radyusuna ve, 75 mm,  
85 mm, ve 100 mm’(RE2) bir koni radyusuna sahiptirler.

DAHA BÜYÜK “AP” 
TAKIM GEÇİŞ SAYISINI AZALTIR

TEĞETSEL 
FORM RADYUS

UÇ RADYUSU

3 KANALLI 
KESİCİ AĞIZ

Küre uçlu parmak freze VQT6


