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ARP  - YÜKSEK HASSASİYETLİ YUVARLAK  
UÇLU KESİCİLER
Kesilmesi zor malzemelerin yüksek doğruluk ve verimlilik ile 
işlenmesi için Mitsubishi Materials, ARP serisi yuvarlak kesici 
uçlu yüksek salgı hassasiyetli frezeleme takımlarını genişletti. 

ARP, titanyum ve diğer ısıya dirençli alaşımların yanı sıra 
havacılık ve enerji üretim endüstrilerinde yaygın kullanılan 
paslanmaz çeliklerin işlenmesi için idealdir. ARP serisi, diğer 
ürünlere kıyasla takım ömrünü uzatırken kesme kuvvetini 
önemli ölçüde azaltmıştır.

Hassasiyet ve sağlamlık
Bu önemli kazanımlar, geleneksel ürünlere kıyasla, radyal 
salgı hassasiyetini %25 oranında artıran son derece hassas 
bir kesici uç yuvası cebi geliştirilerek elde edilmiştir. Böylece, 
kesici uçların yerleştirilmesinde salgı hassasiyetinde minimum 
değişim sağlanır. Ayrıca, ARP takım gövdeleri, kesme işlemi 
sırasında kesici uçların hareket etmesini engellemek için 
iki kenarlı tespit yüzeylerine sahip çok güçlü bir uç yuvası 
konfigürasyonu sunar. Bu sağlam yerleştirme, düzgün talaş 
tahliyesi sağlamak ve kesme direncini azaltmak için özel 
bir dalma yüzeyine sahip yenilikçi bir kesici uç geometrisi 
tasarımı ile tamamlanmaktadır. Bu yeni gelişme ile dengeli 
talaş tahliyesi sağlanır ve kesme kuvvetleri, kesici uç yuvasının 
en sağlam kısmı olan merkezine doğru yönlendirir.

Eklemeler
Daha küçük kesme derinliklerinde kullanım için ideal olan ve 
kesici uç ömrünü etkin bir şekilde iki katına çıkaran 8 kenarlı 
uç yuvasına sahip ürün yelpazesine yeni bir kalite ve tipte kesici 
uç eklenmiştir. Geleneksel 4 kenarlı  yerleşim yerine sahip 
kesici uç ürün yelpazesi de genişletilmiştir. Bu yeni kesici 
uçlar, ağır işleme koşullarında ani kırılma riskini önlemek için 
daha geniş bir çekirdek ve kalınlık ile iyileştirilmiş bir yapıya 
sahiptir. Seriye yeni eklenen MP9140 ise yeni bir PVD kaplamalı 

karbür kalitesidir. Zengin alüminyum içeriğine sahip AlTiN 
kaplama katmanının pürüzsüz üst yüzeyi ile özel sinterlenmiş 
karbür alt katmanın birleştirildiği MP9140, titanyum ve ısıya 
dayanıklı alaşımların işlenmesinde idealdir. Toplamda 4 farklı 
düzeyde yüksek performans sunan kalite bulunmaktadır ve 
bunlar, geniş bir yelpaze dahilindeki hafif, orta ve kaba işleme 
uygulama seçeneklerinde kesme performansını optimize 
etmek için farklı talaş kırıcılar ile birlikte kullanılabilmektedir.

ARP Serisinde, 40 mm den 100 mm çapa kadar malafa 
bağlantılı tipleri içeren kesici gövdeler mevcuttur. Bu gövdeler, 
seçilen çapa bağlı olarak takım başına 4 ila 11 kesici uç 
seçeneği ile kaba, ince ve süper ince kesici diş aralığı sunar. 
Mitsubishi daha küçük yüzey alanlarını ve karmaşık formları 
ve ulaşılması zor boşlukları ve formları işlemek için standart 
ve uzun şaftlı tip takımları bulundurmaktadır. Bu standart ve 
uzun şaftlı takım gövdeleri, geniş aralıkda işleme uygulamaları 
için iki ila beş kesici uca sahip 25, 32, 40 ve 50 mm çaplarda 
sunulmaktadır. Bunlara ek olarak; çok yönlü kullanılabilen 
25, 32 ve 40 mm çaplı vidalı tip takım gövdeleri de mevcuttur.
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