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METAL SPEED - S
Циркулярни триони за метал с пластини от волфрамов карбид
Приложение: за рязане на плътни и кухи профили
Вид на материала: легирана и нелегирана стомана със
съдържание на въглерод > 0.45 %, неръждаеми и киселинно
устойчиви стомани, лагерни стомани, подобрени стомани
Вид на машините: високооборотни машини с периферна
скорост 70 - 200 м/мин.
Характеристика: изключително издръжлива геометрия на
зъбите, висока устойчивост и производителност, отлична
повърхност след рязане, високо качество на покритието на
трионите, позволява отчетливо повишаване производителноста
и живота на триона, минимална ширина на сряза.
Покритие: TiN, TiAlN, AlTiN, TiCN, CrN
Геометрия: DDT + UT

METAL SPEED - C
Циркулярни триони за метал с пластини CERMET
Приложение: за рязане на плътни и кухи профили
Вид на материала: легирана и нелегирана стомана със
_ 0.45 %
съдържание на въглерод <
Вид на машините: високооборотни машини с периферна
скорост 70 - 200 м/мин.
Характеристика: изключително издръжлива геометрия на
зъбите, висока устойчивост и производителност, отлична
повърхност след рязане, минимална ширина на сряза
Покритие: TiN, TiAlN, AlTiN, TiCN, CrN
Геометрия: DDT + UT

Диаметър на диска (мм)

Стягащи отвори (мм)

Дебелина на
пластината (мм)

Дебелина на
тялото (мм)

Брой на зъбите

250

32 4x11/63 + 4x9/50

2,0

1,70

54, 60, 72, 80, 100

285

32 4x11/63 + 4x9/50
40 4x11/90 + 2x15/80

2,0

1,75

60, 72, 80, 100

315

32 4x9/50 + 4x11/63
40 4x11/90 + 2x15/80

2,5

2,00

60, 80, 100

360

40 4x11/90 + 2x15/80
50 4x16/80 + 4x11/90

2,6

2,25

60, 80, 100

425

40 4x11/90 + 2x15/80
50 4x16/80 + 4x11/90

2,7

2,25

60, 80, 100, 120, 150

460

40 4x11/90 + 2x15/80
50 4x16/80 + 4x11/90

2,7

2,25

60, 80, 100, 110, 130, 150

Изработваме и друго изпълнение на дисковете по заявка на клиента
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Геометрия с канално стружкочупене
и формиране на стружката

Геометрия с подрязващи
и отрязващи зъби
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- стружкочупещ канал
- стружкообразувателен
- заден ъгъл
- преден ъгъл
- основен ъгъл на пластината
- страничен радиален ъгъл
- страничен тангенциален ъгъл
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- подрязващ зъб
- разлика между P и D
- отрязващ зъб
- ширина на прореза
- заден ъгъл
- преден ъгъл
- основен ъгъл на пластината
- страничен радиален ъгъл
- страничен тангенциален ъгъл

METAL STANDARD
Циркулярни триони за метал с пластини от волфрамов карбид
Приложение: за рязане на плътни и кухи профили
Вид на материала: легирана и нелегирана стомана,
лагерна стомана
Вид на машините: стандартни машини с периферна
скорост 50 - 120 м/мин.
Характеристика: възможност за презаточване, геометрия
на зъбите с канално стружкочупене или с подрязващи и
отрязващи зъби, възможност за избор на броя зъби,
типът на трионите се подбира според материала
и машината
Диаметър на трионите: от 280 до 840 мм
Геометрия: DDT + UT или P + D
Изработваме и друго изпълнение на дисковете по заявка на клиента

