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MFC-R nagy teljesítményű  
multifunkcionális marószerszám 
Megoldás 3D megmunkáláshoz!

ÚJ:   
ToolExpert 

MFC  
forgácsolási adat  

kalkulátor
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Multifunkcionalitás, mint kulcstényező a teljes 
gyártási folyamat leegyszerűsítéséhez

Az előnyei:
 • A gyártási folyamat 
leegyszerűsödése! 
Több idő jut a professzionális 
CAD-CAM tervezésre

 • Csökkentett logisztikai 
és készletezési költségek, 
mivel egy szerszám számos 
alkalmazáshoz felhasználható

 • Rövidebb szerszámozási 
és beállítási idők a széles 
alkalmazhatóság révén

 • Csökkentett tőkelekötés a 
szerszámok és szerszámtar-
tók területén 

 • Nagy folyamatbiztonság 
a biztos forgácseltávolítás-
nak köszönhetően (központi 
levegő-/hűtőcsatorna)

 • Kisebb terhelések, 
valamint kevesebb ener-
giafogyasztás a pozitív 
élgeometria és optimális 
forgácseltávolítás révén

 • Összehangolt programcik-
lusok és átgondolt telje-
sítmény, mivel a ToolExpert 
MFC pontos alkalmazási 
adatokat ad

 • Optimális élettartam a 
ToolCare® szerszám mened-
zsment, a ReTool® szerszám 
felújítás és a ReToolBlue 
újrahasznosítás révén

A 2017 őszén bevezetett 10°-os 
homlokszögel ellátott MB-NVDS  
szerszámok (MFC) nagy sikernek 
örvendenek. A kínálatot sarokrádiuszos 
MB-RNVDS szerszámokkal egészítettük 
ki, ezeket akár 132 alkalmazási terüle-
ten használhatja. A legproduktívabb 
alkalmazások kombinációja révén 
egy 3D alkatrész  - az elősimítással 
bezárólag -  egyetlen szerszámmal 
elkészíthető! A készletezési és a szer-
számozási költségek, a szerszámcsere 
ideje, valamint a gyártási költségek 
jelentősen csökkennek. A ToolEx-
pert MFC megbízhatóan segít a 
megvalósításban! 

Az új MB-RNVDS szerszámok (MFC) 
homlokszöge pozitív kialakítású. A 10°-
os homlokszög és a kondícionált él 
puha és alacsony rezgésű vágást ered-
ményez, ami által minimálisra csökken 
a megmunkálási erő, valamint a 
teljesítmény- és forgatónyomaték- 
igény. A dupla horony és az átmenő 
élbeköszörülés a sarokrádiuszos  

szerszámoknál is igen hatékony forgács- 
eltávolítást tesznek lehetővé, így a ter-
mikus és mechanikus terhelés ala-
csony marad. A szerszám homlokán 
lévő sarokrádiusz kisebb terhelést kap, 
és figyelemre méltóan hosszú élettar-
tam érhető el a 3D megmunkálásban. 

Az új geometria a HDC- és HPC alkal-
mazás esetén is magas teljesítményt 
garantál. A ToolExpert MFC támo-
gatásával az MB-RNVDS három új 
alkalmazással bővül, így a szerszámok 
multifunkcionalitása még jobban ki-
használható. A ToolExpert MFC kiváló 
áttekintést nyújt az egyedülálló MFC 
szerszámcsalád széles alkalmazási 
lehetőségeiről.

A megbízható és valósághű forgá-
csolási adatok segítségével a CAM 
stratégiák gyorsabban megvalósítha-
tók, és a beállítási idők minimalizálha-
tók.
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Az újonnan beillesztett alkalmazások 3 dimenziós munka- 
darabok rendkívül nagy teljesítményű és folyamatbiztos 
megmunkálását teszik lehetővé. A precízen a szerszámhoz 
igazított folyamatciklusok a váltólapkás szerszámok leváltásá-
ra is alkalmasak. Nagy előnye egyszerűen abban rejlik, hogy 
a munkadarab teljes megmunkálása az elősimítással 
bezárólag egyetlen MB-RNVDS szerszámmal elvégez-
hető!

Alkatrésztől függően a szükséges alkalmazásokat a CAM 
programozó okosan kombinálhatja: a 3D alkatrész nagyolását 
HDC stratégia segítségével végzik el. A maradék anyagot 
HFC vagy HSC stratégiával eltávolítják, hogy aztán a HSC 
stratégiával átváltsanak az elősimító megmunkálásra.A lent 
leírt alkalmazások minden forgácsolási adatát kísérleti úton 
határoztuk meg, és a ToolExpert MFC-ben rögzítettük.

Új alkalmazások 3D megmunkáláshoz!

Alkalmazás Marási stratégia Szerszámpálya

HDC nagyolás (nagy dinamikájú marás): magas ap-fogásokkal kezdve maximum ap = l2 vágáshossz. A 3D kontúr elérése 
után az ap lépésközök és átfedések csökkennek (ap-step-ups). Ez a folyamat kb. 0,7x d1 mélységig ismétlődik. Ettől a mély-
ségtől a FRAISA a HDC stratégiát nem javasolja, mivel a HFC vagy HSC stratégia megfelelőbb.

new!

ap-steps: fentről lefelé 

HSC elősimítás: Ez a stratégia kiválóan alkalmas a végsimítás előkészítéséhez, és kis axiális fogásokkal történik. Az előző-
leg nagyolt terület sima lesz, és kész az azt követő műveletekre (hőkezelés vagy szuper simítás).

ap

ae
deff

R

ap

ae

new!

new!

ap-steps: fentről lefelé 

HFC vagy HSC nagyolás: kb. 0.7 x d1 mélységig a maradék anyag HFC vagy HSC marási stratégia segítségével távolítható 
el. HFC marásnál nagy sarokrádiuszt válasszunk ki, így a marási stratégia nagy előtolásokkal maximális anyageltávolítási arányt 
ér el. A HSC maráshoz kisebb gépdinamika szükséges, és minden 0,2 mm-nél nagyobb sarokrádiusz esetén alkalmazható.

ap-steps: lentről felfeléHDC nagyolás  
(High Dynamic Cutting)

HFC nagyolás  
(High Feed Cutting)

HSC Schruppen 
(High Speed Cutting)

HSC elősimítás 
(High Speed Cutting)

ap

ae
deff

PF

Nézze meg 
videónkat az új 3D 
alkalmazásokról! 

[ 3 ]

http://www.fraisa.com/qr/huw36


MB-RNVDS
Technológiai jellemzők

Az MB-RNVDS szerszámok különböző sarokrádiusz mére-
tekben kaphatók. Elsősorban a nagy r/d1 kivitelek alkalmasak 
a HFC megmunkáláshoz. Előnyt jelent, hogy a nagy sarokrá-
diusz révén kevesebb maradékanyag marad a munkadar-
abon, és a végső kontúr egyenletesebben megközelíthető.

A kopásállóság garantálása érdekében minden MFC szer-
szám egy műveletben köszörült sarokrádiusz felülettel és él-
kezeléssel van ellátva, hogy kibírja a legnagyobb mechanikus 
és termikus terheléseket is.

Szerszámtechnológia 3D megmunkáláshoz!

Forgácsnút a rádiusztartományban

 45° 
 10°

Az MB-RNVDS teljes egészében  
felülmúlja a hagyományos  
marószerszámok képességeit

500 μm
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Növekvő magátmérőjű marószerszám

 • A szerszám nagyobb merevséggel rendelkezik,ezért 
kisebb a kihajlás esélye

 • Nagyobb teljesítmény az axiális fogások (ap) tekinte-
tében

 • A munkadarab méretpontosabb a szerszám kisebb 
kihajlása következtében

 Enyhe átmenetek 

 • A szár-nyak-vágóél átmenetek kialakítása finom 
emelkedésű és sugarú

 • Javított szerszámmerevség, ezáltal kisebb radiális 
kilengés

 • Magasabb mechanikus ellenálló képesség ezáltal 
magasabb teljesítmény 

 Marószerszám homlokél beköszörüléssel

 • A vágóél megerősítése ahol a legjobban igénybe  
van véve

 • Magasabb vágóerők felvétele

Marószerszám változó spirálszöggel

 • Minimalizált rezgések és vibrációk

 • Megnövelt teljesítmény és éltartam

Nagyteljesítményű bemerülést elősegítő homlok 
kialakítás

 • Nagy bemerülési szög

 • Magasabb teljesítőképesség, éltartam és folyamat-
biztonság bemerüléskor

 • Nagyfokú funkcionalitás a ToolExpert HelixRamp 
vágási adataival 

Marószerszám lépcsős horonnyal

 • Bővített forgácstér

 • Optimalizált forgácselvezetés

 • Nagy axiális és radiális fogásvételek lehetősége

Marószeszám különleges élkondícionálással

 • A fő vágóél megerősítve a stabilitás érdekében

 • A mechanikus és termikus hatásoknak jobban ellenáll

 • Általánosan nagyobb éltartam

Szerszámok központi levegő-/hűtőcsatornával

 • A szerszám levegő-/hűtőcsatornája egy központi, 
állandó átmérőjű furat

 • Tökéletes forgácseltávolítás, elsősorban belső kontúr 
marásnál

 • Jobb hűtés. Ezáltal nagyobb termikus és mechanikus 
ellenállóképesség, valamint az alapanyagok szélesebb 
körének megmunkálása lehetséges 

Kihez fordulhatok in-
formációért a termékkel 
kapcsolatosan?

Kérdés esetén egyszerűen küldjön egy  
e-mailt a info@fraisa.hu címre, vagy keresse 
fel közvetlenül helyi képviselőnket. 

A FRAISA műszaki tanácsadói  
szívesen adnak tanácsot.

Részletes információkat 
a fraisa.com oldalon talál.
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MFC-R – MB-RNVDS szerszámtechnológia akár 132 alkalmazási területen

A négy új MB-RNVDS szerszám egyedülálló multifunkcio-
nalitása tizenkét anyagcsoportra terjed ki, amelyek tizenegy 
alkalmazási esettel kombinálhatók. A sarokrádiusznak köszön- 
hetően HFC (High Feed Cutting) és HSC (High Speed Cut-
ting) stratégiák is alkalmazhatók, amelyek bizonyos alkatrés-

zekhez a legproduktívabb megoldást jelentik. A HDC (High 
Dynamic Cutting) marással kombinálva, nagyon hatékonyan 
tudunk különböző munkadarab formákat a legkülönfélébb 
alapanyagokban létrehozni.

X

MFC multifunkcionalitás – a megoldás a sikeres gyártáshoz 
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52-56

Rm
< 850< 850

GG(G)

ToolSteel
cold work 

high alloyed

ToolSteel
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Inox
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Inox
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132 Alkalmazási terület 

=

ap

ae
deff

Rap

ae

ap

ae
deff

PF

12 Anyagcsoport 11 Alkalmazás 

ÚJ:   
ToolExpert 

MFC  
forgácsolási adat  

kalkulátor

Új alkalmazási területek
3D megmunkáláshoz!

Itt találja a külön-
féle alkalmazások 
forgácsolási adatait.
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4 6 3.7 57 8 16 0.2 3.0° 4
5 6 4.6 57 10 18 0.2 1.5° 4
6 6 5.5 57 12 20 0.2 0.0° 4
8 8 7.4 63 19 26 0.2 0.0° 4

10 10 9.2 72 23 31 0.2 0.0° 4
12 12 11.0 83 27 37 0.2 0.0° 4

4 6 3.7 57 8 16 0.5 3.0° 4
5 6 4.6 57 10 18 0.5 1.5° 4
6 6 5.5 57 12 20 0.5 0.0° 4
8 8 7.4 63 19 26 0.5 0.0° 4

10 10 9.2 72 23 31 0.5 0.0° 4
12 12 11.0 83 27 37 0.5 0.0° 4

6 6 5.5 57 12 20 1.0 0.0° 4
8 8 7.4 63 19 26 1.0 0.0° 4

10 10 9.2 72 23 31 1.0 0.0° 4
12 12 11.0 83 27 37 1.0 0.0° 4
16 16 15.0 92 32 43 1.0 0.0° 4
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Sarokrádiuszmaró MB-RNVDS
Sima élkiképzés, normál kivitel, rövid nyakalás 
Nagyteljesítményű bemerülést elősegítő homlok kialakítás
központi levegő-/hűtőcsatornával

Bevonat Cikkszám ø-Kód

Példa:
Rendelési szám

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ba
se

-X B

Nagyolás HPC Nagyolás HDC Simítás
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Eckradiusfräser   MB-RNVDS
Glattschneidig, normale Ausführung mit Kurzhals
Hochleistungs-Eintauchstirn mit zentralem Luft-/Kühlkanal Ba
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Schruppen HPC Schruppen HDC Schlichten
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Itt is megtalál minket: 
facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup

Itt további információkat 
talál a FRAISA csoportról.

Webáruházunkat a 
leggyorsabban ezen  
az úton érheti el.

FRAISA Hungária Kft. 
Vásárhelyi P. u. 3 I HU-3950 Sárospatak I 
Tél.: +36 47 511 217 I Fax: +36 47 511 215 
info@fraisa.hu I fraisa.com I


