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Sajtótájékoztató  
a MACH-TECH 2019 szakkiállításról

FRAISA újdonságok a vásáron:
MicrospheroXG és  
MicrotoroXG – extrém pon-
tosság és tartósság grafitban 
A grafit alapanyagok precíziós  
megmunkálását szolgáló kínálat 
219 árucikket érint a 0.1 és 6.0 
mm közti átmérőtartományban.

A MicrospheroXG és Micro-
toroXG marószerszámok a a 
keményfém alapanyagnak, a 
gyémántbevonatnak, a mikro-  
és makrogeometriának, valamint 
a megfelelő CAM stratégiának 
köszönhetően kiváló teljesít-
ményt és alkatrészminőséget garantálnak. Mindemellett 
kimagasló a folyamatbiztonságuk és élettartamuk is.
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MicroHX – új teljesítmény-
szint nagy keménységű 
formák megmunkálásához  
A FRAISA MicroHX gömbvégű 
marókkal a 60 HRC-től kemé-
nyebb alapanyagok is nagyon 
gazdaságosan, hatékonyan és 
pontosan megmunkálhatók. 
A MicroHX szerszámok magas 
éltartammal rendelkeznek, kü-
lönösen kopásállók, és nagyon 
hosszú ideig használhatók. 

Az alap egy teljesen új szerszám-
technológia, amely forradalma-
sítja a megmunkálást, és rendkívül meggyőző eredményhez 
vezet. Stabil és éles éllel, valamint magasabb termikus 
terhelhetőséggel a MicroHX sorozat marói négyszer hosz-
szabb ideig használhatók, mint a hagyományos bevonattal 
ellátott szerszámok. A MicroHX marószerszámok különleges 
tulajdonsága a vágási pont vágóél mögötti elhelyezése. Ez 
az újonnan kifej lesztett technológia a vágóélek jelentős 
tehermentesítését eredményezi.
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MicroHX – új teljesítményszint nagy 
keménységű formák megmunkálásához

ToolExpert 2.0 
Forgácsolási  
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A budapesti Mach-Tech Magyarország legnagyobb gépipari 
és hegesztéstechnikai szakvására. A nemzetközi kiállítók arra 
használják ezt az alkalmat, hogy bemutassák a legújabb gépei-
ket, anyagaikat és újításaikat. 

Újdonságok és innovációk: 

A FRAISA a 2019.05.14 és 2019.05.17 között meg-
rendezésre kerülő budapesti MACH-TECH 
szakkiállítás A pavilon, 312B standján

Az érdeklődők az A pavilon 312B standjánál tájékozód-
hatnak a nagyteljesítményű marók szolgáltatójának átfogó 
termékkínálatáról, szervizszolgáltatásairól és innovatív újdon-
ságairól.
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Mostantól elérhető két 
új katalógus! 
Az új „Nagyteljesít-
ményű marószerszámok 
2019“ katalógus áttekin-
tést nyújt arról, hogy mi 
minden történik a FRAI-
SA-nál egyetlen év alatt. 
Az új katalógus központi 
eleme a mikromaró.

Az új „Keményfém fúrók és 
Menetkészítő szerszámok 2019/20“ katalógus prezentálja 
szerszámainkat fúrás- és menetkészítés területén és részletes 
áttekintést nyújt a FRAISA átfogó kínálatáról. 

ToolExpert – Innovatív online  
eszköz 
A felhasználóbarát online eszköz 
mindig tökéletesen összehangolt, 
szerszám- és anyagspecifikus 
vágási adatokat továbbít a 

termelés felé 
– így optimális 

kiindulópontot biztosít a FRAISA szerszámok megfelelő 
használatához – gyorsan és egyszerűen.

Webáruházunkat 
a leggyorsabban 
ezen az úton 
érheti el.

Megtalál bennünket az alábbi oldalakon is: 
facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup 
https://www.xing.com/xbp/pages/fraisa-gmbh

A FRAISA ReTool® nagy teljesít-
ményű teljes körű szerviz az ipari szer-
számfelújításhoz. A legmodernebb 
technológiákkal újítjuk fel a szerszá-
mokat, és így garantáltan elérik az 
eredeti teljesítőképességüket. Ezáltal 
a gyártási folyamatok optimalizálha-
tók, és a költségek csökkenthetők.

MicroX – Okos megoldás  
nagy pontosságú mikroma-
ráshoz 
A négy tökéletesen egymásra 
hangolt összetevővel (kínálat,-
technológia,szolgáltatás,felhasz-
nálás) a MicroX olyan megoldást 
kínál, amelyet partnereink 
nagyon jól ki tudnak használni 
simítás és szupersimító meg-
munkálás során. A majdnem 
500 különböző árucikkre bőví-
tett MicroX választék remek kí-
nálatot nyújt, és biztosítja, hogy 
az 1xd és 20xd közötti hossz- és 
átmérő tartományban (l/d) megfelelő szerszámkivitel álljon 
rendelkezésre. A MicroX szerszámok kiválóan alkalmasak 
acélok megmunkálására Rm = 850 N/mm2 60 HRC kemény-
ségi tartományban, valamint rozsdamentes acélok és titán 
megmunkálására.
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FRAISA Hungária Kft. 
Vásárhelyi P. u. 3  
HU-3950 Sárospatak 
Tél.: +36 47 511 217  
Fax: +36 47 511 215 
E-Mail: info@fraisa.hu 

fraisa.com


