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UªOR DE FOLOSIT...
VALOARE BUNÅ...
PRECIZIE ¿i
PERFORMANºÅ!
UªOR DE FOLOSIT... VALOARE BUNÅ... PRECIZIE ¿i PERFORMANºÅ! Concept nåscut în 1937 ¿i încå actual, a direc¡ionat MAGAFOR
cåtre liderul producåtorilor de scule pentru a¿chiere de precizie de aståzi. Din aceastå pozi¡ie, întreprinde permanente cåutari ¿i teste
pentru a-¿i îmbunåtå¡i produsele, precum si proiecte concrete privind noi tehnologii de prelucrare a materialelor, în cadrul Comisiei Europene
pentru studiul micro-prelucrårilor, unde este singurul producåtor.
Conceptul de sculå multifunc¡ionalå este unul dintre cele mai recente în evolu¡ia profundå a opera¡iilor de prelucrare.
Cu sculele sale multifunc¡ionale ¿i combinate, MAGAFOR sus¡ine aceastå evolu¡ie, cel mai bun exemplu este MULTI-V
scula multifunc¡ionalå idealå pentru centre de prelucrare ¿i ma¿ini cu comandå numericå.
Combinarea de multiple opera¡ii de prelucrare reduce timpul de reglare ¿i de prelucrare al ma¿inii ¿i prin scåderea
numårului de scule faciliteaza depozitarea, alaturi de performan¡e îmbunåtå¡ite precum:
– fine¡ea tåi¿ului: cre¿te adâncimea de a¿chiere ¿i calitatea suprafe¡ei,
– microstructura carburii: o mai bunå rezisten¡å la uzurå ¿i rigiditate ridicatå,
– elicea canalului 30°: faciliteazå evacuarea optimå a a¿chiilor
MAGAFOR realizeazå o sculå cu ajutorul cåreia pute¡i opera: TEªITURI LONGITUDINALE, CENTRUIRE, GÅURIRE,
TEªIRE, TEªIRE DIRECTÅ, FREZARE CANALE V, LÅRGIRE PRIN GÅURIRE, FREZARE CONTUR, FREZARE LATERALÅ,
GRAVARE.
Cu geometrii ¿i precizii deosebite sunt înzestrate ¿i scule clasice precum:
AMBORI – Sculele pentru realizarea gåurilor de centrare MAGAFOR sunt realmente particulare datoritå
canalului de evacuare special ¿i aten¡iei deosebite acordatå concentricitå¡ii diametrului pår¡ii active cu
coada.
Iar din gama de 10 profile disponibile cele cu forma W “BULB” oferå:
– întårire a punctului de sprijin
– cre¿tea eliminårii a¿chiilor
– asigurå posibilitatea unei lubrifieri optime
– permit a¿chierea cu viteze ¿i avansuri mari
ALEZOARE cu cea mai buna geometrie – canale de evacuare în elice stânga combinate
cu taiere dreapta pentru:
– direc¡ionarea lubrifiantului cåtre muchia tåietoare
– direc¡ionarea a¿chiei pentru eliminarea riscului zgârâierii gåurii alezate.
Microalezoare cu coadå rigidizata oferind stabilitatea necesarå acestor scule fabricate
în gama dimensionalå 0.2 – 0.6 mm cu un increment de 0,005mm
FREZE ¿i microfreze în 54 tipuri cu forme geometrice ¿i constructive care acoperå necesarul cel mai pretentios. Toate acestea sunt disponibile ¿i în cele mai noi tipuri de acoperiri
ob¡inute prin nanotehnologia multistrat:
• Graph X – acoperire diamant (8000HV) pentru prelucrarea grafitului ¿i compozitelor armate cu
fibrå de sticlå sau carbon.
• Hard X – cu duritate înaltå (3500 HV), protec¡ie la temperaturå ¿i o bunå rezisten¡å la uzurå, ideal
pentru frezåri intense fårå råcire pentru materiale cu duritå¡i ce
pot ajunge la 67 HRC.
TEªITOARE de 90° cu dimensiunile adaptate astfel încât så se asigure te¿ituri pentru gåuri de
filet pânå la M12. Geometria cu cananale de degajare largi care permit o evacuare buna a a¿chiilor,
unghi de degajare mare ¿i pozitiv, grosimea dintelui relativ constantå ce permite multe reascu¡iri.
Toate acestea pentru o prelucrare fåra vibra¡ii.
Så nu uitåm, cå toate aceste îmbunåtå¡iri pot fi puse în valoare, cu un real succes, folosind
regimuri de lucru optimizate de producåtor pentru consultarea cårora vå ståm oricând la dispozi¡ie.
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