
Set MSX +10 ploščic WDMT

Set MSX rezkalna glava 45°
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 149,- €

Set MSX ø20 + 10 ploščic WDMT08

+
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MSX prednosti:
manjša sila rezanja
ultra visoki pomiki
rezkanje brez vibracij
večji odvzem materijala

čelno in stransko rezkanje interpolacijko in rezkanje naklona

Set vsebuje ploščice v kvaliteti ACP200, dobavljivi sta tudi kvaliteti ACP300 in ACK300.

Set MSX z navojem +10 WDMT

 149,- €

Set MSX ø16 z navojem + 10 WDMT06

+

Setrezkalna glava+paket ploščic

Set vsebuje ploščice v kvaliteti ACP200, dobavljivi sta tudi kvaliteti ACP300 in ACK300.

Rezkalna glava MSX + 10 ploščic WDMT 06

Rezkalna glava MSX + 10 ploščic WDMT 08

Rezkalna glava MSX + 10 ploščic WDMT 12

Izbira kvalitet in uporaba

Set vsebuje ploščice v kvaliteti ACP200, dobavljivi sta tudi ACP300 in ACK300.
WDMT ZDTR-H ojačan reilni rob



Set WRCXF rezkalna glava + 10 ploščic

WRCXF rezkalna glava, 16-kotna poligon ploščica

interpolacija

Prednosti WRCX:
- 16 kotna poligon ploščica
- rezkanje brez vibracij
- visoki pomiki
- nizka sila rezanja

Set WRCXF fina delitev + paket ploščic QPMT16

+

Set 
WRCXF ø52 ali  ø63
+10 QPMT16

199,- €

rezkanje naklona

Paket 50 pl. QPMT16

6,95 €/koscena ploščice samo...

11,40/kos

Ploščice:
QPMT 160660 PPEN
QPMT 160660 PPEN-H ojačan rezilni rob

Izbira kvalitet

Parametri obdelave

Set WRCXX extra fina delitev + paket pl. QPMT16
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Set rezkalna glava WGX +10 ploščic

Odlična kakovost površine
wiper oblika rezalnega robu

Promocija
rezkalna glava
+paket ploščic

Precizna izdelava
zmanjšan oplet

Zmanjšana sila rezanja
povečan cepilni kot 26°

Za toge in manj toge stroje

Manjša tvorba igle na obdelovancu
novi FG lomilec

Zmanjšane vibracije

Stabilna obdelava
daljša obstojnost

Novi kvaliteti za Inox
ACM200, ACM300

26°

Lomilci: 
L lahka obdelava
G splošna obdelava
FG manjša tvorba igle
H težka obdelava  325,- €

Set WGX ø63 + 60 ploščic

+
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WGX rezkalna glava 45°

Set WGX rezkalna glava + paket ploščic



WEX rezkalne glave 90°

REZKANJE

Set WEX rezkalna glava + ploščice

+
09

-2
01

5

Kot 90°

Prednosti WEX:
- kvalitete ACP100/ACP200/ACP300 za obd. jekla
- manjša sila rezanja, tiho in stabilno rezkanje
- za rezkanje večjih globin tudi na manj togih strojih
- ravna površina tudi po večih prehodih
- natančnost kota 90°

Za različne aplikacije rezkanja:

Set stebelni rezkar WEX  +10 pl. AXMT12

- zaloga BTS  / - povpraševanje

Set stebelni rezkar WEX  +10 pl. AXMT17

Set rezkalna glava WEX  +10 pl. AXMT17

Set WEX 
+10 AXMT12

119,- €že od...

+

Set WEX ø63
+10 AXMT17

189,- €- zaloga BTS  / - povpraševanje
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