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Características do
produto

Modelo

0694 017 …
Especialista para:

• Aços convencionais
• Ferro fundido

3 navalhas
com passo igual

0694 018 …
Especialista para:

• Alumínio
• Ligas de cobre e alumínio
• Plásticos

3 navalhas
com passo igual

redonda

sem tratamento

DIN 335 C

90°
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Art.-Nr.
Aplicação

Geometria da lâmina

Forma da haste

Superfície

Norma

Ângulo da ponta

Durabilidade

Versatilidade

Velocidade

Qualidade do rebaixo

Escareado

Berbequim com ﬁo

Berbequim a
bateria
Berbequim
estacionário

HSS

HSS

Material de corte
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90°

DIN 335 C

sem tratamento

redonda

Anel azul, HSS

Descrição do produto Anel amarelo, HSS
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90°

DIN 335 C

revestimento TiN

redonda

3 navalhas
com passo igual

0694 020 …
Especialista com
melhoria significativa
do desempenho
no tratamento de aços
convencionais e ferro
fundido em relação ao anel
azul
• Aumento da velocidade
de corte até 30%
• A durabilidade duplica ou
quadruplica

HSS

HSS, TiN
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90°

DIN 335 C

sem tratamento

redonda

3 navalhas
com passo igual

• Aço inox
• Aços de liga, resistentes à
oxidação e ácidos

0694 019 …
Especialista para:

HSCO

Anel verde, HSCo
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90°

DIN 335 C

sem tratamento

3-faces

3 navalhas
com passo muito desigual

0694 119 …
Versátil com passo
desigual (EU) para
rebaixos precisos, redondos
sem oscilações com superfície
perfeita
• „Um faz tudo“: Para
todos os materiais (pode
substituir os anéis amarelo,
azul e verde)
• Maior durabilidade e
melhoria signiﬁcativa do
desempenho em relação
aos escareadores com
passo igual
• Haste de 3 faces para uma
aplicação optimizada em
berbequins manuais com
bucha de 3 mordentes

EU anel violeta-preto,
HSCo
HSCO
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90°

DIN 335 C

revestimento TiAlN

3-faces

0694 120 …
Versátil com passo
desigual (EU) e máximo
desempenho
• „Um faz tudo“: Para
todos os materiais (pode
substituir os anéis amarelo,
azul, verde e variante TiN)
• Maior durabilidade e
melhoria signiﬁcativa do
desempenho em relação
aos escareadores com
passo igual
• Haste de 3 faces para uma
aplicação optimizada em
berbequins manuais com
bucha de 3 mordentes
• Revestimento especial
TiAIN permite máxima
durabilidade e velocidade
3 navalhas
com passo muito desigual

EU anel violeta-preto,
HSCo, TiAlN
HSCO

RESUMO ESCAREADORES HSS/HSCO

