HSS Spiral Matkap Ucu
Çelik için hassas matkap ucu!

Yeni tasarlanmýþ matkap ucu tepesi Zebra
matkap uçlarýnýn
delme davranýþýnda
yeni bir çýðýr açmýþtýr.

Dayaným süresi karþýlaþtýrmasý % olarak:
3, 6 ve 8 mm matkap Ø üzerinden
ortalama.
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Model: DIN 338 N, kýsa
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Ýlerletme kuvveti karþýlaþtýrmasý % olarak:
Matkap ucu Ø 6 mm, delme derinliði
18 mm.
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0624
bilinen mateski
yeni
kap uçlarý
Piyasada bulunan matkap uçlarýna göre
Ýlerletme kuvveti yakl. 2/3 oranýnda
dört katýna kadar daha uzun dayaným
daha düþük:
süresi, eski Zebra matkap uçlarýna göre
♦ 3 daha az kuvvet sarfiyatý!
iki kat daha uzun dayaným süresi:
♦ Daha düþük donaným deðiþtirme süresi,
daha düþük masraf!
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Döndürme momenti karþýlaþtýrmasý % olarak:
Matkap ucu Ø 6 mm, delme derinliði
18 mm.
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Delme süresi karþýlaþtýrmasý, saniye olarak:
Matkap ucu Ø 6 mm, delme derinliði
10 mm.
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Genel geniþ kullaným alanlý HSS helezon matkap ucu (merkezleme
yok ‘ puntolama gerekmez) çelik (genelden ýslahlý çeliklere
kadar)1000 N/mm2'ye kadar, döküm ve plastikler için.
Hassasiyet ve dayanýklýlýk bakýmýndan en yüksek talepleri
karþýlar.
Özellikle CNC merkezlerinde, sütunlu matkap tezgahlarýnda,
akülü ve el matkap makinelerinde kullaným için uygundur.
Art.-Nr. 0624 00. … (bakýnýz teslimat tablosu)
Son derece dar toleranslarla üretilmiþ, yüzeyler ve profilli
kýsýmlar hassas olarak tanýmlanmýþtýr.
Avantajýnýz:
l Daha kusursun delme davranýþý vardýr.
Helezon açýsý 35°ile 40° arasý.
Dar yan yüzeyler.
Güçlendirilmiþ çekirdek büyümesi. À
Avantajýnýz:
l Matkap ucu daha saðlam.
l Daha uzun dayaným süresi.
l Delik içinde daha az sürtünme.
l Matkap ucu ve iþ parçasý daha az ýsýnýr.
Tepe açýsý 130°.
Sivrilik (özel, optimizasyonlu çapraz taþlama).
Azaltýlmýþ enine bakiye kesme kenarý.
Avantajýnýz:
l Daha kolay delme baþlangýcý, puntolama gerekli deðil.
l Ýlerletme kuvveti ve döndürme momenti azaltýlmýþ.
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Döndürme momenti yakl. % 20 oranýnda daha düþük:
♦ Akülü matkaplarla daha yüksek performans ( bir akü þarjý baþýna % 20 daha
fazla delik açma)!

Art.-Nr.
0624 000 001
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piyasada
bilinen matkap uçlarý
Piyasada bulanan matkap uçlarýna
oranla üç kat daha hýzlý:
♦ Son derece yüksek zaman tasarrufu!

Matkap ucunun kesici kýsmý sað üstteki
düþey ölçme kanalýna yerleþtirilmelidir …

ve düþey doðrultuda bir sonraki dayanma noktasýna kadar çekilmelidir.

Ardýndan sola doðru bir sonraki
dayanaða kadar çekilmeli …

ve karþýda bulunan giriþ yeri deliðine yerleþtirilmelidir. Tamam!

Art.-Nr.
0624 000 003

Art.-Nr. 0624 000 002

Teslimat kapsamý
Art.-Nr.
Ýçerik

0624 000 001
1,0-10,0 mm
arasý 0,5 mm
adýmla büyüyen
1er matkap ucu
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0624 000 002
her biri 3x 1,0-4,0 mm
her biri 2x 4,5-8,0 mm
her biri 1x 8,5-13,0 mm
0,5 mm adýmla büyüyen
diþ çekirdek delikleri için
3x3,3; 2x4,2; 2x6,8;
1x10,2 mm
55

Parça adedi
Art.-Nr.
Boþ kutu
(donanýmsýz)

0624 000 003
1,0-10,0 mm
arasý 0,1 mm
adýmla büyüyen
1er matkap ucu
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Sort & Safe
Yenilikçi helezon matkap ucu seti
Art.-Nr. 0624 000 002
l Helezon matkap ucu, doðrudan iþ yerinde kullanmaya
hazýr.
l Kolay anlaþýlýr düzenleme ve iþaretleme sayesinde artýk
arama yok.
l Entegre edilmiþ ölçme ve yönetim sistemi sayesinde matkap ucunun muhafazasý ve düzenlenmesi daha hýzlý ve
kolay.
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