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CoroMill® Dura 
Výkonné a univerzální frézování stopkovou frézou

CoroMill® Dura je nová řada výkonných univerzálních 
stopkových fréz. Tento koncept nabízí skutečnou flexibilitu při 
hrubovacích i dokončovacích operacích s různými materiály. 

Klíčem k úspěchu je jedinečná technologie WhisperKut™.  
Nerovnoměrné úhly šroubovice účinně narušují škodlivé 
harmonické kmitání a tím nevídaně usnadňují hladké  
a stabilní obrábění. 

Podívejte se on-line, jak 
CoroMill® Dura funguje v praxi

2–7 drážek, 1–4×D
řezná délka

Možnost volby poloměrů 
rohu, krčků i lamačů 
třísek Spolehlivá jakostní třída GC1730 

odolná proti opotřebení

Válcová  
stopka a stopka 

Weldon
Technologie 

WhisperKutTM: 
tiché, hladké 

a stabilní frézování

Geometrie  
čela s možností 
postupného 
zahlubování až o 20° 

Oblasti použití dle ISO
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CoroTurn® Prime 
Jak zvýšit kapacitu výroby pomocí břitových 
destiček typu B druhé generace

Vynikající rentabilita! Oboustranné negativní břitové 
destičky se čtyřmi řeznými hranami vznikly díky naší 
nejnovější technologii.

Nové robustní provedení lůžka břitové destičky:

• Brání poškození nástroje při zlomení řezné destičky

• Umožňuje měnit směr posuvu, aniž by se břitová
destička pohybovala

Vylepšená geometrie umožňuje plnou kontrolu utváření 
třísek, zejména u duplexní korozivzdorné oceli, tvárné oceli 
a přilnavých materiálů.

CoroMill® MF80 
Mnohobřitá čelní a rohová fréza

Je čas posunout vaše čelní a rohové frézování na  
vyšší úroveň díky novému modelu CoroMill® MF80.  
Jde o spolehlivý a robustní nástroj pro většinu frézovacích  
aplikací v automobilovém průmyslu s materiály ISO K a P. 

Tato koncepce nabízí lehké těleso frézy s ochranou 
podložky, což je zárukou bezpečného řezání bez vibrací.

Použití:

• Tenkostěnné součásti v situacích, kdy jsou zapotřebí 
malé axiální síly

• Nastavení součástí a strojů s omezenou stabilitou

• Hrubování a lehké hrubováníDalší informace o fréze 
CoroMill® MF80

CoroTurn® Prime –  
Více informací

Oblasti použití dle ISO
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