FORMULÁŘ

Poptávka semistandardních nástrojů – TK vrtáky

Prosím zašlete vyplněný formulář na info.cesko@ceratizit.com!
Firma:

Oddělení:

Aplikační technik:

Kontaktní osoba:

Číslo zákazníka:

Tel. na kontaktní osobu:

Vaše poznámka:

E-mail adresa kontaktní osoby:

1

Údaje o materiálu
Číslo materiálu

2a

Standardní označení

Způsob vrtání
Průchozí díra

2b

Slepá díra

Počet stupňů
žádný stupeň (viz 3a)

3a*

pevnost v N/mm2/ tvrdost (HRC, HB...)

1 stupeň (viz 3b)

2 stupně (viz 3c)

Na základě připojeného
náčrtku/výkresu

Rozměry - TK vrtáky beze stupňů
Celková délka

Počet břitů
Délka stopky (odlišná od DIN)

Max. hloubka vrtání

Vnitřní chlazení
ano

Úhel špičky

ne

Průměr stopky (h6)

Průměr / tolerance
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3b*

Poptávka semistandardních nástrojů – TK vrtáky

Rozměry - TK vrtáky s jedním stupněm
Celková délka

Počet břitů
Délka stopky (odlišná od DIN)

Max. hloubka vrtání

Úhel zahloubení Délka stupně

Vnitřní chlazení
ano
ne

Úhel špičky

Průměr stopky (h6)

Průměr 2 / tolerance

Průměr 1 / tolerance

Na základě výkonových požadavků není vrcholový úhel vrtáků konstantní a v blízkosti osy je větší. Je-li konstantní vrcholový úhel důležitý, uveďte prosím tento
požadavek.

3c*

Rozměry - TK vrtáky se dvěma stupni

Počet břitů
Délka stopky (odlišná od DIN)

Celková délka

Max. hloubka vrtání

Délka stupně 2
Vnitřní chlazení
ano
Úhel stupně 2

ne

Úhel stupně 1

Délka stupně 1

Úhel špičky

Průměr stopky (h6)

Průměr 3 / tolerance

Průměr 2 / tolerance

Průměr 1 / tolerance

Na základě výkonových požadavků není vrcholový úhel vrtáků konstantní a v blízkosti osy je větší. Je-li konstantní vrcholový úhel důležitý, uveďte prosím tento
požadavek.
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4

Poptávka semistandardních nástrojů – TK vrtáky

Chladicí médium
Emulze

olej

vzduch

mazání minimálním množstvím maziva

5

bez

Tlak chladicí kapaliny

barů

Tvar stopky
odlišná od DIN
(rozměry zapište do výkresu)
hladká stopka (DIN 6535 HA)

6

Weldon (DIN 6535 HB)

Whistle Notch (DIN 6535 HE)

Povlak
Bez povlaku
S povlakem

7

Poznámka

8

Požadovaný počet kusů:

9

Ostření u výrobce
ano

Ks

ne
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V případě žádného zadání nebo zakliknutí „ne“ se kalkulace ceny ostření provádět nebude.

