Çeliğin talaşlı
işlenmesinde
artılar
Yeni ISO-P kaliteleriyle
verimlilik %20’ye kadar
artıyor!

CERATIZIT, kesici takımlar ve sert malzeme
işleme konusunda uzmanlaşmış bir yüksek
teknoloji-mühendislik şirketleri grubudur.
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Çeliğin talaşlı işlenmesi
kolaylaştı

Yüksek performanslı tornalama prosesleri için
gösterge katmanına sahip yeni ISO-P kaliteleri!

CERATIZIT ISO-P karbür kalitelerinin
kalite güncellemesi ile
ödün vermeden talaşlı işleme

NEW
CTCP125-P
▲
▲

En yeni Dragonskin kaplama teknolojisine sahip CVD çok
katmanlı kaplama sayesinde, değiştirilebilir kesici uçlar çok
yönlü talaşlı çelik işleme için optimum şekilde uyarlanmıştır.
ISO-P kategorisindeki yeni kaliteler, dengeli bir karbür taban alt
tabakası ile birlikte, gelişmiş aşınma direncine sahip geniş bir
uygulama çerçevesi sunar.
Kesim koşullarına bağlı olarak, mükemmel kesici uç kalitesi üç
kalite kademesinden seçilebilir:

▲
▲
▲

ISO-P25
çelik işleme için üniversal olarak
uygulanabilir karbür kalitesi
mükemmel oluşturulmuş tok ile sert arası
kalite
östenitik paslanmaz çeliklerin talaşlı
işlenmesinde yüksek güvenilirlik
ince talaş işlemeden kaba işlemeye kadar
değişen kesme koşulları için iyi

NEW
CTCP115-P
▲
▲
▲
▲
▲

ISO-P15
en iyi takım ömrü ile çelik işleme için
yüksek ısı dayanımı sertliğine sahip
aşınmaya dayanıklı kalite
yüksek kesme hızları
azami üretkenlik
darbesiz kesim için

NEW
CTCP135-P
▲
▲
▲
▲

ISO-P35
darbeli kesme koşulları için
yüksek tokluğa sahip karbür kalitesi
garantili proses emniyeti
düşük kesme hızları ve kararsız
koşullar için

Eski kalite / yeni kalite
Uygulamalarınız için yeni ISO-P
kalitelerini hızlı ve kolay bir şekilde
belirlemek ve kullanmak istemez misiniz?
Çok kolay:
Şu ana kadar kullandığınız değiştirilebilir kesici
uç tanımının arkasına -P eklemeniz yeterli
Örnek:
CNMG 120408EN-M50 CTCP125

ESKI
+ -P

CNMG 120408EN-M50 CTCP125-P = NEW
Tüm önceki ve yeni ürünlerin – tanım, ürün
ve malzeme numarasına göre filtrelenebilen –
genel bir listesini cutting.tools/new-iso-p
internet sitesinde bulabilirsiniz

Şimdi test numuneleri
talebinde bulunun
Yüksek performanslı ISO-P karbür kalitelerimizi test
etmek ve geliştirilmiş aşınma direncinden yararlanmak
istemez misiniz? O halde ücretsiz test numunelerini hiç
bir bağlayıcılığı olmadan şimdi talep edin:
cutting.tools/new-iso-p

Tüm bilgiler
UP2DATE Ocak Kataloğu,
sayfa 16 – 39
PDF olarak indirmek için:
cutting.tools/new-iso-p
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KARŞILIKLI ETKILEŞIMLI DANIŞMANLIK.

EN KÜÇÜK SIPARIŞ MIKTARLARI.

www.just-our-thing.com/tr

CERATIZIT Turkey Kesici Takımlar Ve Karbür Çözümleri Tic. Ltd. Şti
34870 Kartal / İstanbul
Tel.: +90 216 353 66 43
info.turkey@ceratizit.com \ www.ceratizit.com

05/2022 – 94 068 00769

Talaşlı İmalat Çözümleri

