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Profesionalne rozwiazania do toczenia i frezowania gwintów

Innowacyjne rozwiązania do toczenia rowków i toczenia wzdłużnego

www.vargus.pl

Toczenie gwintów
Oprawki zewnętrzne z wewnętrznym chłodzeniem

NOWOŚĆ

Zalety i korzyści
• Precyzyjne chłodzenie wewnętrzne, zaprojektowane
dla efektywnego obniżania temperatury ostrza
• Redukcja temperatury ostrza dla lepszej żywotności
narzędzia.
• Odpowiednie do chłodzenia wysokim ciśnieniem
(do 70 bar)
• Lepsza ewakuacja, spływ i kontrola wióra
• Oprawki zewnętrzne z chłodzeniem są w pełni
wspierane przez VARGUS GENius™, najbardziej
zaawansowany program doboru narzędzi i generator
kodów CNC w przemyśle narzędziowym.

Dostosowane do wysokich ciśnień (do 70 bar)

Zmniejsza temperaturę ostrza
Precyzyjnie kierowany strumień cieczy

Standard z chłodzeniem

Typ T+ z chłodzeniem
wewnętrznym

14D Standard z chłodzeniem

API z chłodzeniem
wewnętrznym

Typ Z+ z chłodzeniem
wewnętrznym

VARGUS

Automatyczny dobór narzędzi
oraz generator kodu CNC

NOWY GENius pod ręką

24/7

APP

Teraz dostępna wersja
VARGUS GENius™ App

VARGUS

Najbardziej popularny na rynku
i zaawansowany program do wspierania
frezowania i toczenia gwintów dostępny
teraz w 4 wersjach na www.vargus.com

NOWOŚĆ
Linia płytek HP - płytki o podwyższonej precyzji wykonania
Zalety i korzyści
• Wysoka precyzja - zaprojektowane do gwintów o węższych
tolerancjach
• Specjalna geometria - wyższa jakość powierzchni gwintu
• Lepsza adhezja pokrycia do substartu - wyższa trwałość ostrza
• Płytki zewnętrzne i wewnętrzne
• Kompatybilne ze standardowymi oprawkami VARDEX
• Linia płytek HP-jest w pełni zintegrowana z VARGUS GENius™ najbardziej zaawansowanym oprogramowaniem do doboru narzędzi
i generowania kodu CNC dostępnym na rynku.
Wielkość płytek
Płytki z linii HP są dostępne w rozmiarach:
• Zewnętrzne : 3/8” (16mm), 1/2” (22mm)
• Wewnętrzne : 1/4” (11mm), 3/8” (16mm), 1/2” (22mm)
Standardy
• ISO Metryczny
• Amerykański UN
• BSW
• NPT
• MJ
* Inne - dostępne na życzenie

APP

Frezy monolityczne do
gwintów z linii TMDR

NOWOŚĆ

Wiercenie, Frezowanie gwintu i Fazowanie
Zalety i korzyści
• Frezy z linii TMDR wiercą, frezują gwint i wykonują fazę w jednej operacji
• Nie jest wymagany otwór wstępny do frezowania gwintu
• Fez pracuje także w sytuacji kiedy jest wstępny otwór, przelotowy,
nieprzelotowy lub niedokończony
• Głębokość gwintu: 2xDo oraz 2,5xDo (Do = średnica gwintu)
• Standardy gwintów:
Metryczny ISO : od M3 do M18x2.5
Amerykański : od 4-40 do 3/8”x16
• Frezy TMDR są dostepne w gatunku VTS
TMDR- przebieg procesu
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Frezy monolityczne z linii NOWOŚĆ
HCN do głębokich gwintów
Wysięg do 3xDo ( Do = średnica gwintu )
Zalety i korzyści
• Maksymalna długośc gwintu: 3xDo (Do = średnica gwintu )
• Zmniejszona średnica na przejściu do części roboczej
• Frezy wielozębne
• Zredukowany czas maszynowy dla długich gwintów
• Frezy HCN są dostepne w gatunku VTH

Obróbka zewnętrzna

NOWOŚĆ
Korpusy modułowe V-Cap z chłodzeniem
wewnętrznym HPC dla modułów VG-Cut i GrooVical
Zalety i korzyści
• Szybka wymiana, oprawki V-Cap z chwytem
poligonalnym i HPC (do 100 bar)
• Lepsze formowanie wióra i ewakuacja wydłużają
żywotność narzędzia.
• Oprawki równoległe i 90° dostepne w rozmiarach
C4, C5 i C6
• Odpowiednie do wszystkich modułów VG-Cut do
rowków promieniowych, czołowych, przecinania,
głębokiego rowkowania, toczenia, profilowania
i toczenia czołowego.
• Odpowiednie do nowych modułów GrooVical
GVN26 i GVN29 do precyzyjnego rowkowania,
toczenia i przecinania.
• Oprawki Groovex V-Cap zgodne z ISO 26623

GROOVEX V-CAP

VG-Cut
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GrooVical

GVN26
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Obróbka zewnętrzna

Moduły GrooVical z chłodzeniem wewnętrznym HPC

NOWOŚĆ

Zalety i korzyści
• Moduły szybkiej wymiany na płytki GrooVical GVN26 i GVN29 do precyzyjnego rowkowania,
toczenia i przecinania
• Chłodzenie wysokim ciśnieniem HPC do 100 bar
• Moduły są dostępne dla oprawek VG-Cut równoległych i 90° z trzonkiem prostokątnym oraz dla
nowych oprawek Groowex z chwytem poligonalnym V-CAP (C4, C5, C6)

Obróbka wewnętrzna

Oprawki V-CAP dla narzędzi micrOscope i Mini-V
do precyzyjnego rowkowania, toczenia, gwintowania
i rowków czołowych

NOWOŚĆ

Zalety i korzyści
• Szybka wymiana, oprawki V-Cap z chwytem
poligonalnym i HPC
• Udoskonalona technologia zacisku dla zmniejszenia
wibracji.
• Dłuższe życie narzędzia
• Oprawki micrOscope V-CAP są dostępne dla małych
średnic wkładek w rozmiarze od 4 do 7 mm.
• Oprawki Mini-V V-CAP są dostępne dla wszystkich
trzonków o średnicy 6 i 8mm
• Oprawki V-Cap są zgodne z normą ISO 26623
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