DLA STOMATOLOGII | DLA ORTOPEDII
Narzędzia do Gwintowania, Toczenia Rowków, Toczenia Wzdłużnego

PROFIL FIRMY

Vargus to wiodący na świecie projektant, producent i dostawca "know-how" w
zakresie wysokiej jakości precyzyjnych narzędzi do gwintowania, rowkowania,
toczenia, przecinania oraz ręcznego gratowania.

Założona w 1960 roku firma VARGUS jest działem narzędzi skrawających Grupy NEUMO Ehrenberg,
międzynarodowej organizacji z siedzibą w Niemczech.
Od początku istnienia firmy inżynierowie VARGUS byli pionierami w przełomowych rozwiązaniach
narzędziowych, takich jak pierwsza trójkątna płytka do toczenia gwintu, pierwszy system narzędzi do
frezowania gwintów oraz oryginalny system ręcznego gratowania.
Ta tradycja innowacji jest kontynuowana dzięki wiodącym w branży rozwiązaniom w trzech
podstawowych liniach narzędzi:
Zaawansowane rozwiązania do gwintowania
Innowacyjne rozwiązania w zakresie rowkowania i toczenia
Wiodące rozwiązania w zakresie gratowania ręcznego
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Wprowadzenie
Rozwiązania firmy VARGUS dla branży medycznej
Spełniając wymagania dotyczące masowej produkcji i specjalnych narzędzi dla przemysłu medycznego,
VARGUS zapewnia szeroki zakres rozwiązań do precyzyjnych i szczegółowych zastosowań powszechnie
stosowanych na całym świecie w tej szybko rozwijającej się branży.
Niezależnie od tego, czy jest to produkcja miniaturowych implantów dentystycznych, śrub kostnych, płytek
kostnych, śrub "tulipanowych", czy innych precyzyjnych komponentów medycznych, precyzyjne narzędzia
VARDEX i GROOVEX zapewniają doskonałą jakość tak dobrze znaną w branży obróbki skrawaniem.
Narzędzia "tailor-made" do indywidualnych potrzeb są dostępne na życzenie z dodatkową wartością
VARGUS - "know-how" o ponad 60 letnim doświadczeniu.

Zastosowania
•
•
•
•

Odcinanie
Toczenie
Rowkowanie
Toczenie gwintów

•
•
•
•

Frezowanie gwintów
Łuszczenie gwintów
Toczenie wewnętrzne
Dłutowanie

Materiały i gatunki :
Biokompatybilne stopy tytanu oraz stale nierdzewne są najczęściej stosowanymi materiałami w przemyśle
medycznym. Dzięki wiedzy i doświadczeniu inżynierów firmy VARGUS zostały opracowane zaawansowane
materiały narzędziowe, doskonale spełniające surowe wymagania zastosowań medycznych.
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STOMATOLOGIA

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE
Implanty dentystyczne są coraz częściej stosowane na całym
świecie.
Narzędzia VARGUS zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej
wydajności na najpopularniejszych materiałach stosowanych w
przemyśle medycznym, w tym tytanie, stali nierdzewnej i innych.
Gwinty na zamówienie do konkretnych zastosowań są dostępne
na żądanie i produkowane zgodnie ze standardami jakości firmy
Vargus.

ODCINANIE, TOCZENIE
I ROWKOWANIE
• Szybka wymiana
• Wysoka powtarzalność
pozycjonowania
• Doskonała sztywność

TOCZENIE
WEWNĘTRZNE
micrOscope
• Minimalna średnica otworu
0.5mm
• Sztywna konstrukcja
• Wysoka powtarzalność
pozycjonowania
• Unikalny łamacz wióra do
ślepych otworów
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FREZOWANIE
GWINTÓW
WEWNĘTRZNYCH
TM Solid Dental
• 3 rowki wiórowe & 3
ostrza
• Wzmocniona szyjka
• Długi okres trwałości

GWINTOWANIE
ALCS
• Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem
z dwoma wylotami
• Lepsze odprowadzanie wiórów
• Dłuższy okres trwałości
• Odpowiednia dla płytek wielozębnych
w celu skrócenia cyklu

DŁUTOWANIE
micrObroach *
• Unikalna konstrukcja
• Pasuje do popularnych
oprawek napędzanych
• Katalogowe narzędzia
dla profilu sześciokąta i
Torx
* N a p r oś b ę
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ŚRUBY KOSTNE
Śruby kostne to jedne z najliczniejszych części implantów. Przy
niezliczonych kształtach, profilach i długościach zapotrzebowanie
na szybką obróbkę tych części jest absolutną koniecznością.
Nowe narzędzia VARGUS do automatów typu Swiss , w tym do
łuszczenia gwintu i ALCS, uzupełniają kompleksową gamę rozwiązań
zapewniających wydajną i dokładną obróbkę.

TOCZENIE
GrooVical
• 3 krawędzie skrawające
• Unikalna konstrukcja z obróbką blisko
kołnierza
• Dedykowany do toczenia łamacz wióra
• Dodatni łamacz wiórów do miękkich
materiałów

ODCINANIE
VG-Cut
• Płytki dwuostrzowe
• Od szerokości 1,5 mm
• Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem z
dwoma wylotami
• Wzmocniona oprawka

TOCZENIE GWINTÓW
Wąskie oprawki
• Pionowe płytki
• Dostępne płytki wielozębne
• Idealne do obróbki z podajnikiem
prętów
• Optymalne do obróbki między
kołnierzami
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ŁUSZCZENIE GWINTÓW
*
• Idealne rozwiązanie do długich
gwintów na elementach o małej
średnicy
• Powtarzalność pozycjonowania płytek
poniżej 0,01 mm
• Pasuje do popularnych oprawek
napędzanych na maszynach typu
szwajcarskiego
• Szybka obróbka
• Jakość gwintowania Vargus
* N a p r oś b ę

DŁUTOWANIE
micrObroach *
• Unikalna konstrukcja
• Pasuje do popularnych oprawek
napędzanych
• Katalogowe narzędzia dla profilu
sześciokąta i Torx
* N a p r oś b ę
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IMPLANTY “TULIPANOWE”
Śruby i nakrętki “tulipanowe” są kluczowymi implantami stosowanymi
w leczeniu kości i kręgosłupa
Narzędzia VARGUS są zaprojektowane tak, aby dawać najlepsze
wyniki na materiałach takich jak TiAl6V4, stal nierdzewna 316 oraz
podobnych materiałach.
Szeroka gama rozwiązań VARGUS gwarantuje znalezienie najbardziej
optymalnego narzędzia dla Twoich zastosowań.

ODCINANIE
GrooVical
• 3 krawędzie skrawające
• Unikalna konstrukcja z obróbką blisko
kołnierza
• Dodatni łamacz wiórów do miękkich
materiałów

TOCZENIE
VG-Cut
• Płytki dwuostrzowe
• Od szerokości 1,5 mm
• Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem
z dwoma wylotami
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TOCZENIE WEWNĘTRZNE
micrOscope

• Wysoka powtarzalność pozycjonowania
• Dostępne z otworem chłodzącym we wkładce
• Ulepszony łamacz wiórów

TOCZENIE GWINTÓW
micrOscope
• Wysoka stabilność
• Jakość gwintowania Vargus
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IMPLANTY KOSTNE
Implanty kostne występują w różnych kształtach i rozmiarach, aby
pasowały do różnych typów kości w naszym ciele. Każda płytka
kostna może zawierać kilkanaście gwintów stożkowych, ważne
jest, aby obrabiać je w niezwykle dokładny i wydajny sposób. Stożek
gwintu posiada typowy kąt 20 stopni i jest dwuzwojny. Używając
frezów stożkowych VARGUS, wykonujemy gwint w jednym cyklu.

FREZOWANIE GWINTÓW
FREZOWANIE GWINTÓW
TM Solid Stożkowe
Krawedzie helikalne
•
•
•
•
•
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1 przejście narzędzia dla gwintów dwuzwojnych
Dostępne profile standardowe
Skok już od 0.3mm
Lepszy rozkład obciążenia
Krótszy czas cyklu

TM Solid Stożkowe
Krawędzie proste
• 1 przejście narzędzia dla gwintów
dwuzwojnych
• Dostępne profile standardowe
• Skok już od 0.3mm

Zaawansowane rozwiązania do gwintowania

VARDEX jest wiodącym w branży dostawcą
tysięcy rozwiązań w zakresie narzędzi do toczenia
i frezowania gwintów, dostępnych z magazynu
lub narzędzi specjalnych na zamówienie.
VARDEX dostarcza również rozwiązania do obróbki
części o bardzo małych średnicach oraz szeroką
gamę narzędzi skrawających do zastosowań
związanych z frezowaniem kół zębatych oraz
dla przemysłu naftowo-gazowego.
VARGUS GENius ™, nasz selektor narzędzi i generator
programów CNC, jest dostępny jako aplikacja , w
wersji online i stacjonarnej

Innowacyjne rozwiązania w zakresie rowkowania i toczenia

GROOVEX Linia narzedzi oferuje innowacyjne
rozwiązania do rowkowania, odcinania, wytaczania
i toczenia w szerokim zakresie zastosowań w
obróbce zewnętrznej i wewnętrznej.
Zewnętrzne: ST-Cut narzędzia - Najnowsza linia
Groovex dostarcza rozwiązania do obróbki małych
detali na automatach typu Swiss.
VG-Cut i Groovical linie oferują szereg rozwiązań
tokarskich do rowkowania, odcinania, toczenia i
profilowania, rowkowania czołowego i gwintowania,
w tym precyzyjne płytki szlifowane.
Wewnętrzne: Microscope i Mini-V linie oferują
szereg rozwiązań do mikroobróbki do wytaczania,
rowkowania i gwintowania w otworach od 0,5 mm.

Wiodące rozwiązania w zakresie gratowania ręcznego

SHAVIV Linia ręcznych narzędzi do gratowania
oferuje profesjonalne rozwiązania do wykańczania
elementów metalowych i plastikowych z pełną
gamą ergonomicznych uchwytów i ostrzy o
różnych kształtach i rozmiarach. Produkty SHAVIV
są wybierane przez wiodące firmy z branży matryc i
form, motoryzacyjnej, lotniczej, tworzyw sztucznych,
montażu elektroniki, rurociągów i innych.
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NA CAŁYM ŚWIECIE
Dzięki sieci 13 międzynarodowych firm i setkom dystrybutorów, magazynów i zakładów produkcyjnych posiadających
certyfikat ISO 9001, VARGUS Ltd. obsługuje klientów w ponad 100 krajach na całym świecie. VARGUS Ltd., organizacja
zorientowana na klienta, jest zobowiązana do dostarczania innowacyjnych produktów i rozwiązań o najwyższej
jakości i doskonałej wartości, a także jest znana ze swojej wiedzy technicznej i bezkompromisowej jakości obsługi.

CENTRALA
SPÓŁKI ZALEŻNE VARGUS
AUTORYZOWANI
DYSTRYBUTORZY FIRMY VARGUS

VARGUS Ltd. - Siedziba główna | IZRAEL +972 4 9855 101 | mrktg@vargus.com
EUROPA
DANIA
VARGUS Scandinavia
+45 8794 4100
vargus@vargus.dk

FRANCJA
VARGUS Francja
+33 1 4601 7060
commercial@vargus.fr

NIEMCY
VARGUS Niemcy
+49 7043 36 161
info@vargus.de

IZRAEL
NEUMO-VARGUS
+972 3 537 3275
neumo@neumo-vargus.co.il

HISZPANIA
VARGUS Ibérica
+34 977 52 49 00
sales@vargus.es

SZWAJCARIA
VARGUS Szwajcaria
+41 41784 2121
info@vargus.ch

TURCJA
VARGUS Turcja
+90 212 875 01 41
info@vargusturkey.com

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
VARGUS Tooling UK
+44 1952 583 222
tooling.uk@vargustooling.co.uk

AZJA
CHINY
VARGUS Chiny
+86 21 516 88300
info@varguschina.net

POLSKA
VARGUS Polska
+48 46 834 9904 / 46 831 5140
vargus@neumo.pl

AMERYKA PÓŁNOCNA
INDIE
VARGUS Indie
+91 2135 654748
info@vargusindia.com

KOREA POŁUDNIOWA
VARGUS Korea
+82 31 660 7092
info@varguskorea.co.kr

Vargus Poland
Neumo-Polska sp. z.o.o.
96100- Skierniewice, Strobów

USA
VARGUS USA
+1 800 828 8765 / 608 756 4930
sales@vargususa.com

Tel: 46/ 834 99 04
Fax: 46/ 834 99 05
Tel. kom. 603 888 064

E-mail: vargus@neumo.pl
www.vargus.pl
www.vargus.com
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