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GŁOWiCa FrEzarSKa HSC dO PLaNOWaNia
 Głowica frezarska HSC do planowania firmy Hollfelder-Gühring jest 
doskonale przystosowane, aby spełnić specyficzne wymagania ob-
róbcze zapewniając optymalne efekty obróbki, najwyższe parame-
try skrawania oraz niezwykły wzrost wydajności. Mimośrodowy sy-
stem regulacji Hollfelder-Gühring zapewnia najwyższą dokładność i 
łatwość użytkowania. 
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Spis treści

strona
Narzędzia Guhringa PKD i CBN
Od diamentu naturalnego do syntetycznego (PKD)
Korzyści i obszary zastosowań narzędzi PKD i CBN
Obszary zastosowań PKD i CBN
Obszar zastosowań - Przemysł Lotniczy
Obszar zastosowań - Przemysł Samochodowy
Przebieg projektowania dla optymalizacji wyników
Serwis - dla zwiększenia trwałości narzędzia

Rozwiercanie z najwyższą dokładnością
Konstrukcja narzędzi PKD i możliwość ich zastosowań
Wydajna obróbka gniazd i prowadnic zaworów.
Inteligentne rozwiązania do dokładnych regulacji.

3. Płytki wymienne wg ISO

- dla płytek wymiennych typu S
- dla płytek wymiennych typu C
- dla płytek wymiennych typu T

4. Krótkie oprawki narzędziowe

- kasety do regulacji za pomocą ustalającego klina
- zestawy do regulacji za pomocą ustalającego klina
- zestawy do regulacji za pomocą przesuwnego klina
- akcesoria

5. Kasety KV 400

Nastawne, wieloostrzowe rozwiertaki PKD

- CCGW, CCGX, CCMT
- CNGA, CNGN, CNGW, CNMA
- CPGT, CPGW
- DCGW
- DNGA
- SCGT, SCGW, SCMT
- SNGA, SNGN
- SPGT, SPGW
- TCCN, TCGW
- TNGA
- TPGT, TPGW
- płytki wymienne do rozwiertaków 1-ostrzowych

Frezy wysokowydajne PKd , z ostrzem 
centralnym i chłodzeniem wewn.
Prosimy zwrócić uwagę na nasze lutowane frezy PKD przez-
naczone do wysokowydajnej (HPC) obr. aluminium. Narzędzia 
te, dzięki swojej unikalnej geometrii, osiągają bardzo dobre 
wyniki w obróbce i pozwalają wykonywać ją z najwyższymi 
wartościami posuwu. Dodatkowo, dzięki mikro-promieniom na 

narożach, zmniejszone zostało zużycie narzędzia. Możliwe jest 
wykonywanie obróbki trudnodostępnych detali dzięki obniżeniu 
średnicy części chwytowej, a wewnętrzne chłodzenie gwaran-
tuje optymalną ewakuację wiórów. 

Ar. No 5492
Frez do rowków (2 ostrza)
Typ W
Chwyt walcowy HA
Zakres podstawowy
dla średnic
od 6,0 mm do 20,0 mm

Art. No 5493
Frez do rowków (2 ostrza)
Typ W
Chwyt walcowy
Zakres podstawowy
dla średnic
od 6,0 mm do 20,0 mm 

1. Informacje ogólne

Ar. N
o 5492

Ar. N
o 5493
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Narzędzia Guhring’a PKD i CBN

"Twarde sztuki" 
Wymienne płytki węglikowe z ostrzami z PKD i 
CBN

Najwyższa technika 
Złożone, wielofunkcyjne narzędzia są naszą 
specjalnością

Mocne i odporne 
Narzędzia z ostrzami z CBN do obróbki twardych 
stali i żeliw

Jak puzzle
Granice między segmentami są widoczne w powięk-
szeniu

Cenny surowiec 
Surowe diamenty oczyszczone z wtrąceń i zanie-
czyszczeń

Struktura 
Łatwa do rozpoznania struktura sześcienna

Globalna wiedza techniczna
Konstruowanie i produkcja narzędzi PKD 
i CBN jest jednym z najbardziej zawan-
sowanych sektorów w firmie Guhring. 
Sektor ten podlega ciągłemu rozwojowi 
od połowy lat 80. Zakłady produkcyjne w 
Niemczech, Czechach, USA i w Polsce, 
dostarczają nowoczesne i kompleksowe 
rozwiązania narzędziowe do specyficz-
nych zadań obróbkowych. 

Nowy zakład produkcyjny narzędzi 
PKD i CBN
Nasze centrum produkcji narzędzi z PKD 
i CBN znajduje się w Albstadt, w Niem-
czech. Zlokalizowane jest ono w nowo-
czesnej hali wybudowanej na początku 
2004 roku. Zatrudnionych jest tam 200 
pracowników, którzy zajmują się projek-
towaniem, rozwojem i produkcją narzędzi 
standardowych, jak również specjalnych. 
Dodatkowo, powstają tam założenia kon-
strukcji nowych rozwiązań narzędzi PKD 
i CBN, wykorzystywane we wszystkich 
zakładach firmy Guhring.

Kompetentni pracownicy
Wysokie zaawansowanie technologii i 
procesów produkcji narzędzi, wymaga 
najwyższych kompetencji od pracowni-
ków. Dlatego podwaliną sukcesu firmy 
Guhring w produkcji narzędzi PKD i CBN, 
jest zatrudnianie wysoko wykwalifikowa-
nych specjalistów technicznych. Ciągłe 
szkolenia pracowników pogłębiają ich 
wiedzę techniczną oraz dostarczają wia-
domości na temat nowych rozwiązań w 
produkcji narzędzi PKD i CBN.

Zakłady na całym świecie

Cud natury

Pierwszy diament syntetyczny został 
stworzony przez firmę General Electric 
w USA w 1955. W tym samym czasie 
szwedzka firma ASEA rozwinęła podobny 
proces produkcji. W trakcie tego procesu, 
w temperaturze1500° C i 1800° C oraz 
przy ciśnieniu 53 000 i 100 000 barów, z 
grafitu wytwarzany jest diament syntety-
czny o średnicy do 1mm. Nosi on nazwę 
diamentu polikrystalicznego (PKD). Obe-
cnie roczna produkcja PKD osiąga około 
20 ton. 
Podstawową zaletą diamentu PKD jest 
jego stabilna, wysoka jakość, będąca 

warunkiem koniecznym do produkcji 
narzędzi o takich samych właściwościach 
obróbczych.

Narzędzia z PKD i CBN produkujemy w 
USA od 2001 roku. Nasi specjaliści ser-
wisu, oraz zespół konstruktorów, oferują 

pełne wsparcie wszystkim klientom z 
kontynentu amerykańskiego.
Dodatkowo, Guhring tworzy nowe, 
niezależne zakłady produkujące 
narzędzia z PKD i CBN w Korei i Polsce. 
Centra regeneracji tego typu narzędzi są 
obecnie rozwijane w Chinach, Wielkiej 
Brytanii, Włoszech, Meksyku i Indiach. 
Tak budowana jest światowa sieć rozwo-
ju, produkcji i serwisu narzędzi z PKD i 
CBN.
Zastosowanie identycznego wyposażenia 
we wszystkich zakładach, zapewnia utrzy-
manie odpowiednich standardów jakości. 
Niezależnie skąd dostarczane są nasze 
narzędzia z PKD i CBN, klient zawsze 
otrzymuje stałą, najwyższą jakość. 

Narzędzia Guhring’a PKD i CBN

"Twarde sztuki" 
Wymienne płytki węglikowe z ostrzami z PKD i 
CBN

Najwyższa technika 
Złożone, wielofunkcyjne narzędzia są naszą 
specjalnością

Mocne i odporne 
Narzędzia z ostrzami z CBN do obróbki twardych 
stali i żeliw

Jak puzzle
Granice między segmentami są widoczne w powięk-
szeniu

Cenny surowiec 
Surowe diamenty oczyszczone z wtrąceń i zanie-
czyszczeń

Struktura 
Łatwa do rozpoznania struktura sześcienna

Globalna wiedza techniczna
Konstruowanie i produkcja narzędzi PKD 
i CBN jest jednym z najbardziej zawan-
sowanych sektorów w firmie Guhring. 
Sektor ten podlega ciągłemu rozwojowi 
od połowy lat 80. Zakłady produkcyjne w 
Niemczech, Czechach, USA i w Polsce, 
dostarczają nowoczesne i kompleksowe 
rozwiązania narzędziowe do specyficz-
nych zadań obróbkowych. 

Nowy zakład produkcyjny narzędzi 
PKD i CBN
Nasze centrum produkcji narzędzi z PKD 
i CBN znajduje się w Albstadt, w Niem-
czech. Zlokalizowane jest ono w nowo-
czesnej hali wybudowanej na początku 
2004 roku. Zatrudnionych jest tam 200 
pracowników, którzy zajmują się projek-
towaniem, rozwojem i produkcją narzędzi 
standardowych, jak również specjalnych. 
Dodatkowo, powstają tam założenia kon-
strukcji nowych rozwiązań narzędzi PKD 
i CBN, wykorzystywane we wszystkich 
zakładach firmy Guhring.

Kompetentni pracownicy
Wysokie zaawansowanie technologii i 
procesów produkcji narzędzi, wymaga 
najwyższych kompetencji od pracowni-
ków. Dlatego podwaliną sukcesu firmy 
Guhring w produkcji narzędzi PKD i CBN, 
jest zatrudnianie wysoko wykwalifikowa-
nych specjalistów technicznych. Ciągłe 
szkolenia pracowników pogłębiają ich 
wiedzę techniczną oraz dostarczają wia-
domości na temat nowych rozwiązań w 
produkcji narzędzi PKD i CBN.

Zakłady na całym świecie

Cud natury

Pierwszy diament syntetyczny został 
stworzony przez firmę General Electric 
w USA w 1955. W tym samym czasie 
szwedzka firma ASEA rozwinęła podobny 
proces produkcji. W trakcie tego procesu, 
w temperaturze1500° C i 1800° C oraz 
przy ciśnieniu 53 000 i 100 000 barów, z 
grafitu wytwarzany jest diament syntety-
czny o średnicy do 1mm. Nosi on nazwę 
diamentu polikrystalicznego (PKD). Obe-
cnie roczna produkcja PKD osiąga około 
20 ton. 
Podstawową zaletą diamentu PKD jest 
jego stabilna, wysoka jakość, będąca 

warunkiem koniecznym do produkcji 
narzędzi o takich samych właściwościach 
obróbczych.

Narzędzia z PKD i CBN produkujemy w 
USA od 2001 roku. Nasi specjaliści ser-
wisu, oraz zespół konstruktorów, oferują 

pełne wsparcie wszystkim klientom z 
kontynentu amerykańskiego.
Dodatkowo, Guhring tworzy nowe, 
niezależne zakłady produkujące 
narzędzia z PKD i CBN w Korei i Polsce. 
Centra regeneracji tego typu narzędzi są 
obecnie rozwijane w Chinach, Wielkiej 
Brytanii, Włoszech, Meksyku i Indiach. 
Tak budowana jest światowa sieć rozwo-
ju, produkcji i serwisu narzędzi z PKD i 
CBN.
Zastosowanie identycznego wyposażenia 
we wszystkich zakładach, zapewnia utrzy-
manie odpowiednich standardów jakości. 
Niezależnie skąd dostarczane są nasze 
narzędzia z PKD i CBN, klient zawsze 
otrzymuje stałą, najwyższą jakość. 
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"Twarde sztuki" 
Wymienne płytki węglikowe z ostrzami z PKD i 
CBN

Najwyższa technika 
Złożone, wielofunkcyjne narzędzia są naszą 
specjalnością

Mocne i odporne 
Narzędzia z ostrzami z CBN do obróbki twardych 
stali i żeliw

Jak puzzle
Granice między segmentami są widoczne w powięk-
szeniu

Cenny surowiec 
Surowe diamenty oczyszczone z wtrąceń i zanie-
czyszczeń

Struktura 
Łatwa do rozpoznania struktura sześcienna

Od diamentu naturalnego do syntetycznego (PKD)

Zakłady na całym świecie

Cud natury
Jako najtwardszy naturalny minerał, dia-
ment jest idealnym narzędziem do ob-
róbki innych materiałów. Po odpowied-
nim przygotowaniu, oprócz ekstremalnej 
twardości,  charakteryzuje się on bardzo 
ostrą krawędzią skrawającą.

Skarb z wnętrza Ziemi
Naturalne diamenty zawierają czysty wę-
giel i grafit. Powstały one miliony lat temu 
na głębokości od 130 do  700 kilometrów 
poniżej powierzchni ziemi, na skutek 
złożonych procesów geologicznych. W 
odpowiednich warunkach, atomy węgla 
łączyły się i krystalizowały, aż do formy 
diamentu. Czynnikami wpływającymi na 
tą syntezę są wysoka temperatura (po-
nad 1000° C) i ogromne ciśnienie (40 
000 bar) występujące na tej głębokości.

Źródła wulkaniczne
W wyniku unoszenia skorupy ziemskiej, 
oraz ruchów tektonicznych płyt kontynen-
talnych, trwających miliony lat, powstają 
ciągle nowe diamenty. Pozostają w głę-
bi ziemi, aż zostaną wyrzucone wraz z 
erupcją wulkanu. Erupcje te tworzą małe 
stożki wulkaniczne zwane "rurkami", któ-
re stanowią obecnie źródła naturalnych 
diamentów.

Pełnowartościowy zamiennik
Naturalny diament ma niewielkie zasto-
sowanie w przemyśle z powodu ograni-
czonej dostępności oraz niejednorodnej 
struktury. Z tego powodu, powszechnie 
wykorzystywany jest diament polikrysta-
liczny (PKD), charakteryzujący się po-
dobną twardością, odpornością na zuży-
cie i trwałością krawędzi skrawających.

PKD – supertwardy materiał narzę-
dziowy 
Ponieważ diament był zawsze bardzo 
cenny, wielokrotnie próbowano uzyskać 
diament sztuczny, przy pomocy magii i 
alchemii, oczywiście bez sukcesu. Jed-
nak, z czasem nauka zaczęła odsłaniać 
tajemnicę powstawania diamentu i otwo-
rzyła drzwi do produkcji jego syntetycznej 
odmiany.

CBN – mocna alternatywa
Regularny azotek boru (CBN) jest wyso-
kowydajnym materiałem z masy polikry-
stalicznej, która podobnie jak PKD jest 
produkowana w procesie wykorzystują-
cym wysoką temperaturę oraz wysokie 
ciśnienie. 
CBN, który twardością ustępuje tylko 
diamentowi, jest odpowiedni do obróbki 
materiałów, które nie mogą być obrabia-
ne narzędziami z PKD lub z diamentu 
naturalnego. Główne zastosowanie znaj-
duje on w obróbce metali żelaznych o 
twardości od 45 HRC, żeliw szarych, że-
liw utwardzanych i superstopów na bazie 
kobaltu, niklu i żelaza. 

W odróżnieniu od PKD, CBN nie wcho-
dzi w reakcje chemiczne z węglem, który 
zawierają te materiały. Dodatkowo, wy-
soka temperatura towarzysząca obrób-
ce skrawaniem nie ma wpływu na CBN, 
ponieważ utlenia się on dopiero w tem-
peraturze powyżej 1200° C, zachowując 
wysoką twardość na gorąco.
Ograniczenie możliwości zastosowania 
CBN występuje tylko w przypadku obróbki 
tzw. superstopów (w przemyśle lotniczym 
lub jądrowym), które wyróżniają się fazą 
austenityczną i jednocześnie wysoką cią-
gliwością. Typowymi przykładami takich 
materiałów są stopy z wysoką zawarto-
ścią niklu, takie jak Inconel 718 lub Nimo-
nic. Niezbędne jest przeprowadzenie pró-
by obróbki, aby jasno określić możliwość 
zastosowania narzędzi z CBN.

20 ton rocznie
Pierwszy diament syntetyczny został 
stworzony przez firmę General Electric 
w USA w 1955. W tym samym czasie 
szwedzka firma ASEA rozwinęła podobny 
proces produkcji. W trakcie tego procesu, 
w temperaturze1500° C i 1800° C oraz 
przy ciśnieniu 53 000 i 100 000 barów, z 
grafitu wytwarzany jest diament syntety-
czny o średnicy do 1mm. Nosi on nazwę 
diamentu polikrystalicznego (PKD). Obe-
cnie roczna produkcja PKD osiąga około 
20 ton. 
Podstawową zaletą diamentu PKD jest 
jego stabilna, wysoka jakość, będąca 

warunkiem koniecznym do produkcji 
narzędzi o takich samych właściwościach 
obróbczych.

Narzędzia z PKD i CBN produkujemy w 
USA od 2001 roku. Nasi specjaliści ser-
wisu, oraz zespół konstruktorów, oferują 

pełne wsparcie wszystkim klientom z 
kontynentu amerykańskiego.
Dodatkowo, Guhring tworzy nowe, 
niezależne zakłady produkujące 
narzędzia z PKD i CBN w Korei i Polsce. 
Centra regeneracji tego typu narzędzi są 
obecnie rozwijane w Chinach, Wielkiej 
Brytanii, Włoszech, Meksyku i Indiach. 
Tak budowana jest światowa sieć rozwo-
ju, produkcji i serwisu narzędzi z PKD i 
CBN.
Zastosowanie identycznego wyposażenia 
we wszystkich zakładach, zapewnia utrzy-
manie odpowiednich standardów jakości. 
Niezależnie skąd dostarczane są nasze 
narzędzia z PKD i CBN, klient zawsze 
otrzymuje stałą, najwyższą jakość. 

"Twarde sztuki" 
Wymienne płytki węglikowe z ostrzami z PKD i 
CBN

Najwyższa technika 
Złożone, wielofunkcyjne narzędzia są naszą 
specjalnością

Mocne i odporne 
Narzędzia z ostrzami z CBN do obróbki twardych 
stali i żeliw

Jak puzzle
Granice między segmentami są widoczne w powięk-
szeniu

Cenny surowiec 
Surowe diamenty oczyszczone z wtrąceń i zanie-
czyszczeń

Struktura 
Łatwa do rozpoznania struktura sześcienna

Od diamentu naturalnego do syntetycznego (PKD)

Zakłady na całym świecie

Cud natury
Jako najtwardszy naturalny minerał, dia-
ment jest idealnym narzędziem do ob-
róbki innych materiałów. Po odpowied-
nim przygotowaniu, oprócz ekstremalnej 
twardości,  charakteryzuje się on bardzo 
ostrą krawędzią skrawającą.

Skarb z wnętrza Ziemi
Naturalne diamenty zawierają czysty wę-
giel i grafit. Powstały one miliony lat temu 
na głębokości od 130 do  700 kilometrów 
poniżej powierzchni ziemi, na skutek 
złożonych procesów geologicznych. W 
odpowiednich warunkach, atomy węgla 
łączyły się i krystalizowały, aż do formy 
diamentu. Czynnikami wpływającymi na 
tą syntezę są wysoka temperatura (po-
nad 1000° C) i ogromne ciśnienie (40 
000 bar) występujące na tej głębokości.

Źródła wulkaniczne
W wyniku unoszenia skorupy ziemskiej, 
oraz ruchów tektonicznych płyt kontynen-
talnych, trwających miliony lat, powstają 
ciągle nowe diamenty. Pozostają w głę-
bi ziemi, aż zostaną wyrzucone wraz z 
erupcją wulkanu. Erupcje te tworzą małe 
stożki wulkaniczne zwane "rurkami", któ-
re stanowią obecnie źródła naturalnych 
diamentów.

Pełnowartościowy zamiennik
Naturalny diament ma niewielkie zasto-
sowanie w przemyśle z powodu ograni-
czonej dostępności oraz niejednorodnej 
struktury. Z tego powodu, powszechnie 
wykorzystywany jest diament polikrysta-
liczny (PKD), charakteryzujący się po-
dobną twardością, odpornością na zuży-
cie i trwałością krawędzi skrawających.

PKD – supertwardy materiał narzę-
dziowy 
Ponieważ diament był zawsze bardzo 
cenny, wielokrotnie próbowano uzyskać 
diament sztuczny, przy pomocy magii i 
alchemii, oczywiście bez sukcesu. Jed-
nak, z czasem nauka zaczęła odsłaniać 
tajemnicę powstawania diamentu i otwo-
rzyła drzwi do produkcji jego syntetycznej 
odmiany.

CBN – mocna alternatywa
Regularny azotek boru (CBN) jest wyso-
kowydajnym materiałem z masy polikry-
stalicznej, która podobnie jak PKD jest 
produkowana w procesie wykorzystują-
cym wysoką temperaturę oraz wysokie 
ciśnienie. 
CBN, który twardością ustępuje tylko 
diamentowi, jest odpowiedni do obróbki 
materiałów, które nie mogą być obrabia-
ne narzędziami z PKD lub z diamentu 
naturalnego. Główne zastosowanie znaj-
duje on w obróbce metali żelaznych o 
twardości od 45 HRC, żeliw szarych, że-
liw utwardzanych i superstopów na bazie 
kobaltu, niklu i żelaza. 

W odróżnieniu od PKD, CBN nie wcho-
dzi w reakcje chemiczne z węglem, który 
zawierają te materiały. Dodatkowo, wy-
soka temperatura towarzysząca obrób-
ce skrawaniem nie ma wpływu na CBN, 
ponieważ utlenia się on dopiero w tem-
peraturze powyżej 1200° C, zachowując 
wysoką twardość na gorąco.
Ograniczenie możliwości zastosowania 
CBN występuje tylko w przypadku obróbki 
tzw. superstopów (w przemyśle lotniczym 
lub jądrowym), które wyróżniają się fazą 
austenityczną i jednocześnie wysoką cią-
gliwością. Typowymi przykładami takich 
materiałów są stopy z wysoką zawarto-
ścią niklu, takie jak Inconel 718 lub Nimo-
nic. Niezbędne jest przeprowadzenie pró-
by obróbki, aby jasno określić możliwość 
zastosowania narzędzi z CBN.

20 ton rocznie
Pierwszy diament syntetyczny został 
stworzony przez firmę General Electric 
w USA w 1955. W tym samym czasie 
szwedzka firma ASEA rozwinęła podobny 
proces produkcji. W trakcie tego procesu, 
w temperaturze1500° C i 1800° C oraz 
przy ciśnieniu 53 000 i 100 000 barów, z 
grafitu wytwarzany jest diament syntety-
czny o średnicy do 1mm. Nosi on nazwę 
diamentu polikrystalicznego (PKD). Obe-
cnie roczna produkcja PKD osiąga około 
20 ton. 
Podstawową zaletą diamentu PKD jest 
jego stabilna, wysoka jakość, będąca 

warunkiem koniecznym do produkcji 
narzędzi o takich samych właściwościach 
obróbczych.

Narzędzia z PKD i CBN produkujemy w 
USA od 2001 roku. Nasi specjaliści ser-
wisu, oraz zespół konstruktorów, oferują 

pełne wsparcie wszystkim klientom z 
kontynentu amerykańskiego.
Dodatkowo, Guhring tworzy nowe, 
niezależne zakłady produkujące 
narzędzia z PKD i CBN w Korei i Polsce. 
Centra regeneracji tego typu narzędzi są 
obecnie rozwijane w Chinach, Wielkiej 
Brytanii, Włoszech, Meksyku i Indiach. 
Tak budowana jest światowa sieć rozwo-
ju, produkcji i serwisu narzędzi z PKD i 
CBN.
Zastosowanie identycznego wyposażenia 
we wszystkich zakładach, zapewnia utrzy-
manie odpowiednich standardów jakości. 
Niezależnie skąd dostarczane są nasze 
narzędzia z PKD i CBN, klient zawsze 
otrzymuje stałą, najwyższą jakość. 
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Korzyści i obszary zastosowań narzędzi PKD i CBN

Rys. 1: Narzędzie PKD 
Pewna i wytrzymała krawędź skrawająca

Rys. 2: Narzędzie węglikowe 
Wyraźne zaokrąglenie krawędzi skrawającej po krótkim czasie 
pracy

Narzędzia PKD są głównie wykorzysty-
wane do wiercenia, frezowania, i rozwier-
cania metali kolorowych, tworzyw sztucz-
nych wzmacnianych włóknami, ceramiki 
oraz syntetycznego szkła. 
Narzędzia CBN są szczególnie wydajne 
w obróbki stali hartowanych i żeliw per-
litycznych.
Materiały te mają szczególne zastosowa-
nie w przemyśle motoryzacyjnym, lotni-
czym, kosmicznym oraz maszynowym.

Oferta narzędzi PKD Guhring'a zawiera 
wiertła, frezy i rozwiertaki oraz płytki wy-
mienne. Dodatkowo firma Guhring opra-
cowuje nowe rozwiązania oraz produku-
je narzędzia specjalne do konkretnych 
zadań obróbkowych według specyfikacji 
klienta. Są to na przykład rozwiertaki z 
ostrzami PKD do obróbki gniazd pod 
zawory w przemyśle motoryzacyjnym, 
lub narzędzia złożone do wykonywania 
kilku operacji przy pomocy jednego na-
rzędzia.  

Oferta narzędzi CBN Guhring'a zawiera 
wiertła, frezy, rozwiertaki i płytki wymien-
ne. Narzędzia te mają szerokie zastoso-
wanie od przemysłu motoryzacyjnego, 
po przemysł medyczny. Dla przykładu, 
narzędzia CBN Guhring'a są z powodze-
niem wykorzystywane do ekonomicznej 
obróbki kół, korpusów pomp i wałów. 

Moc i ekonomiczność
Narzędzia z ostrzami z PKD lub CBN są 
idealnym rozwiązaniem dla materiałów 
trudnych w obróbce i wysokościeralnych. 
Narzędzia te pozwalają uzyskać wysoką 
jakość i ekonomiczność, a w rezultacie 
wysoką trwałość narzędzia i jakość po-
wierzchni obrabianej, pewność procesu 
oraz powtarzalność wymiarową.

Jednakże, aby uzyskać pełne korzyści z 
ich wysokiej wydajności, proces produk-
cyjny musi spełniać określone wymaga-
nia. Narzędzia te należy stosować na 
sztywnych i tłumiących drgania obrabiar-
kach, których wrzeciona i prowadnice są 
bardzo dokładne łożyskowane.

Kompozyty wzmacniane włóknami wę-
glowymi (CFK), ze względu na wysoką 
sztywność i niewielką wagę, stają się 
najbardziej optymalnym materiałem wy-
korzystywanym w przemyśle lotniczym. 
Jednakże, konsekwencją wysokiej wy-
trzymałości tego materiału są duże 
trudności w obróbce. W bardzo krótkim 
czasie krawędź skrawająca narzędzi 
węglikowych ulega stępieniu (rys. 2). W 
konsekwencji włókna komponentu nie są 
odcinane lecz są zgniatane i odrywane 
od laminatu.
Narzędzia PKD stosuje się tam, gdzie 
występują najwyższe wymagania co do 
jakości powierzchni obrabianej. Nie wy-
kazują one typowego zużycia począt-
kowego (rys. 1), lecz gwarantują gładką 
obróbkę laminatu, dzięki wyjątkowo wy-
trzymałej krawędzi skrawającej.

Spełnianie najwyższych wymagań

Standardowe i złożone narzędzia spe-
cjalne PKD

Standardowe i złożone narzędzia spe-
cjalne CBN

Korzyści i obszary zastosowań narzędzi PKD i CBN

Rys. 1: Narzędzie PKD 
Pewna i wytrzymała krawędź skrawająca

Rys. 2: Narzędzie węglikowe 
Wyraźne zaokrąglenie krawędzi skrawającej po krótkim czasie 
pracy

Narzędzia PKD są głównie wykorzysty-
wane do wiercenia, frezowania, i rozwier-
cania metali kolorowych, tworzyw sztucz-
nych wzmacnianych włóknami, ceramiki 
oraz syntetycznego szkła. 
Narzędzia CBN są szczególnie wydajne 
w obróbki stali hartowanych i żeliw per-
litycznych.
Materiały te mają szczególne zastosowa-
nie w przemyśle motoryzacyjnym, lotni-
czym, kosmicznym oraz maszynowym.

Oferta narzędzi PKD Guhring'a zawiera 
wiertła, frezy i rozwiertaki oraz płytki wy-
mienne. Dodatkowo firma Guhring opra-
cowuje nowe rozwiązania oraz produku-
je narzędzia specjalne do konkretnych 
zadań obróbkowych według specyfikacji 
klienta. Są to na przykład rozwiertaki z 
ostrzami PKD do obróbki gniazd pod 
zawory w przemyśle motoryzacyjnym, 
lub narzędzia złożone do wykonywania 
kilku operacji przy pomocy jednego na-
rzędzia.  

Oferta narzędzi CBN Guhring'a zawiera 
wiertła, frezy, rozwiertaki i płytki wymien-
ne. Narzędzia te mają szerokie zastoso-
wanie od przemysłu motoryzacyjnego, 
po przemysł medyczny. Dla przykładu, 
narzędzia CBN Guhring'a są z powodze-
niem wykorzystywane do ekonomicznej 
obróbki kół, korpusów pomp i wałów. 

Moc i ekonomiczność
Narzędzia z ostrzami z PKD lub CBN są 
idealnym rozwiązaniem dla materiałów 
trudnych w obróbce i wysokościeralnych. 
Narzędzia te pozwalają uzyskać wysoką 
jakość i ekonomiczność, a w rezultacie 
wysoką trwałość narzędzia i jakość po-
wierzchni obrabianej, pewność procesu 
oraz powtarzalność wymiarową.

Jednakże, aby uzyskać pełne korzyści z 
ich wysokiej wydajności, proces produk-
cyjny musi spełniać określone wymaga-
nia. Narzędzia te należy stosować na 
sztywnych i tłumiących drgania obrabiar-
kach, których wrzeciona i prowadnice są 
bardzo dokładne łożyskowane.

Kompozyty wzmacniane włóknami wę-
glowymi (CFK), ze względu na wysoką 
sztywność i niewielką wagę, stają się 
najbardziej optymalnym materiałem wy-
korzystywanym w przemyśle lotniczym. 
Jednakże, konsekwencją wysokiej wy-
trzymałości tego materiału są duże 
trudności w obróbce. W bardzo krótkim 
czasie krawędź skrawająca narzędzi 
węglikowych ulega stępieniu (rys. 2). W 
konsekwencji włókna komponentu nie są 
odcinane lecz są zgniatane i odrywane 
od laminatu.
Narzędzia PKD stosuje się tam, gdzie 
występują najwyższe wymagania co do 
jakości powierzchni obrabianej. Nie wy-
kazują one typowego zużycia począt-
kowego (rys. 1), lecz gwarantują gładką 
obróbkę laminatu, dzięki wyjątkowo wy-
trzymałej krawędzi skrawającej.

Spełnianie najwyższych wymagań

Standardowe i złożone narzędzia spe-
cjalne PKD

Standardowe i złożone narzędzia spe-
cjalne CBN
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Obszary zastosowań PKD i CBN

Narzędzia PKD są głównie wykorzysty-
wane do wiercenia, frezowania, i rozwier-
cania metali kolorowych, tworzyw sztucz-
nych wzmacnianych włóknami, ceramiki 
oraz syntetycznego szkła. 
Narzędzia CBN są szczególnie wydajne 
w obróbki stali hartowanych i żeliw per-
litycznych.
Materiały te mają szczególne zastosowa-
nie w przemyśle motoryzacyjnym, lotni-
czym, kosmicznym oraz maszynowym.

Oferta narzędzi PKD Guhring'a zawiera 
wiertła, frezy i rozwiertaki oraz płytki wy-
mienne. Dodatkowo firma Guhring opra-
cowuje nowe rozwiązania oraz produku-
je narzędzia specjalne do konkretnych 
zadań obróbkowych według specyfikacji 
klienta. Są to na przykład rozwiertaki z 
ostrzami PKD do obróbki gniazd pod 
zawory w przemyśle motoryzacyjnym, 
lub narzędzia złożone do wykonywania 
kilku operacji przy pomocy jednego na-
rzędzia.  

Oferta narzędzi CBN Guhring'a zawiera 
wiertła, frezy, rozwiertaki i płytki wymien-
ne. Narzędzia te mają szerokie zastoso-
wanie od przemysłu motoryzacyjnego, 
po przemysł medyczny. Dla przykładu, 
narzędzia CBN Guhring'a są z powodze-
niem wykorzystywane do ekonomicznej 
obróbki kół, korpusów pomp i wałów. 

Spełnianie najwyższych wymagań

Standardowe i złożone narzędzia spe-
cjalne PKD

Standardowe i złożone narzędzia spe-
cjalne CBN

Obszary zastosowań PKD i CBN

Narzędzia PKD są głównie wykorzysty-
wane do wiercenia, frezowania, i rozwier-
cania metali kolorowych, tworzyw sztucz-
nych wzmacnianych włóknami, ceramiki 
oraz syntetycznego szkła. 
Narzędzia CBN są szczególnie wydajne 
w obróbki stali hartowanych i żeliw per-
litycznych.
Materiały te mają szczególne zastosowa-
nie w przemyśle motoryzacyjnym, lotni-
czym, kosmicznym oraz maszynowym.

Oferta narzędzi PKD Guhring'a zawiera 
wiertła, frezy i rozwiertaki oraz płytki wy-
mienne. Dodatkowo firma Guhring opra-
cowuje nowe rozwiązania oraz produku-
je narzędzia specjalne do konkretnych 
zadań obróbkowych według specyfikacji 
klienta. Są to na przykład rozwiertaki z 
ostrzami PKD do obróbki gniazd pod 
zawory w przemyśle motoryzacyjnym, 
lub narzędzia złożone do wykonywania 
kilku operacji przy pomocy jednego na-
rzędzia.  

Oferta narzędzi CBN Guhring'a zawiera 
wiertła, frezy, rozwiertaki i płytki wymien-
ne. Narzędzia te mają szerokie zastoso-
wanie od przemysłu motoryzacyjnego, 
po przemysł medyczny. Dla przykładu, 
narzędzia CBN Guhring'a są z powodze-
niem wykorzystywane do ekonomicznej 
obróbki kół, korpusów pomp i wałów. 

Spełnianie najwyższych wymagań

Standardowe i złożone narzędzia spe-
cjalne PKD

Standardowe i złożone narzędzia spe-
cjalne CBN
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Obszar zastosowań - Przemysł Lotniczy

Pełne zaufanie do Guhring'a: 
Eurocopter - lider sprzedaży

Lider technologii – Airbus 
Materiały kompozytowe wymagają narzędzi PKD i 
CBN

Zastosowane w  firmie Airbus: 
Narzędzia Guhring'a z ostrzami PKD
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Większa wydajność - zmniejszenie 
zużycia paliwa

High-tech i sen o lataniu

Rozwiązanie:
Specjalistyczna wiedza Guhring'a w 
zakresie narzędzi PKD i CBN

W przemyśle motoryzacyjnym, redukcja 
ciężaru konstrukcji w celu zwiększenia 
osiągów i zmniejszenia zużycia paliwa, 
prowadzi coraz częściej do stosowania 
specjalnych materiałów takich jako stopy 
aluminium i magnezu. Typowe części ta-
kie jak na przykład blok silnika, głowice 
cylindra, wały korbowe i wały rozrządu, 
jak również obudowa skrzyni biegów, są 
idealne do zastosowania narzędzi PKD    
i CBN. 

Wzrost wymagań w przemyśle lotniczym 
i kosmicznym powoduje ciągłe poszu-
kiwanie nowych materiałów, szczegól-
nie kompozytów syntetycznych i stopów 
specjalnych. Jednakże obróbka tych 
materiałów jest coraz trudniejsza. Dodat-
kowo jakość i precyzja wykonania detali 
w przemyśle lotniczym stale rośnie. 

W wielu przypadkach to właśnie wysoka 
twardość i bardzo ostre krawędzie tnące 
narzędzi PKD i CBN sprawiają, że obrób-
ka współczesnych materiałów, stosowa-
nych w przemyśle lotniczym i kosmicz-
nym, stała się możliwa. Ponadto, szeroka 

i specjalistyczna wiedza Guhring'a w sek-
torze narzędzi PKD i CBN zapewnia, 
że nasze narzędzia pozwalają osiągać 
wymaganą jakość, ekonomiczne parame-
try obróbki, jak również wysoką trwałość.

Obszar zastosowań - Przemysł Lotniczy

Pełne zaufanie do Guhring'a: 
Eurocopter - lider sprzedaży

Lider technologii – Airbus 
Materiały kompozytowe wymagają narzędzi PKD i 
CBN

Zastosowane w  firmie Airbus: 
Narzędzia Guhring'a z ostrzami PKD
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Większa wydajność - zmniejszenie 
zużycia paliwa

High-tech i sen o lataniu

Rozwiązanie:
Specjalistyczna wiedza Guhring'a w 
zakresie narzędzi PKD i CBN

W przemyśle motoryzacyjnym, redukcja 
ciężaru konstrukcji w celu zwiększenia 
osiągów i zmniejszenia zużycia paliwa, 
prowadzi coraz częściej do stosowania 
specjalnych materiałów takich jako stopy 
aluminium i magnezu. Typowe części ta-
kie jak na przykład blok silnika, głowice 
cylindra, wały korbowe i wały rozrządu, 
jak również obudowa skrzyni biegów, są 
idealne do zastosowania narzędzi PKD    
i CBN. 

Wzrost wymagań w przemyśle lotniczym 
i kosmicznym powoduje ciągłe poszu-
kiwanie nowych materiałów, szczegól-
nie kompozytów syntetycznych i stopów 
specjalnych. Jednakże obróbka tych 
materiałów jest coraz trudniejsza. Dodat-
kowo jakość i precyzja wykonania detali 
w przemyśle lotniczym stale rośnie. 

W wielu przypadkach to właśnie wysoka 
twardość i bardzo ostre krawędzie tnące 
narzędzi PKD i CBN sprawiają, że obrób-
ka współczesnych materiałów, stosowa-
nych w przemyśle lotniczym i kosmicz-
nym, stała się możliwa. Ponadto, szeroka 

i specjalistyczna wiedza Guhring'a w sek-
torze narzędzi PKD i CBN zapewnia, 
że nasze narzędzia pozwalają osiągać 
wymaganą jakość, ekonomiczne parame-
try obróbki, jak również wysoką trwałość.
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Obróbka wielopłaszczyznowa: 
Frezowanie, wiercenie i rozwiercanie obudowy 
skrzyni biegów

Obróbka wykańczająca: 
Otwory pod prowadnice zaworów w płycie rozdziela-
cza

Pewna obróbka: Wiercenie i rozwiercanie korpusu 
pompy hamulcowej

Wysokie wymagania: 
Kompletna obróbka głowicy cylindrowej

Kompletna obróbka:
Wspornik silnika

Większa wydajność - zmniejszenie 
zużycia paliwa

High-tech i sen o lataniu

Rozwiązanie:
Specjalistyczna wiedza Guhring'a w 
zakresie narzędzi PKD i CBN

W przemyśle motoryzacyjnym, redukcja 
ciężaru konstrukcji w celu zwiększenia 
osiągów i zmniejszenia zużycia paliwa, 
prowadzi coraz częściej do stosowania 
specjalnych materiałów takich jako stopy 
aluminium i magnezu. Typowe części ta-
kie jak na przykład blok silnika, głowice 
cylindra, wały korbowe i wały rozrządu, 
jak również obudowa skrzyni biegów, są 
idealne do zastosowania narzędzi PKD    
i CBN. 

Wzrost wymagań w przemyśle lotniczym 
i kosmicznym powoduje ciągłe poszu-
kiwanie nowych materiałów, szczegól-
nie kompozytów syntetycznych i stopów 
specjalnych. Jednakże obróbka tych 
materiałów jest coraz trudniejsza. Dodat-
kowo jakość i precyzja wykonania detali 
w przemyśle lotniczym stale rośnie. 

W wielu przypadkach to właśnie wysoka 
twardość i bardzo ostre krawędzie tnące 
narzędzi PKD i CBN sprawiają, że obrób-
ka współczesnych materiałów, stosowa-
nych w przemyśle lotniczym i kosmicz-
nym, stała się możliwa. Ponadto, szeroka 
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Obszar zastosowań - Przemysł Samochodowy

* Zdjęcia dzięki uprzejmości
Volkswagen AG 

Obróbka wielopłaszczyznowa: 
Frezowanie, wiercenie i rozwiercanie obudowy 
skrzyni biegów

Obróbka wykańczająca: 
Otwory pod prowadnice zaworów w płycie rozdziela-
cza

Pewna obróbka: Wiercenie i rozwiercanie korpusu 
pompy hamulcowej

Wysokie wymagania: 
Kompletna obróbka głowicy cylindrowej

Kompletna obróbka:
Wspornik silnika

Większa wydajność - zmniejszenie 
zużycia paliwa

High-tech i sen o lataniu

Rozwiązanie:
Specjalistyczna wiedza Guhring'a w 
zakresie narzędzi PKD i CBN

W przemyśle motoryzacyjnym, redukcja 
ciężaru konstrukcji w celu zwiększenia 
osiągów i zmniejszenia zużycia paliwa, 
prowadzi coraz częściej do stosowania 
specjalnych materiałów takich jako stopy 
aluminium i magnezu. Typowe części ta-
kie jak na przykład blok silnika, głowice 
cylindra, wały korbowe i wały rozrządu, 
jak również obudowa skrzyni biegów, są 
idealne do zastosowania narzędzi PKD    
i CBN. 

Wzrost wymagań w przemyśle lotniczym 
i kosmicznym powoduje ciągłe poszu-
kiwanie nowych materiałów, szczegól-
nie kompozytów syntetycznych i stopów 
specjalnych. Jednakże obróbka tych 
materiałów jest coraz trudniejsza. Dodat-
kowo jakość i precyzja wykonania detali 
w przemyśle lotniczym stale rośnie. 

W wielu przypadkach to właśnie wysoka 
twardość i bardzo ostre krawędzie tnące 
narzędzi PKD i CBN sprawiają, że obrób-
ka współczesnych materiałów, stosowa-
nych w przemyśle lotniczym i kosmicz-
nym, stała się możliwa. Ponadto, szeroka 
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Obszar zastosowań - Przemysł Samochodowy

* Zdjęcia dzięki uprzejmości
Volkswagen AG 
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Proces projektowania optymalnych rozwiązań

1. Wybór optymalnych 
rozwiązań 

2. Projektowanie 3. Planowanie
 i koordynacja

5. Montaż i ustawianie 
wstępne

6. Pakowanie i wysyłka 4. Zaopatrzenie w półfabry-
katy i produkcja

Najwyższe wymagania 
Najwyższe dokładności obróbki są wymagane w 
produkcji nowych, wysokowydajnych silników w 
przemyśle motoryzacyjnym.

Kompleksowe opracowanie procesu 
obróbki
Aby w pełni wykorzystać możliwości na-
rzędzi PKD i CBN, proces obróbki jest 
dogłębnie analizowany. Narzędzia te naj-
częściej stosuje się do komleksowych, 
skomplikowanych rozwiązań, łączących 
kilka operacji w jedną.
Zaczynając od procesu projektowania, 
aż po wdrożenie narzędzia w produk-
cji - kompletna, specjalistyczna wiedza 
Guhring’a, jest dostępna dla naszych 
klientów. Specjaliści techniczni firmy 
Guhring udzielają pomocy bezpośrednio 
u klienta.

Najnowocześniejsze procesy produk-
cji narzędzi PKD i CBN
Obecnie przy produkcji i rozwoju narzę-
dzi PKD i CBN, zatrudniamy na całym 
świecie ponad 200 specjalistów.
Oprogramowanie CAD/CAM zapewnia 
wsparcie dla specjalistów firmy Guhring 
w ich pracach projektowych, które prowa-
dzone są w bliskim kontakcie z klientem. 

Proces projektowania optymalnych rozwiązań

1. Wybór optymalnych 
rozwiązań 

2. Projektowanie 3. Planowanie
 i koordynacja

5. Montaż i ustawianie 
wstępne

6. Pakowanie i wysyłka 4. Zaopatrzenie w półfabry-
katy i produkcja

Najwyższe wymagania 
Najwyższe dokładności obróbki są wymagane w 
produkcji nowych, wysokowydajnych silników w 
przemyśle motoryzacyjnym.

Kompleksowe opracowanie procesu 
obróbki
Aby w pełni wykorzystać możliwości na-
rzędzi PKD i CBN, proces obróbki jest 
dogłębnie analizowany. Narzędzia te naj-
częściej stosuje się do komleksowych, 
skomplikowanych rozwiązań, łączących 
kilka operacji w jedną.
Zaczynając od procesu projektowania, 
aż po wdrożenie narzędzia w produk-
cji - kompletna, specjalistyczna wiedza 
Guhring’a, jest dostępna dla naszych 
klientów. Specjaliści techniczni firmy 
Guhring udzielają pomocy bezpośrednio 
u klienta.

Najnowocześniejsze procesy produk-
cji narzędzi PKD i CBN
Obecnie przy produkcji i rozwoju narzę-
dzi PKD i CBN, zatrudniamy na całym 
świecie ponad 200 specjalistów.
Oprogramowanie CAD/CAM zapewnia 
wsparcie dla specjalistów firmy Guhring 
w ich pracach projektowych, które prowa-
dzone są w bliskim kontakcie z klientem. 
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Serwis - dla zwiększenia trwałości narzędzia

1. Odbiór i transport
narzędzi, ...

2. ... kontrola, ... 3. ... przeszlifowanie lub ...

5. ... kontrola końcowa, ... 6. ... dostawa od klienta.4. ... wymiana płytek i prze-
szlifowanie, ...

Z korzyścią dla naszych klientów
Naturalnie, serwis Guhring'a nie kończy 
się na dostarczeniu narzędzi do klienta. 
Kontynuujemy nasz nadzór nad nimi, 
włączając w to narzędzia PKD i CBN, 
przez cały okres ich użytkowania. Obej-
muje to pomoc techniczną u klienta, 
udzielaną przez specjalistów z Działu 
Technicznego oraz kompleksową usługę 
regeneracyjną. 

Regeneracja

Gospodarka narzędziowa (TM -Tool 
Management)

Przed przystąpieniem do regeneracji, 
przeprowadzamy wszechstronną kontrolę 
dostarczonych narzędzi i ustalamy całą 
niezbędną procedurę do ich odtworze-
nia.  Na podstawie wyników kontroli, we 
współpracy z klientem, wybieramy naj-
bardziej praktyczną i ekonomiczną drogę 
postepowania: zregenerować narzędzia 
albo wykonać w nowe.  
Nasz serwis regeneracji narzędzi, 
zapewnia również wymianę mocno 
zużytych płytek PKD i CBN. Jeżeli są tyl-
ko niewielkie ślady zużycia to wystarczy 
przeszlifowanie ostrza. Kontrola końcowa 
przeprowadzana jest tak jak dla nowego 
narzędzia. 

Naturalnie, zakłady PKD i CBN Guhring'a 
prowadzą regenarcję (lutowanie nowych 
płytek, szlifowanie) nie tylko narzędzi z 
PKD i CBN. Serwis firmy Guhring zapew-
nia kompleksową gospodarkę narzędzio-
wą dla wszystkich typów narzędzi klienta 
!

W zakresie narzędzi PKD i CBN nasz 
serwis obejmuje regenerację narzędzi 
zużytych, jak również naprawę narzędzi 
uszkodzonych.
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Technicznego oraz kompleksową usługę 
regeneracyjną. 

Regeneracja

Gospodarka narzędziowa (TM -Tool 
Management)

Przed przystąpieniem do regeneracji, 
przeprowadzamy wszechstronną kontrolę 
dostarczonych narzędzi i ustalamy całą 
niezbędną procedurę do ich odtworze-
nia.  Na podstawie wyników kontroli, we 
współpracy z klientem, wybieramy naj-
bardziej praktyczną i ekonomiczną drogę 
postepowania: zregenerować narzędzia 
albo wykonać w nowe.  
Nasz serwis regeneracji narzędzi, 
zapewnia również wymianę mocno 
zużytych płytek PKD i CBN. Jeżeli są tyl-
ko niewielkie ślady zużycia to wystarczy 
przeszlifowanie ostrza. Kontrola końcowa 
przeprowadzana jest tak jak dla nowego 
narzędzia. 

Naturalnie, zakłady PKD i CBN Guhring'a 
prowadzą regenarcję (lutowanie nowych 
płytek, szlifowanie) nie tylko narzędzi z 
PKD i CBN. Serwis firmy Guhring zapew-
nia kompleksową gospodarkę narzędzio-
wą dla wszystkich typów narzędzi klienta 
!

W zakresie narzędzi PKD i CBN nasz 
serwis obejmuje regenerację narzędzi 
zużytych, jak również naprawę narzędzi 
uszkodzonych.
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Nastawne, wieloostrzowe rozwiertaki z ostrzami PKD Nastawne, wieloostrzowe rozwiertaki z ostrzami PKD

Do operacji rozwiercania narzędziami 
z lutowanymi ostrzami PKD lub CBN, 
firma Gühring opracowała unikalne roz-
wiązania, otwierające nowe możliwości 
odnośnie wymagań co do precyzji i eko-
nomiczności. Rozwiertaki wykonane wg 
tej technologii dają użytkownikom nastę-
pujące korzyści:     

• szybkie, proste  i wysokoprecyzyjne na-
stawianie średnicy pierwszego stopnia   

• promieniowe doprowadzenie chłodziwa 
bezpośrednio do ostrzy poprzez śrubę 
rozprężającą

• optymalne smarowanie i chłodzenie na-
rzędzia  

• optymalna ewkuacja wiórów z otworu

• śruba rozprężająca jest w pełni zintegro-
wana z główką narzędzia  

• ten rozwiertak, w przeciwieństwie do 
wersji standardowych z wystającą śru-
bą, pracuje bez problemów aż do dna 
otworu. 

• to rozwiązanie umożliwia obróbkę za-
równo otworów przelotowych jak i śle-
pych

• proste, szybkie i wysokoprecyzyjne na-
stawianie średnic pierwszego i drugiego 
stopnia  

• obydwie średnice mogą być korygowane 
w zamocowanym narzędziu

• obróbka przelotowych i ślepych otworów 
możliwa dzięki śrubie rozprężającej, zin-
tegrowanej z główką narzędzia

• optymalne doprowadzenie chłodziwa do 
ostrzy poprzez promieniowe wyloty ka-
nałków w śrubie rozprężającej 

• najwyższe wartości posuwów dzięki du-
żej liczbie ostrzy  

• skrócenie czasów obróczych
• najwyższa dokładność i ekstremalnie 

duża trwałość

Stała, najwyższa dokładność: na 10 000 sprawdzonych otworów max. odchyłka wynosi 2 µm.

Unikalne technologie wysokowydaj-
nego rozwiercania

Opatentowane doprowadzenie chło-
dziwa bezpośrednio do ostrzy poprzez 
śrubę rozprężającą

Śruba rozprężająca zintegrowana z 
główką narzędzia.

Rozwiercanie z najwyższą dokładnością Konstrukcje narzędzi PKD i możliwości ich zastosowa-
nia

• narzędzie wewnętrzne działa jako śruba 
ustawcza średnicy drugiego stopnia.

• narzędzie wewnetrzne i zewnętrzne są 
połączone ze sobą śrubami

• rozprężanie średnicy stopnia zapewnia 
stożek narzędzia wewnętrznego 

• regulacja średnicy drugiego stopnia jest 
uzyskiwana poprzez obrót narzędzia 

Opatentowana metoda regulacji śred-
nic w rozwiertakach stopniowych  

wewnętrznego
 •  dzięki takiemu rozwiązaniu nastawianie 

średnicy może być wykonywane przy 
zamocowanym narzędziu

• przeszlifowane spłaszczenia w narzędziu 
wewnętrznym umożliwiają regulację za 
pomocą klucza
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• narzędzie wewnętrzne działa jako śruba 
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Nastawne, wieloostrzowe rozwiertaki z ostrzami PKD Nastawne, wieloostrzowe rozwiertaki z ostrzami PKD

Rozwiercanie z najwyższą dokładnością Konstrukcje narzędzi PKD i możliwości ich zastosowa-
nia

Stopień 1: ła
two regulowany 

poprze
z śrubę rozprężającą w 

główce narzędzia 

Stopień 2: ła
two regulowany prze

z 

obracanie narzędzia wewnętrznego ze
 

stożkiem

• wieloostrzowy rozwiertak z lutowanymi 
segmentami PKD lub CBN, w zakresie 
średnic nominalnych 10 do 52 mm

• ilość ostrzy zależna od średnicy 
narzędzia   

• 6 ostrzy - już przy średnicy 10 mm 
• wewnętrzne chłodzenie z promieniowy-

mi wylotami kanałków, bezpośrednio do 
każdego ostrza

• 1- lub 2-stopniowa wersja narzędzia 
• prosta, szybka i precyzyjna regulac-

Różne konstrukcje rozwiertaków  PKD 
lub CBN

ja pierwszego i drugiego stopnia za 
pomocą śruby rozprężającej

• do obróbki ślepych i przelotowych ot-
worów  

• dokładność otworu IT 6 

Wieloostrzowy, 2-stopniowy rozwiertak 
PKD o średnicach 17 mm i 27 mm 

Parametry obróbki: 
• dokładność otworu IT 6
• odchyłka kołowości 2 µm
• szybkość posuwu 2800 mm/min.
• szybkość skrawania 680 m/min. 
• trwałość 120.000 otworów

Stopniowy rozwiertak PKD
Wieloostrzowy rozwiertak PKD 
o średnicy 28 mm

Parametry obróbki: 
• dokładność otworu IT 5
• odchyłka kołowości 2 µm
• prędkość posuwu 2900 mm/min.
• szybkość skrawania 710 m/min. 
• trwałość 160.000 otworów

Bezstopniowy rozwiertak PKD

Nastawne, wieloostrzowe rozwiertaki z ostrzami PKD Nastawne, wieloostrzowe rozwiertaki z ostrzami PKD

Rozwiercanie z najwyższą dokładnością Konstrukcje narzędzi PKD i możliwości ich zastosowa-
nia

Stopień 1: ła
two regulowany 

poprze
z śrubę rozprężającą w 

główce narzędzia 

Stopień 2: ła
two regulowany prze

z 

obracanie narzędzia wewnętrznego ze
 

stożkiem

• wieloostrzowy rozwiertak z lutowanymi 
segmentami PKD lub CBN, w zakresie 
średnic nominalnych 10 do 52 mm

• ilość ostrzy zależna od średnicy 
narzędzia   

• 6 ostrzy - już przy średnicy 10 mm 
• wewnętrzne chłodzenie z promieniowy-

mi wylotami kanałków, bezpośrednio do 
każdego ostrza

• 1- lub 2-stopniowa wersja narzędzia 
• prosta, szybka i precyzyjna regulac-

Różne konstrukcje rozwiertaków  PKD 
lub CBN

ja pierwszego i drugiego stopnia za 
pomocą śruby rozprężającej

• do obróbki ślepych i przelotowych ot-
worów  

• dokładność otworu IT 6 

Wieloostrzowy, 2-stopniowy rozwiertak 
PKD o średnicach 17 mm i 27 mm 

Parametry obróbki: 
• dokładność otworu IT 6
• odchyłka kołowości 2 µm
• szybkość posuwu 2800 mm/min.
• szybkość skrawania 680 m/min. 
• trwałość 120.000 otworów

Stopniowy rozwiertak PKD
Wieloostrzowy rozwiertak PKD 
o średnicy 28 mm

Parametry obróbki: 
• dokładność otworu IT 5
• odchyłka kołowości 2 µm
• prędkość posuwu 2900 mm/min.
• szybkość skrawania 710 m/min. 
• trwałość 160.000 otworów

Bezstopniowy rozwiertak PKD

07_PKD_Ost.indb   1405 25.09.2008   19:09:01 Uhr



14061406

N
arzęd

zia
P

K
D

 i C
B

N

Nastawne, wieloostrzowe rozwiertaki z ostrzami PKD Nastawne, wieloostrzowe rozwiertaki z ostrzami PKD

Obróbka gniazd zaworów oraz otworów 
prowadzących w głowicach cylindrowych 
należy do najbardziej wymagających za-
dań obróbczych w przemyśle samochodo-
wym. Ze względu na wysokie wymagania 
dotyczące kołowości, dokładności kształtu 
i położenia, 1-ostrzowy rozwiertak na-
stawny jest klasycznym narzędziem wy-
korzystywanym do tych operacji. Gwaran-
tuje on zachowanie wymaganej precyzji i 
dużej trwałości ostrza. Jednak pojedyncze 
ostrze w tym narzędziu ogranicza możli-
wość skrócenia cyklu obróbczego. Z tego 
powodu firma Gühring skonstruowała wie-
loostrzowy, dwustopniowy, podwójnie re-
gulowany rozwiertak z lutowanymi ostrza-
mi PKD. W optymalny sposób zapewnia 
obróbkę gniazd zaworów i prowadnic, 
spełniając wszystkie wymagania. 

• najwyższa precyzja i ekstremalnie wy-
sokie trwałości w nastawianiu średnic 
ostrzy na obydwu stopniach narzędzia

• najwyższe wartości parametrów  skra-
wania dzięki dużej liczbie ostrzy oraz ich 
optymalnemu chłodzeniu 

• łatwa obsługa, dzięki regulacji średnic 
na obu stopniach i przy zamocowanym 
narzędziu

Efektywna obróbka gniazd zaworów i otworów prowadzących

Perfekcyjne wyniki osiągane są dzięki 
optymalnej konstrukcji narzędzia 

• wydech: obróbka gniazda zaworu o 
średnicy 28,5mm i otworu prowadzą-
cego o średnicy 11 mm, każdy stopień 
narzędzia z 6 ostrzami. Średnice na obu 
stopniach regulowane są niezależnie od 
siebie. 

• ssanie: obróbka gniazda zaworu o śred-
nicy 35,5 mm i otworu prowadzącego 
o średnicy 11 mm, każdy stopień na-
rzędzia z 6 ostrzami. Średnice na obu 
stopniach regulowane są niezależnie od 
siebie.

• prosty, szybki i precyzyjny system regu-
lacji przy zamocowanym narzędziu po-
zwala na regulowanie obydwu średnic, 
w każdym momencie. Przyczynia się to 
również, do podwyższenia trwałości na-
rzędzia. 

• taka wersja rozwiertaków umożliwia uzy-
skanie w procesie produkcyjnym założo-
nych warunków kołowości, dokładności 
kształtu oraz współosiowości, przy za-
chowaniu wysokich trwałości i parame-
trów skrawania.  

• wewnętrzne doprowadzenie chłodzi-
wa zapewnia optymalne smarowanie i 
chłodzenie ostrzy oraz ułatwia usuwanie 
wiórów.  

Szczególnie podczas kompleksowej ob-
róbki głowic cylindrowych, najważniejsze 
wymagania stawiane dostawcom na-
rzędzi to - obok wysokiej precyzji, także 
ekonomiczność obróbki. Przy wieloza-
worowej kontrukcji silników spalinowych, 
uzyskiwane są duże oszczędności kosz-
tów przypadających na obróbkę wstępną 
i wykańczającą gniazd i prowadnic zawo-
rów w głowicach cylindrowych. 

W celu zredukowania kosztów, poprzez 
zastosowanie wieloostrzowych rozwier-
taków, firma Gühring opracowała rozwią-
zanie do regulacji obu stopni rozwierta-
ka. Rozwiertaki te gwarantują znacznie 
wyższe szybkości skrawania, taką samą 
wysoką precyzję obróbki oraz dużo wyż-
sze trwałości w porównaniu do narzędzi 
tradycyjnych.

Wieloostrzowy, dwustopniowy rozwier-
tak z lutowanymi ostrzami PKD jest sto-
sowany do jednoczesnej obróbki gniazd 
zaworów wraz otworami pod prowadnice 
zaworów. Do obróbki zaworu sącego i 
wydechowego służą dwa narzędzia o tej 
samej konstrukcji

• narzędzie wewnętrzne działa jako śruba 
ustawcza średnicy drugiego stopnia.

• narzędzie wewnętrzne i zewnętrzne są 
połączone ze sobą śrubami 

• rozprężanie średnicy stopnia jest za-
pewnione przez stożek w korpusie na-
rzędzia wewnętrznego 

• obracanie narzędziem wewnętrznym 
umożliwia nastawienie średnicy drugie-
go stopnia 

• dzięki temu regulacja średnicy drugiego 
stopnia może być również wykonywana, 
kiedy narzędzie jest zamocowane. 

• oszlifowane spłaszczenia na korpusie 
narzędzia wewnętrznego służą do regu-
lacji kluczem 

• 6-zaworowa głowica do silnika 3-cylin-
drowego

• materiał G-AlSi7Cu3
• obróbka w układzie poziomym na CNC
• oprawka narzędziowa HSK 63
• chłodzenie wewnętrzne emulsją 6 %
• ciśnienie chłodziwa 20 bar

• czas maszynowy: 7.80 sekund na 
głowicę cylindrową 

• szybkości skrawania przy obróbce 
otworów w zaworach wydechowych:  
średnica 11 mm -> Vc = 276,46 m/min
średnica 28,5 mm -> Vc = 716,28 m/
min

• prędkość posuwu Vf: dla obydwu śred-
nic Vf = 2400 mm/min

• czas maszynowy: 46.35 sekund na 
głowicę cylindrową 

• szybkości skrawania przy obróbce 
otworów w zaworach wydechowych:  
średnica 11 mm -> Vc = 86,39 m/min
średnica 28,5 mm -> Vc = 223,84 m/
min

• prędkość posuwu Vf: dla obydwu śred-
nic Vf = 338 mm/min

Nastawne, wieloostrzowe rozwiertaki z ostrzami PKD Nastawne, wieloostrzowe rozwiertaki z ostrzami PKD

Obróbka gniazd zaworów oraz otworów 
prowadzących w głowicach cylindrowych 
należy do najbardziej wymagających za-
dań obróbczych w przemyśle samochodo-
wym. Ze względu na wysokie wymagania 
dotyczące kołowości, dokładności kształtu 
i położenia, 1-ostrzowy rozwiertak na-
stawny jest klasycznym narzędziem wy-
korzystywanym do tych operacji. Gwaran-
tuje on zachowanie wymaganej precyzji i 
dużej trwałości ostrza. Jednak pojedyncze 
ostrze w tym narzędziu ogranicza możli-
wość skrócenia cyklu obróbczego. Z tego 
powodu firma Gühring skonstruowała wie-
loostrzowy, dwustopniowy, podwójnie re-
gulowany rozwiertak z lutowanymi ostrza-
mi PKD. W optymalny sposób zapewnia 
obróbkę gniazd zaworów i prowadnic, 
spełniając wszystkie wymagania. 

• najwyższa precyzja i ekstremalnie wy-
sokie trwałości w nastawianiu średnic 
ostrzy na obydwu stopniach narzędzia

• najwyższe wartości parametrów  skra-
wania dzięki dużej liczbie ostrzy oraz ich 
optymalnemu chłodzeniu 

• łatwa obsługa, dzięki regulacji średnic 
na obu stopniach i przy zamocowanym 
narzędziu

Efektywna obróbka gniazd zaworów i otworów prowadzących

Perfekcyjne wyniki osiągane są dzięki 
optymalnej konstrukcji narzędzia 

• wydech: obróbka gniazda zaworu o 
średnicy 28,5mm i otworu prowadzą-
cego o średnicy 11 mm, każdy stopień 
narzędzia z 6 ostrzami. Średnice na obu 
stopniach regulowane są niezależnie od 
siebie. 

• ssanie: obróbka gniazda zaworu o śred-
nicy 35,5 mm i otworu prowadzącego 
o średnicy 11 mm, każdy stopień na-
rzędzia z 6 ostrzami. Średnice na obu 
stopniach regulowane są niezależnie od 
siebie.

• prosty, szybki i precyzyjny system regu-
lacji przy zamocowanym narzędziu po-
zwala na regulowanie obydwu średnic, 
w każdym momencie. Przyczynia się to 
również, do podwyższenia trwałości na-
rzędzia. 

• taka wersja rozwiertaków umożliwia uzy-
skanie w procesie produkcyjnym założo-
nych warunków kołowości, dokładności 
kształtu oraz współosiowości, przy za-
chowaniu wysokich trwałości i parame-
trów skrawania.  

• wewnętrzne doprowadzenie chłodzi-
wa zapewnia optymalne smarowanie i 
chłodzenie ostrzy oraz ułatwia usuwanie 
wiórów.  

Szczególnie podczas kompleksowej ob-
róbki głowic cylindrowych, najważniejsze 
wymagania stawiane dostawcom na-
rzędzi to - obok wysokiej precyzji, także 
ekonomiczność obróbki. Przy wieloza-
worowej kontrukcji silników spalinowych, 
uzyskiwane są duże oszczędności kosz-
tów przypadających na obróbkę wstępną 
i wykańczającą gniazd i prowadnic zawo-
rów w głowicach cylindrowych. 

W celu zredukowania kosztów, poprzez 
zastosowanie wieloostrzowych rozwier-
taków, firma Gühring opracowała rozwią-
zanie do regulacji obu stopni rozwierta-
ka. Rozwiertaki te gwarantują znacznie 
wyższe szybkości skrawania, taką samą 
wysoką precyzję obróbki oraz dużo wyż-
sze trwałości w porównaniu do narzędzi 
tradycyjnych.

Wieloostrzowy, dwustopniowy rozwier-
tak z lutowanymi ostrzami PKD jest sto-
sowany do jednoczesnej obróbki gniazd 
zaworów wraz otworami pod prowadnice 
zaworów. Do obróbki zaworu sącego i 
wydechowego służą dwa narzędzia o tej 
samej konstrukcji

• narzędzie wewnętrzne działa jako śruba 
ustawcza średnicy drugiego stopnia.

• narzędzie wewnętrzne i zewnętrzne są 
połączone ze sobą śrubami 

• rozprężanie średnicy stopnia jest za-
pewnione przez stożek w korpusie na-
rzędzia wewnętrznego 

• obracanie narzędziem wewnętrznym 
umożliwia nastawienie średnicy drugie-
go stopnia 

• dzięki temu regulacja średnicy drugiego 
stopnia może być również wykonywana, 
kiedy narzędzie jest zamocowane. 

• oszlifowane spłaszczenia na korpusie 
narzędzia wewnętrznego służą do regu-
lacji kluczem 

• 6-zaworowa głowica do silnika 3-cylin-
drowego

• materiał G-AlSi7Cu3
• obróbka w układzie poziomym na CNC
• oprawka narzędziowa HSK 63
• chłodzenie wewnętrzne emulsją 6 %
• ciśnienie chłodziwa 20 bar

• czas maszynowy: 7.80 sekund na 
głowicę cylindrową 

• szybkości skrawania przy obróbce 
otworów w zaworach wydechowych:  
średnica 11 mm -> Vc = 276,46 m/min
średnica 28,5 mm -> Vc = 716,28 m/
min

• prędkość posuwu Vf: dla obydwu śred-
nic Vf = 2400 mm/min

• czas maszynowy: 46.35 sekund na 
głowicę cylindrową 

• szybkości skrawania przy obróbce 
otworów w zaworach wydechowych:  
średnica 11 mm -> Vc = 86,39 m/min
średnica 28,5 mm -> Vc = 223,84 m/
min

• prędkość posuwu Vf: dla obydwu śred-
nic Vf = 338 mm/min
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Nastawne, wieloostrzowe rozwiertaki z ostrzami PKD Nastawne, wieloostrzowe rozwiertaki z ostrzami PKD

• wydech: obróbka gniazda zaworu o 
średnicy 28,5mm i otworu prowadzą-
cego o średnicy 11 mm, każdy stopień 
narzędzia z 6 ostrzami. Średnice na obu 
stopniach regulowane są niezależnie od 
siebie. 

• ssanie: obróbka gniazda zaworu o śred-
nicy 35,5 mm i otworu prowadzącego 
o średnicy 11 mm, każdy stopień na-
rzędzia z 6 ostrzami. Średnice na obu 
stopniach regulowane są niezależnie od 
siebie.

• prosty, szybki i precyzyjny system regu-
lacji przy zamocowanym narzędziu po-
zwala na regulowanie obydwu średnic, 
w każdym momencie. Przyczynia się to 
również, do podwyższenia trwałości na-
rzędzia. 

• taka wersja rozwiertaków umożliwia uzy-
skanie w procesie produkcyjnym założo-
nych warunków kołowości, dokładności 
kształtu oraz współosiowości, przy za-
chowaniu wysokich trwałości i parame-
trów skrawania.  

• wewnętrzne doprowadzenie chłodzi-
wa zapewnia optymalne smarowanie i 
chłodzenie ostrzy oraz ułatwia usuwanie 
wiórów.  

Szczególnie podczas kompleksowej ob-
róbki głowic cylindrowych, najważniejsze 
wymagania stawiane dostawcom na-
rzędzi to - obok wysokiej precyzji, także 
ekonomiczność obróbki. Przy wieloza-
worowej kontrukcji silników spalinowych, 
uzyskiwane są duże oszczędności kosz-
tów przypadających na obróbkę wstępną 
i wykańczającą gniazd i prowadnic zawo-
rów w głowicach cylindrowych. 

W celu zredukowania kosztów, poprzez 
zastosowanie wieloostrzowych rozwier-
taków, firma Gühring opracowała rozwią-
zanie do regulacji obu stopni rozwierta-
ka. Rozwiertaki te gwarantują znacznie 
wyższe szybkości skrawania, taką samą 
wysoką precyzję obróbki oraz dużo wyż-
sze trwałości w porównaniu do narzędzi 
tradycyjnych.

Opatentowana regulacja średnicy dru-
giego stopnia 

• śruba rozprężająca jest w pełni zintegro-
wana z główką narzędzia  

• ten rozwiertak w przeciwieństwie do 
wersji  standardowych z wystającą śru-
bą rozprężającą, pracuje bez problemów 
aż do dna otworu. 

• to rozwiązanie umożliwia obróbkę za-
równo otworów przelotowych jak i śle-
pych

Śruba rozprężająca w główce narzę-
dzia.

Wieloostrzowy, dwustopniowy rozwier-
tak z lutowanymi ostrzami PKD jest sto-
sowany do jednoczesnej obróbki gniazd 
zaworów wraz otworami pod prowadnice 
zaworów. Do obróbki zaworu sącego i 
wydechowego służą dwa narzędzia o tej 
samej konstrukcji

• narzędzie wewnętrzne działa jako śruba 
ustawcza średnicy drugiego stopnia.

• narzędzie wewnętrzne i zewnętrzne są 
połączone ze sobą śrubami 

• rozprężanie średnicy stopnia jest za-
pewnione przez stożek w korpusie na-
rzędzia wewnętrznego 

• obracanie narzędziem wewnętrznym 
umożliwia nastawienie średnicy drugie-
go stopnia 

• dzięki temu regulacja średnicy drugiego 
stopnia może być również wykonywana, 
kiedy narzędzie jest zamocowane. 

• oszlifowane spłaszczenia na korpusie 
narzędzia wewnętrznego służą do regu-
lacji kluczem 

• 6-zaworowa głowica do silnika 3-cylin-
drowego

• materiał G-AlSi7Cu3
• obróbka w układzie poziomym na CNC
• oprawka narzędziowa HSK 63
• chłodzenie wewnętrzne emulsją 6 %
• ciśnienie chłodziwa 20 bar

• czas maszynowy: 7.80 sekund na 
głowicę cylindrową 

• szybkości skrawania przy obróbce 
otworów w zaworach wydechowych:  
średnica 11 mm -> Vc = 276,46 m/min
średnica 28,5 mm -> Vc = 716,28 m/
min

• prędkość posuwu Vf: dla obydwu śred-
nic Vf = 2400 mm/min

• czas maszynowy: 46.35 sekund na 
głowicę cylindrową 

• szybkości skrawania przy obróbce 
otworów w zaworach wydechowych:  
średnica 11 mm -> Vc = 86,39 m/min
średnica 28,5 mm -> Vc = 223,84 m/
min

• prędkość posuwu Vf: dla obydwu śred-
nic Vf = 338 mm/min

Wieloostrzowy, dwustopniowy roz-
wiertak z podwójną regulacją i lutowa-
nymi ostrzami PKD, z dużym powodze-
niem stosuje się do obróbki ślepych 
otworów w następujących detalach:

Rozwiertak 6-ostrzowy, z lutowanymi 
płytkami PKD, dwustopniowy, z po-
dwójną regulacją

Rozwiertak 1-ostrzowy, dwustopnio-
wy, z wymienną płytką PKD

Wynik:
•  szybkość skrawania Vc wzrasta o +320 %
• czas maszynowy zredukowany o -83 %

Szybkość skrawania Czas maszynowy
Vc [m/min] sek.

6-ostrzowy 6-ostrzowy1-ostrzowy 1-ostrzowy

Porównanie parametrów wydajności

Nastawne, wieloostrzowe rozwiertaki z ostrzami PKD Nastawne, wieloostrzowe rozwiertaki z ostrzami PKD

• wydech: obróbka gniazda zaworu o 
średnicy 28,5mm i otworu prowadzą-
cego o średnicy 11 mm, każdy stopień 
narzędzia z 6 ostrzami. Średnice na obu 
stopniach regulowane są niezależnie od 
siebie. 

• ssanie: obróbka gniazda zaworu o śred-
nicy 35,5 mm i otworu prowadzącego 
o średnicy 11 mm, każdy stopień na-
rzędzia z 6 ostrzami. Średnice na obu 
stopniach regulowane są niezależnie od 
siebie.

• prosty, szybki i precyzyjny system regu-
lacji przy zamocowanym narzędziu po-
zwala na regulowanie obydwu średnic, 
w każdym momencie. Przyczynia się to 
również, do podwyższenia trwałości na-
rzędzia. 

• taka wersja rozwiertaków umożliwia uzy-
skanie w procesie produkcyjnym założo-
nych warunków kołowości, dokładności 
kształtu oraz współosiowości, przy za-
chowaniu wysokich trwałości i parame-
trów skrawania.  

• wewnętrzne doprowadzenie chłodzi-
wa zapewnia optymalne smarowanie i 
chłodzenie ostrzy oraz ułatwia usuwanie 
wiórów.  

Szczególnie podczas kompleksowej ob-
róbki głowic cylindrowych, najważniejsze 
wymagania stawiane dostawcom na-
rzędzi to - obok wysokiej precyzji, także 
ekonomiczność obróbki. Przy wieloza-
worowej kontrukcji silników spalinowych, 
uzyskiwane są duże oszczędności kosz-
tów przypadających na obróbkę wstępną 
i wykańczającą gniazd i prowadnic zawo-
rów w głowicach cylindrowych. 

W celu zredukowania kosztów, poprzez 
zastosowanie wieloostrzowych rozwier-
taków, firma Gühring opracowała rozwią-
zanie do regulacji obu stopni rozwierta-
ka. Rozwiertaki te gwarantują znacznie 
wyższe szybkości skrawania, taką samą 
wysoką precyzję obróbki oraz dużo wyż-
sze trwałości w porównaniu do narzędzi 
tradycyjnych.

Opatentowana regulacja średnicy dru-
giego stopnia 

• śruba rozprężająca jest w pełni zintegro-
wana z główką narzędzia  

• ten rozwiertak w przeciwieństwie do 
wersji  standardowych z wystającą śru-
bą rozprężającą, pracuje bez problemów 
aż do dna otworu. 

• to rozwiązanie umożliwia obróbkę za-
równo otworów przelotowych jak i śle-
pych

Śruba rozprężająca w główce narzę-
dzia.

Wieloostrzowy, dwustopniowy rozwier-
tak z lutowanymi ostrzami PKD jest sto-
sowany do jednoczesnej obróbki gniazd 
zaworów wraz otworami pod prowadnice 
zaworów. Do obróbki zaworu sącego i 
wydechowego służą dwa narzędzia o tej 
samej konstrukcji

• narzędzie wewnętrzne działa jako śruba 
ustawcza średnicy drugiego stopnia.

• narzędzie wewnętrzne i zewnętrzne są 
połączone ze sobą śrubami 

• rozprężanie średnicy stopnia jest za-
pewnione przez stożek w korpusie na-
rzędzia wewnętrznego 

• obracanie narzędziem wewnętrznym 
umożliwia nastawienie średnicy drugie-
go stopnia 

• dzięki temu regulacja średnicy drugiego 
stopnia może być również wykonywana, 
kiedy narzędzie jest zamocowane. 

• oszlifowane spłaszczenia na korpusie 
narzędzia wewnętrznego służą do regu-
lacji kluczem 

• 6-zaworowa głowica do silnika 3-cylin-
drowego

• materiał G-AlSi7Cu3
• obróbka w układzie poziomym na CNC
• oprawka narzędziowa HSK 63
• chłodzenie wewnętrzne emulsją 6 %
• ciśnienie chłodziwa 20 bar

• czas maszynowy: 7.80 sekund na 
głowicę cylindrową 

• szybkości skrawania przy obróbce 
otworów w zaworach wydechowych:  
średnica 11 mm -> Vc = 276,46 m/min
średnica 28,5 mm -> Vc = 716,28 m/
min

• prędkość posuwu Vf: dla obydwu śred-
nic Vf = 2400 mm/min

• czas maszynowy: 46.35 sekund na 
głowicę cylindrową 

• szybkości skrawania przy obróbce 
otworów w zaworach wydechowych:  
średnica 11 mm -> Vc = 86,39 m/min
średnica 28,5 mm -> Vc = 223,84 m/
min

• prędkość posuwu Vf: dla obydwu śred-
nic Vf = 338 mm/min

Wieloostrzowy, dwustopniowy roz-
wiertak z podwójną regulacją i lutowa-
nymi ostrzami PKD, z dużym powodze-
niem stosuje się do obróbki ślepych 
otworów w następujących detalach:

Rozwiertak 6-ostrzowy, z lutowanymi 
płytkami PKD, dwustopniowy, z po-
dwójną regulacją

Rozwiertak 1-ostrzowy, dwustopnio-
wy, z wymienną płytką PKD

Wynik:
•  szybkość skrawania Vc wzrasta o +320 %
• czas maszynowy zredukowany o -83 %

Szybkość skrawania Czas maszynowy
Vc [m/min] sek.

6-ostrzowy 6-ostrzowy1-ostrzowy 1-ostrzowy

Porównanie parametrów wydajności
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Narzędzia PKD/CBN Narzędzia PKD/CBN

Inteligentne rozwiązania 
do dokładnych nastawień

Dokładna regulacja: 
•  Bezpośrednia, dokładna regulacja gwintowo-klinowa
• Wymienne płytki skrawające ISO z ostrzami z PKD

Przedmiot obrabiany: 
• Półfabrykat - płyta

Obróbka:
• Kontur zewnętrzny
 
• Tolerancja średnicy IT6 (D = 41 mm)

Dokładna regulacja: 
• Nastawianie klinem ustawczym, zainstalowanym w 

kasecie ( nr artykułu 4051), umożliwiające regulację 
średnicy i długości

• Wymienne płytki skrawające ISO z ostrzami z PKD
• Listwy prowadzące z PKD

Przedmiot obrabiany: 
• Półfabrykat - płyta

Obróbka:
• Otwór precyzyjny (pasowany)
• Tolerancja średnicy IT6 (D = 70mm)

Narzędzia PKD/CBN Narzędzia PKD/CBN

Inteligentne rozwiązania 
do dokładnych nastawień

Dokładna regulacja: 
•  Bezpośrednia, dokładna regulacja gwintowo-klinowa
• Wymienne płytki skrawające ISO z ostrzami z PKD

Przedmiot obrabiany: 
• Półfabrykat - płyta

Obróbka:
• Kontur zewnętrzny
 
• Tolerancja średnicy IT6 (D = 41 mm)

Dokładna regulacja: 
• Nastawianie klinem ustawczym, zainstalowanym w 

kasecie ( nr artykułu 4051), umożliwiające regulację 
średnicy i długości

• Wymienne płytki skrawające ISO z ostrzami z PKD
• Listwy prowadzące z PKD

Przedmiot obrabiany: 
• Półfabrykat - płyta

Obróbka:
• Otwór precyzyjny (pasowany)
• Tolerancja średnicy IT6 (D = 70mm)
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Narzędzia PKD/CBN Narzędzia PKD/CBN

Dokładna regulacja: 
• Nastawianie klinem ustawczym, zainstalowanym w 

kasecie ( nr artykułu 4051), umożliwiające regulację 
średnicy i długości

•  Bezpośrednia, dokładna regulacja gwintowo-klinowa
• Wymienne płytki skrawające ISO z ostrzami z PKD
• Listwa prowadząca z PKD i adapter ustawczy

Dokładna regulacja: 
• GP 100

Przedmiot obrabiany: 
• Głowica cylindrowa

Obróbka:
• Gniazda zaworów
• Kąty przystawienia 60° i 120°
• Główny kąt uszczelnienia 90°

Przedmiot obrabiany: 
•  Obudowa przekładni

Obróbka:
• Gniazda łożysk
• Tolerancja średnicy IT6

Narzędzia PKD/CBN Narzędzia PKD/CBN

Dokładna regulacja: 
• Nastawianie klinem ustawczym, zainstalowanym w 

kasecie ( nr artykułu 4051), umożliwiające regulację 
średnicy i długości

•  Bezpośrednia, dokładna regulacja gwintowo-klinowa
• Wymienne płytki skrawające ISO z ostrzami z PKD
• Listwa prowadząca z PKD i adapter ustawczy

Dokładna regulacja: 
• GP 100

Przedmiot obrabiany: 
• Głowica cylindrowa

Obróbka:
• Gniazda zaworów
• Kąty przystawienia 60° i 120°
• Główny kąt uszczelnienia 90°

Przedmiot obrabiany: 
•  Obudowa przekładni

Obróbka:
• Gniazda łożysk
• Tolerancja średnicy IT6
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SYSTEM rEGULaCJi
Hollfelder-Gühring Cutting Tools jest kompetentnym partnerem dla 
każdego użytkownika narzędzi nastawnych z dokładnością mikro-
nową, zarówno w wersjach standardowych jak i specjalnych. Sys-
temy nastawne są bazą dla nowoczesnych konstrukcji narzędzi, 
gwarantujących najwyższą precyzję wykonania, niezwykły wzrost 
wydajności, jak również znaczącą obniżkę kosztów.

element 
mocujący

Regulacja trzpieniem mimośrodowym Regulacja śrubą z łbem stożkowym

element mocujący

regulacja promieniowa

Mikroregulacja: 1 obrót 
= 0.02 mm na Ø (narzędzia)

mimośrodowy
trzpień

płytka 
skrawająca 
ustawiana z 
dokładnością 
w µm

od czoła

elementy regulacji od góry 
(śruba odciskowa)

elementy regulacji od czoła 
(śruba odciskowa)

od góry

klucz 
ustawczy

trzpień mimośrodowy

element mocujący
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AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

Nr artykułu 7683

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 1023

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CCGW060204... 6,350 2,380 0,40 6,40 62,040
CCGW09T304... 9,525 3,970 0,40 9,60 93,040

l
l
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Wymienne płytki skrawające CCGW

W
ym

ienne płytki 
skraw

ające IS
O

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 7684

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 2028

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CCGW060204... 6,350 2,380 0,40 6,40 62,040
CCGW09T304... 9,525 3,970 0,40 9,60 93,040

l
l
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AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

Nr artykułu 7665

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CCGW060202... 6,350 2,380 0,20 6,40 62,020
CCGW060204... 6,350 2,380 0,40 6,40 62,040
CCGW09T302... 9,525 3,970 0,20 9,60 93,020
CCGW09T304... 9,525 3,970 0,40 9,60 93,040

l
l
l
l
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Nr artykułu 7671

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania prawy

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CCGW060202... 6,350 2,380 0,20 6,40 62,020
CCGW060204... 6,350 2,380 0,40 6,40 62,040
CCGW09T302... 9,525 3,970 0,20 9,60 93,020
CCGW09T304... 9,525 3,970 0,40 9,60 93,040

Wymienne płytki skrawające CCGW

W
ym

ienne płytki 
skraw

ające IS
O

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

l
l
l
l
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Nr artykułu 7670

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania lewy

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CCGW060202... 6,350 2,380 0,20 6,40 62,020
CCGW060204... 6,350 2,380 0,40 6,40 62,040
CCGW09T302... 9,525 3,970 0,20 9,60 93,020
CCGW09T304... 9,525 3,970 0,40 9,60 93,040

Wymienne płytki skrawające CCGW
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AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide
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Nr artykułu 7673

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania prawy

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CCGW060202... 6,350 2,380 0,20 6,40 62,020
CCGW060204... 6,350 2,380 0,40 6,40 62,040
CCGW09T302... 9,525 3,970 0,20 9,60 93,020
CCGW09T304... 9,525 3,970 0,40 9,60 93,040

Wymienne płytki skrawające CCGW

W
ym

ienne płytki 
skraw

ające IS
O

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

l
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Nr artykułu 7667

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania prawy

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CCGW060202... 6,350 2,380 0,20 6,40 62,020
CCGW060204... 6,350 2,380 0,40 6,40 62,040
CCGW09T302... 9,525 3,970 0,20 9,60 93,020
CCGW09T304... 9,525 3,970 0,40 9,60 93,040

Wymienne płytki skrawające CCGW
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AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide
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Nr artykułu 7672

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania lewy

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CCGW060202... 6,350 2,380 0,20 6,40 62,020
CCGW060204... 6,350 2,380 0,40 6,40 62,040
CCGW09T302... 9,525 3,970 0,20 9,60 93,020
CCGW09T304... 9,525 3,970 0,40 9,60 93,040

Wymienne płytki skrawające CCGW

W
ym

ienne płytki 
skraw

ające IS
O

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

l
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l
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Nr artykułu 7666

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania lewy

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CCGW060202... 6,350 2,380 0,20 6,40 62,020
CCGW060204... 6,350 2,380 0,40 6,40 62,040
CCGW09T302... 9,525 3,970 0,20 9,60 93,020
CCGW09T304... 9,525 3,970 0,40 9,60 93,040

Wymienne płytki skrawające CCGW
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AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide
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Wymienne płytki skrawające CCGX
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skraw

ające IS
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bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 7657

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia Węglik 

Zastosowanie AL

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 122

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CCGX060202... 6,350 2,380 0,20 6,45 62,020
CCGX060204... 6,350 2,380 0,40 6,45 62,040
CCGX09T304... 9,525 3,970 0,40 9,67 93,040
CCGX09T308... 9,525 3,970 0,80 9,67 93,080
CCGX120404... 12,700 4,760 0,40 12,90 124,040
CCGX120408... 12,700 4,760 0,80 12,90 124,080

l
l
l
l
l
l
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AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

Nr artykułu 7658 7659 7660

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia Węglik 

Zastosowanie K M P

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 122 122 122

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CCMT060204... 6,350 2,380 0,40 6,40 62,040
CCMT060208... 6,350 2,380 0,80 6,40 62,080
CCMT09T304... 9,525 3,970 0,40 9,60 93,040
CCMT09T308... 9,525 3,970 0,80 9,60 93,080
CCMT120404... 12,700 4,760 0,40 12,90 124,040
CCMT120408... 12,700 4,760 0,80 12,90 124,080

l l l
l l l
l l l
l l l
l l l
l l l
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Wymienne płytki skrawające CNGA

W
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ienne płytki 
skraw

ające IS
O

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 7698 7697 7695 7696

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 1023

Zastosowanie Wipper Wipper

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CNGA120404... 12,700 4,760 0,40 12,90 124,040
CNGA120408... 12,700 4,760 0,80 12,90 124,080
CNGA120412... 12,700 4,760 1,20 12,90 124,120

l l
l l l l

l l
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AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

Nr artykułu 7689

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 3018

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CNGN120412... 12,700 4,760 1,20 12,90 124,120
CNGN120416... 12,700 4,760 1,60 12,90 124,160

l
l
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Wymienne płytki skrawające CNGW
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O

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 7713 7714

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 1023 CBN 2028

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CNGW060204... 6,350 2,380 0,40 6,40 62,040
CNGW09T304... 9,525 3,970 0,40 9,60 93,040

l l
l l
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AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

Nr artykułu 7685 7687 7686 7688

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 1023 CBN 2028

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CNMA120408... 12,700 4,760 0,80 12,90 124,080
CNMA120412... 12,700 4,760 1,20 12,90 124,120

l l l l
l l l l
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Wymienne płytki skrawające CPGT
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bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 7635 7634

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia Węglik 

Zastosowanie Al

Powierzchnia

Kierunek skrawania prawy lewy

Grupa rabatowa 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CPGT050202... 5,560 2,380 0,20 5,64 52,020
CPGT050204... 5,560 2,380 0,40 5,64 52,040
CPGT060202... 6,350 2,380 0,20 6,45 62,020
CPGT060204... 6,350 2,380 0,40 6,45 62,040

l l
l l
l l
l l
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7645 7646 7639

Norma zakł.

Węglik 

P M

prawy lewy lewy

142 142 142

Dostępność

l l l
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Nr artykułu 7668

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CPGW060202... 6,350 2,380 0,20 6,40 62,020
CPGW060204... 6,350 2,380 0,40 6,40 62,040
CPGW09T302... 9,525 3,970 0,20 9,60 93,020
CPGW09T304... 9,525 3,970 0,40 9,60 93,040

Wymienne płytki skrawające CPGW

W
ym

ienne płytki 
skraw

ające IS
O

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

l
l
l
l

07_PKD_Ost.indb   1428 25.09.2008   19:10:44 Uhr



1429

R

l

80 o

R

s

11
o

d

Nr artykułu 7669

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania lewy

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CPGW060202... 6,350 2,380 0,20 6,40 62,020
CPGW060204... 6,350 2,380 0,40 6,40 62,040
CPGW09T302... 9,525 3,970 0,20 9,60 93,020
CPGW09T304... 9,525 3,970 0,40 9,60 93,040
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Wymienne płytki skrawające CPGW
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bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 7632

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia Węglik 

Zastosowanie K

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

CPGW050202... 5,560 2,380 0,20 5,60 52,020
CPGW050204... 5,560 2,380 0,40 5,60 52,040
CPGW060202... 6,350 2,380 0,20 6,40 62,020
CPGW060204... 6,350 2,380 0,40 6,40 62,040
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Nr artykułu 7691 7692

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 1023 CBN 2028

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

DCGW070202... 6,350 2,380 0,20 7,75 72,020
DCGW070204... 6,350 2,380 0,40 7,75 72,040
DCGW11T304... 9,525 3,970 0,40 11,60 113,040

Wymienne płytki skrawające DCGW
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Nr artykułu 7701 7702

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 1023

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

DNGA150404... 12,700 4,760 0,40 15,50 154,040
DNGA150408... 12,700 4,760 0,80 15,50 154,080
DNGA150412... 12,700 4,760 1,20 15,50 154,120

Wymienne płytki skrawające DNGA

W
ym

ienne płytki 
skraw

ające IS
O

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN
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Nr artykułu 7642 7643 7644

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia Węglik 

Zastosowanie K M P

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

SCGT060204... 6,350 2,380 0,40 6,35 62,040
SCGT09T304... 9,525 3,970 0,40 9,525 93,040
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Nr artykułu 7674

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

SCGW060202... 6,350 2,380 0,20 6,35 62,020
SCGW09T302... 9,525 3,970 0,20 9,525 93,020

Wymienne płytki skrawające SCGW

W
ym

ienne płytki 
skraw

ające IS
O

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN
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Nr artykułu 7675

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

SCGW060202... 6,350 2,380 0,20 6,35 62,020
SCGW09T302... 9,525 3,970 0,20 9,525 93,020

Wymienne płytki skrawające SCGW
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Wymienne płytki skrawające SCMT
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bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 7650 7651 7652

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia Węglik 

Zastosowanie K M P

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 122 122 122

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

SCMT09T304... 9,525 3,970 0,40 9,525 93,040
SCMT09T308... 9,525 3,970 0,80 9,525 93,080
SCMT120408... 12,700 4,760 0,80 12,70 124,080
SCMT120412... 12,700 4,760 1,20 12,70 124,120
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Nr artykułu 7699

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 1023

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

SNGA120408... 12,700 4,760 0,80 12,70 124,080
SNGA120412... 12,700 4,760 1,20 12,70 124,120

Wymienne płytki skrawające SNGA
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Nr artykułu 7700

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 1023

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

SNGA120408... 12,700 4,760 0,80 12,70 124,080
SNGA120412... 12,700 4,760 1,20 12,70 124,120

Wymienne płytki skrawające SNGA
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ienne płytki 
skraw

ające IS
O

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN
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Nr artykułu 7690

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 3018

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

SNGN120412... 12,700 4,760 1,20 12,70 124,120
SNGN120416... 12,700 4,760 1,60 12,70 124,160

Wymienne płytki skrawające SNGN
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Wymienne płytki skrawające SPGT
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bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 7647 7648 7649

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia Węglik 

Zastosowanie AL M P

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

SPGT09T304... 9,525 3,970 0,40 9,525 93,040
SPGT09T308... 9,525 3,970 0,80 9,525 93,080
SPGT120404... 12,700 4,760 0,40 12,70 124,040
SPGT120408... 12,700 4,760 0,80 12,70 124,080
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Wymienne płytki skrawające SPGW
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Nr artykułu 7640 7661

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia Węglik 

Zastosowanie K

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

SPGW060204... 6,350 2,380 0,40 6,35 62,040
SPGW09T304... 9,525 3,970 0,40 9,525 93,040
SPGW09T308... 9,525 3,970 0,80 9,525 93,080
SPGW120404... 12,700 4,760 0,40 12,70 124,040
SPGW120408... 12,700 4,760 0,80 12,70 124,080
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Nr artykułu 7676

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

SPGW060202... 6,350 2,380 0,20 6,35 62,020
SPGW09T302... 9,525 3,970 0,20 9,525 93,020

Wymienne płytki skrawające SPGW

W
ym

ienne płytki 
skraw

ające IS
O

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN
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Nr artykułu 7677

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

SPGW060202... 6,350 2,380 0,20 6,35 62,020
SPGW09T302... 9,525 3,970 0,20 9,525 93,020

Wymienne płytki skrawające SPGW
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bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 7711 7712

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia Węglik PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

TCCN060102... 3,968 1,590 0,20 6,58 61,020
TCCN060104... 3,968 1,590 0,20 6,58 61,040
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Nr artykułu 7705 7706

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 1024 CBN 2026

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

TCCN090204... 5,556 2,380 0,40 9,02 92,040

Wymienne płytki skrawające TCCN
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Nr artykułu 7709 7710

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 1024 CBN 2026

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

TCCN090204... 5,556 2,380 0,40 9,02 92,040

Wymienne płytki skrawające TCCN
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ienne płytki 
skraw

ające IS
O

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN
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Nr artykułu 7703 7704

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 1023 CBN 2028

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

TCCN060102... 3,968 1,590 0,20 6,87 61,020
TCCN060104... 3,968 1,590 0,40 6,87 61,040

Wymienne płytki skrawające TCCN

W
ym

ie
nn

e 
pł

yt
ki

 
sk

ra
w

aj
ąc

e 
IS

O
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Nr artykułu 7680 7681

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 1023 CBN 2028

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

TCCN060102... 3,968 1,590 0,20 6,87 61,020
TCCN060104... 3,968 1,590 0,40 6,87 61,040
TCCN090204... 5,556 2,380 0,40 9,62 92,040

Wymienne płytki skrawające TCCN
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ające IS
O

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN
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Nr artykułu 7707 7708

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 1023 CBN 2028

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

TCCN060102... 3,968 1,590 0,20 6,87 61,020
TCCN060104... 3,968 1,590 0,40 6,87 61,040

Wymienne płytki skrawające TCCN
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Nr artykułu 7678 7679

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 2028

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

TCCN060102... 3,968 1,590 0,20 6,87 61,020
TCCN060104... 3,968 1,590 0,40 6,87 61,040
TCCN090204... 5,556 2,380 0,40 9,62 92,040

Wymienne płytki skrawające TCCN
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ające IS
O

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN
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Nr artykułu 7664

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

TCGW110202... 6,350 2,380 0,20 11,00 112,020
TCGW16T302... 9,525 3,970 0,20 16,50 163,020

Wymienne płytki skrawające TCGW
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Nr artykułu 7693 7694

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia CBN 1023

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

TNGA160404... 9,525 4,760 0,40 16,50 164,040
TNGA160408... 9,525 4,760 0,80 16,50 164,080
TNGA160412... 9,525 4,760 1,20 16,50 164,120

Wymienne płytki skrawające TNGA

W
ym

ienne płytki 
skraw

ające IS
O

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

l
l l
l l

07_PKD_Ost.indb   1452 25.09.2008   19:11:30 Uhr



1453

l

R

s

60
o

11
o

Wymienne płytki skrawające TPGT

W
ym

ie
nn

e 
pł

yt
ki

 
sk

ra
w

aj
ąc

e 
IS

O

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

Nr artykułu 7654 7655 7656

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia Węglik 

Zastosowanie Al M P

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142 142 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

TPGT090202... 5,560 2,380 0,20 9,63 92,020
TPGT090204... 5,560 2,380 0,40 9,63 92,040
TPGT110202... 6,350 2,380 0,20 11,00 112,020
TPGT110204... 6,350 2,380 0,40 11,00 112,040
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Wymienne płytki skrawające TPGW
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bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 7653

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia Węglik

Zastosowanie K

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

TPGW090202... 5,560 2,380 0,20 9,60 92,020
TPGW090204... 5,560 2,380 0,40 9,60 92,040
TPGW110202... 6,350 2,380 0,20 11,00 112,020
TPGW110204... 6,350 2,380 0,40 11,00 112,040
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Nr artykułu 7663

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia PKD 

Zastosowanie

Powierzchnia

Kierunek skrawania

Grupa rabatowa 142

Oznaczenie d s R l Kod
Dostępność

mm mm mm mm

TPGW110202... 6,350 2,380 0,20 11,00 112,020
TPGW16T302... 9,525 3,970 0,20 16,50 163,020

Wymienne płytki skrawające TPGW
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AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

l
l

07_PKD_Ost.indb   1455 25.09.2008   19:11:35 Uhr



1456

s

w

l1

l2

l2

w

b

Wymienne płytki skrawające

W
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 1-ostrzow

ych

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 4065 4066 4067

Norma Norma zakł.

Materiał narzędzia Węglik 

Zastosowanie K K / P

Powierzchnia

Kierunek skrawania prawy prawy prawy

Grupa rabatowa 142 142 142

Oznaczenie b s l1 l2 Kod
Dostępność

mm mm mm mm

LC N      ... 2,05 1,200 12,30 12,00 6,030
LC N      ... 2,05 1,200 12,30 12,00 6,045
LC N      ... 2,05 1,200 12,30 12,00 6,075
LC N      ... 2,05 1,200 12,00 12,00 6,090
LC N      ... 2,55 1,600 14,05 13,75 8,030
LC N      ... 2,55 1,600 14,05 13,75 8,045
LC N      ... 2,55 1,600 14,05 13,75 8,075
LC N      ... 2,55 1,600 13,75 13,75 8,090
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Norma zakł.

PKD CBN 1023 CBN 1024 CBN 2028

prawy prawy prawy prawy prawy prawy

142 142 142 142 142 142

Dostępność

Wymienne płytki skrawające

W
ym

ie
nn

e 
pł

yt
ki

 
sk

ra
w

. d
o 

ro
zw

ie
r-

ta
kó

w
 1

-o
st

rz
ow

yc
h

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

l l l l l l
l l l l l l
l l l l l l
l l l l l l
l l l l l l
l l l l l l
l l l l l l
l l l l l l
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1458

f
h

1

l1

l3

45
o

Kasety krótkie 45°, do płytek wym. S wg ISO

K
asety krótkie

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 4500

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania prawy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

10 14,17 SSSPR10CA09 SP..09.... 8,00 43,83 10,00 0,40
12 20,17 SSSPR12CA12 SP..12.... 8,00 46,83 12,00 0,40

l
l
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1459

f
h

1

l1

l3

45
o

Kasety krótkie 45°, do płytek wym. S wg ISO

K
as

et
y 

kr
ót

ki
e

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

Nr artykułu 4501

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania lewy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

10 14,17 SSSPL10CA09 SP..09.... 8,00 43,83 10,00 0,40
12 20,17 SSSPL12CA12 SP..12.... 8,00 46,83 12,00 0,40

l
l
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1460

f

h
1

l1

l3

75
o

Kasety krótkie 75°, do płytek wym. S wg ISO

K
asety krótkie

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 4502

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania prawy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

10 14,00 SSKCR10CA09M SC..09.... 8,00 50,00 10,00 0,80
12 20,00 SSKCR12CA12 SC..12.... 8,00 55,00 12,00 0,80

l
l
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1461

f

h
1

l1

l3

75 o

Kasety krótkie 75°, do płytek wym. S wg ISO

K
as

et
y 

kr
ót

ki
e

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

Nr artykułu 4503

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania lewy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

10 14,00 SSKCL10CA09M SC..09.... 8,00 50,00 10,00 0,80
12 20,00 SSKCL12CA12 SC..12.... 8,00 55,00 12,00 0,80

l
l
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1462

l3

h
1

f

l1

30
o

80 o

Kasety krótkie 30°, do płytek wym. C wg ISO

K
asety krótkie

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 4506

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania prawy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

6 5,50 SCTPR06CA05 CP..05.... 4,50 25,11 6,00 0,40
8 6,00 SCTPR08CA06 CP..06.... 6,00 32,11 8,00 0,40

l
l
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1463

l3

h
1

f

l1

30 o

80 o

Kasety krótkie 30°, do płytek wym. C wg ISO

K
as

et
y 

kr
ót

ki
e

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

Nr artykułu 4507

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania lewy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

6 5,50 SCTPL06CA05 CP..05.... 4,50 25,11 6,00 0,40
8 6,00 SCTPL08CA06 CP..06.... 6,00 32,11 8,00 0,40

l
l
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1464

h
1

f

l1

l3

45
o

80o

Kasety krótkie 45°, do płytek wym. C wg ISO

K
asety krótkie

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 4516

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania prawy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

6 8,00 SCSPR06CA05 CP..05.... 4,50 21,00 6,00 0,40
8 10,00 SCSPR08CA06 CP..06.... 6,00 28,00 8,00 0,40

l
l
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1465

h
1

f

l1

l3

45 o

80o

Kasety krótkie 45°, do płytek wym. C wg ISO

K
as

et
y 

kr
ót

ki
e

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

Nr artykułu 4517

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania lewy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

6 8,00 SCSPL06CA05 CP..05.... 4,50 21,00 6,00 0,40
8 10,00 SCSPL08CA06 CP..06.... 6,00 28,00 8,00 0,40

l
l
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1466

l3

l1

f 90
o

h
1

Kasety krótkie 90°, do płytek wym. C wg ISO

K
asety krótkie

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 4504

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania prawy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

06 8,00 SCFPR06CA05 CP..05.... 4,50 25,00 6,00 0,40
08 10,00 SCFPR08CA06 CP..06.... 6,00 32,00 8,00 0,40
10 14,00 SCFPR10CA09 CP..09.... 8,00 50,00 10,00 0,40

l
l
l
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1467

l3

l1

f 90 o

h
1

Kasety krótkie 90°, do płytek wym. C wg ISO

K
as

et
y 

kr
ót

ki
e

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

Nr artykułu 4505

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania lewy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

06 8,00 SCFPL06CA05 CP..05.... 4,50 25,00 6,00 0,40
08 10,00 SCFPL08CA06 CP..06.... 6,00 32,00 8,00 0,40
10 14,00 SCFPL10CA09 CP..09.... 8,00 50,00 10,00 0,40

l
l
l
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1468

l3

h
1

f

l1

15
o

Kasety krótkie 15°, do płytek wym. T wg ISO

K
asety krótkie

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 4518

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania prawy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

8 7,77 STRPR08CA09WKH TP..09.... 6,00 32,00 8,00 0,40 l
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1469

l3

h
1

f

l1

15 o

Kasety krótkie 15°, do płytek wym. T wg ISO

K
as

et
y 

kr
ót

ki
e

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

Nr artykułu 4519

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania lewy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

8 7,77 STRPL08CA09WKH TP..09.... 6,00 32,00 8,00 0,40 l
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1470

l1

l3

f

h
1

30
o

Kasety krótkie 30°, do płytek wym. T wg ISO

K
asety krótkie

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 4520

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania prawy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

08 5,71 STTPR08CA09WKH TP..09.... 6,00 32,00 8,00 0,40
10 9,00 STTPR10CA11 TP..11.... 8,00 50,00 10,00 0,40

l
l
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1471

l1

l3

f

h
1

30 o

Kasety krótkie 30°, do płytek wym. T wg ISO

K
as

et
y 

kr
ót

ki
e

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

Nr artykułu 4521

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania lewy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

08 5,71 STTPL08CA09WKH TP..09.... 6,00 32,00 8,00 0,40
10 9,00 STTPL10CA11 TP..11.... 8,00 50,00 10,00 0,40

l
l
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1472

l3

h
1

f

l1

60
o

Kasety krótkie 60°, do płytek wym. T wg ISO

K
asety krótkie

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 4522

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania prawy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

08 10,00 STWPR08CA09WKH TP..09.... 6,00 28,00 8,00 0,40
10 14,00 STWPR10CA11 TP..11.... 8,00 44,00 10,00 0,40

l
l
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1473

l3

h
1

f

l1

60 o

Kasety krótkie 60°, do płytek wym. T wg ISO

K
as

et
y 

kr
ót

ki
e

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

Nr artykułu 4523

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania lewy

Grupa rabatowa 113

Rozmiar f chwyt dla rozmiaru l3 l1 h1 R
Dostępność

mm mm mm mm mm

08 10,00 STWPL08CA09WKH TP..09.... 6,00 28,00 8,00 0,40
10 14,00 STWPL10CA11 TP..11.... 8,00 44,00 10,00 0,40

l
l
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1474

Art.- Nr. 4059

Art.- Nr. 4060 / 1689

Art.- Nr. 4058

Art.- Nr. 4060 / 1689

Art.- Nr. 4055

Art.- Nr. 6128

Art.- Nr. 4053

Art.- Nr. 4056

Nr artykułu 4051

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania prawy

Grupa rabatowa 113

ISO-norma kod
Dostępność

CC..0602.. L 6,000
CC..09T3.. L 9,000
CC..1204.. L 12,000

Kasety z regulacją klinową

S
ystem

 kasetow
y 

K
V

 400

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

l
l
l
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Art.- Nr. 6128

Art.- Nr. 4055

Art.- Nr. 4060 / 1689

Art.- Nr. 4053

Art.- Nr. 4056

Nr artykułu 4041

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania prawy

Grupa rabatowa 113

Einbaulage ISO-norma kod
Dostępność

0,00 CC..0602.. L 6,000
25,00 CC..0602.. L 6,002
0,00 CC..09T3.. L 9,000
25,00 CC..09T3.. L 9,002

Elementy ustawcze do regulacji klinowej

S
ys

te
m

 k
as

et
ow

y 
K

V
 4

00

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

l
l
l
l
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1476

Nr artykułu 4040

Norma Norma zakł.

Kierunek skrawania lewy

Grupa rabatowa 113

ISO-norma kod
Dostępność

CC..0602.. R 6,000
CC..09T3.. R 9,000

Elementy ustawcze do regulacji klinowej

S
ystem

 kasetow
y 

K
V

 400

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

l
l
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1477

l1

S
W

Nr artykułu 4061

Norma Norma zakł.

Grupa rabatowa 113

l1 SW kod
Dostępność

mm

7,50 2,00 2,000
11,50 3,00 3,000

Elementy ustawcze do regulacji klinowej

S
ys

te
m

 k
as

et
ow

y 
K

V
 4

00

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

l
l
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1478

G

l1

Nr artykułu 4059

Norma Norma zakł.

Grupa rabatowa 113

G l1 do płytek kod
Dostępność

mm

M 3,5 11,00 CC..0602... 3,500
M 5 16,00 CC..09T3... 5,000
M 6 20,00 CC..1204... 6,000

Śruby mocujące do kaset AKV / SKV

W
yposażenie do na-

staw
nych narzędzi 

na płytki w
ym

.

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

l
l
l
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1479

l1

Nr artykułu 4058

Norma Norma zakł.

Grupa rabatowa 113

l1 do płytek kod
Dostępność

mm

6,20 CC..0602... 3,500
7,00 CC..09T3... 5,000
8,70 CC..1204... 6,000

Sworznie regulacyjne

W
yp

os
aż

en
ie

 d
o 

na
-

st
aw

ny
ch

 n
ar

zę
dz

i 
na

 p
ły

tk
i w

ym
.

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

l
l
l
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1480

l1

Kliny regulacyjne

W
yposażenie do na-

staw
nych narzędzi 

na płytki w
ym

.

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

Nr artykułu 4052 4053

Norma Norma zakł.

Grupa rabatowa 113 113

l1 do płytek kod
Dostępność

mm

13,50 CC..0602...R 3,500
16,00 CC..0602...L 3,501
13,50 CC..0602...L 3,502
20,00 CC..09T3...R 5,000
25,00 CC..09T3...L 5,001
20,00 CC..09T3...L 5,002
31,00 CC..1204...L 6,001

l l
l
l

l l
l
l
l
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1481

l1

Kliny regulacyjne

W
yp

os
aż

en
ie

 d
o 

na
-

st
aw

ny
ch

 n
ar

zę
dz

i 
na

 p
ły

tk
i w

ym
.

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

Nr artykułu 4054

Norma Norma zakł.

Grupa rabatowa 113

l1 do płytek kod
Dostępność

mm

9,20 CC..0602...R 3,500
13,00 CC..09T3...R 5,000

l
l
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1482

Nr artykułu 4055

Norma Norma zakł.

Grupa rabatowa 113

l1 do płytek kod
Dostępność

mm

6,10 CC..0602...L 3,500
6,30 CC..0602...L 3,501
8,50 CC..09T3...L 5,000
9,00 CC..09T3...L 5,001
12,00 CC..1204...L 6,001

Kliny regulacyjne

W
yposażenie do na-

staw
nych narzędzi 

na płytki w
ym

.

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

l
l
l
l
l
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1483

l1

S
W

Long-Lok

Nr artykułu 1689

Norma Norma zakł.

Grupa rabatowa 113

G l1 SW Kod
Dostępność

mm

M 5 10,00 2,50 5,000
M 6 12,00 3,00 6,000

Wkręty zabezpieczające

A
kc

es
or

ia

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

l
l
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1484

l1

G

S
W

Nr artykułu 4049

Norma DIN EN ISO 4027

Grupa rabatowa 113

G l1 SW kod
Dostępność

mm

M 5 6,00 2,50 5,000
M 6 8,00 3,00 6,000

Wkręty

A
kcesoria

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

l
l
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1485

l1

G

Torx

Nr artykułu 4060

Norma Norma zakł.

Grupa rabatowa 113

G Torx l1 kod
Dostępność

mm

M 3,5 X0,35 T7 5,00 3,501
M 3,5 X0,35 T7 6,00 3,502

Wkręty

A
kc

es
or

ia

AlTiN TiCN FIRE AlCrN TiN MolyGlide

l
l

07_PKD_Ost.indb   1485 25.09.2008   19:12:26 Uhr



1486

l1

Nr artykułu 4056

Norma Norma zakł.

Grupa rabatowa 113

l1 do płytek kod
Dostępność

mm

4,40 CC..0602... 2,500
5,00 CC..09T3... 4,000
8,00 CC..1204... 4,800

Sprężyny dociskowe

A
kcesoria

bez pokrycia parowane azotowane łysinki azotowane złotobrązowe TiAlN

l
l
l
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AUTOMATYCZNA SZAFA WYDAJĄCA TM

Automatyczna, modułowa szafa wydająca firmy Guhring ułatwia klientowi 
prowadzenie wszelkich czynności związanych z zarządzaniem i magazy-
nowaniem narzędzi. Elastyczne wyposażenie modułów szafy pozwala na 
indywidualne dostosowanie jej do potrzeb klienta. Inteligentne oprogramo-
wanie zapewnia pełną, terminową dostępność narzędzi oraz szczegółową 
informację na temat ich zużycia i stanów magazynowych.
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