
Žiletkové frézy

U tradiční pájené frézy dochází při ostření ke zmenšení řezného
průměru proti ložisku a to způsobuje rozdílný průměr oproti

ložisku, nebo nepřesnost při frézování s kopírovacím kroužkem a
frézovací šablonou. Žiletková fréza tyto nepřesnosti eliminuje

pomocí přesně ustavených výměnných HW žiletek, které se navíc
dají otáčet a použít až 4 strany, zároveň si můžete vybrat z více
tvrdostí HW žiletek podle frézovaného materiálu. Podívejte na

nabídku Žiletkových nástrojů, které jinde nenajdete

511B Ořezávací žiletková

fréza-D12×25 L70 S=8 HW

Fréza určena pro přesné lícovací

frézování a kopírování podle šablony,

která je vespod.

2.106,- bez DPH

233 Drážkovací žiletková

fréza-D12x49,5 L105 S=12

HW

Speciální geometrie ostří pro opracování

lamina a dřevotřísky.

1.565,- bez DPH

Nástroje pro frézování bezfalcových dveří

Pro dveřní panty TECTUS nebo BAKA.

https://www.facebook.com/Stopkovefrezy/
www.stopkovefrezy.cz
https://www.stopkovefrezy.cz/Stopkove-frezy-ziletkove-c2_43_3.htm
https://www.stopkovefrezy.cz/511B-Orezavaci-ziletkova-freza-D12-25-L70-S-8-HW-d74.htm
https://www.stopkovefrezy.cz/511B-Orezavaci-ziletkova-freza-D12-25-L70-S-8-HW-d74.htm
https://www.stopkovefrezy.cz/233-Drazkovaci-ziletkova-freza-D12x49-5-L105-S-12-HW-d73.htm
https://www.stopkovefrezy.cz/233-Drazkovaci-ziletkova-freza-D12x49-5-L105-S-12-HW-d73.htm


270M Drážkovací fréza
žiletková s upínacím

závitem - D16x29,5 L70
M=12x1 HW

1.971,- bez DPH

Unášecí stopka -
S=12mm, M12x1,
L50mm, LT70mm

399,- bez DPH

270M Drážkovací fréza
žiletková s upínacím

závitem - D24x29,5 L70
M=12x1 HW

2.181,- bez DPH

511 Ořezávací žiletková fréza

se spodním ložiskem - D16x20

L60 S=8 HW

Fréza Briani je určena pro přesné

frézování a kopírování podle šablony,

která je vespod ( pod materiálem ).

1.577,- bez  DPH

CrS Ořezávací žiletková fréza

s horním ložiskem – D19×40

L48 S8 HW

Falcovací fréza Gamma Zinken je určena

pro přesné frézování a kopírování podle

šablony, která je na horní straně materiálu.

Tento typ nástroje se dá využít i pro

silnější materiály a to pomocí ložiska.

1.463,- bez DPH

Zajišťujeme také ostření a zakázkovou výrobu

 

Ostření a servis Vašich

nástrojů nejmodernější

laserovou technologií

 

Naše akční nabídky
 

 

Výroba zakázkových

profilových, HW nožů a

žiletek na zakázku

 

Pokud se vám email nezobrazuje správně, prosím navštivte  tuto stránku

APARATEA, s.r.o. - Tuřanka 52  - 627 00 - Brno - Česká Republika
www.stopkovefrezy.cz - prodej@stopkovefrezy.cz

Tuto zprávu zasíláme všem stávajícím zákazníkům stopkovefrezy.cz .
Pro více informací o ochraně osobních údajů prosím navštivte Tuto stánku.

Pokud si nepřejete nadále dostávat naše emaily, prosím odpovězte Neposílat..
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