Apresentação

INOVAÇÃO CONTÍNUA
Por ocasião da SIAMS 2014, a Applitec apresentou sua nova série IN-Line, uma série de porta-ferramentas e
barras de perfuração desenvolvida e fabricada em Moutier, na Suíça.

Série IN-Line
Desde então, o produto provou seus méritos, sobretudo com o primeiro porta-ferramentas do tipo BH,
com porca de fixação sem chave, que fica situado o
mais próximo possível da aresta de corte. Este sistema, desenvolvido pela Applitec, é amplamente
reconhecido no mercado. Graças à sua alta precisão e rigidez, ele resolve o problema de vibrações
que ocorrem frequentemente durante a usinagem
de diâmetros internos. Por isso, a vida útil da ferramenta aumenta consideravelmente.
Com devida consideração às exigências dos clientes e parceiros e ao desenvolvimento do mercado,
os engenheiros da equipe da Applitec conseguiram
efetivamente ampliar a série IN-Line com o desenvolvimento de novos porta-ferramentas e barras de
perfuração, tais como :
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• Porta-ferramentas do tipo BH com 4 peças chatas,
diâmetro de até 28 mm
• Porta-ferramentas do tipo BHS, sem porca, com
fornecimento de líquido de arrefecimento externo
e/ou líquido de arrefecimento dentro da ferramenta
• Porta-ferramentas hidráulicos do tipo BHY
• Porta-ferramentas de gancho do tipo BHY
• Barras de perfuração com diâmetro mínimo de
0,30 mm e barras de perfuração sem fornecimento de líquido de arrefecimento dentro da ferramenta
Para citar apenas alguns novos produtos que completam a série IN-Line 2016.
Todas as barras de perfuração são compatíveis com
os 4 tipos de porta-ferramentas oferecidos (BH/BHS/
BHY/BHK).
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Série ZXB – 760
Depois do enorme sucesso das geometrias ZX e ZXT,
os engenheiros da equipe da Applitec continuaram
a se concentrar em aperfeiçoar o controle de cavacos. A nova geometria ZXB, que foi inventada nos
laboratórios da empresa e testada sob condições
ideais, complementará as geometrias com quebra-cavacos. Entre outros fatores, o conceito ZXB permite a usinagem tridirecional, exatamente como o
ZXT.
O ZXB se destaca por sua pequena força de corte,
o que permite maiores taxas de avanço de corte.
explica Patrick Hirschi, especialista da Applitec : “É
desnecessário dizer que a nova pastilha ZXB, com
seu sistema de fixação com dois parafusos e dentes
deslocados, patenteado pela Applitec, é uma verdadeira joia que complementa perfeitamente a bem
conhecida e ampla série TOP-Line 700 que é utilizada em todo o mundo”.

De acordo com os engenheiros da Applitec, o
desenvolvimento de uma geometria de roletes para
cavacos, com uma pastilha indexável afiada que
manipula materiais de difícil usinagem, em uma
série concebida para alta rigidez, como a série TOPLINE, possibilita uma nítida melhoria de desempenho na usinagem.

SERÁ APRESENTADO NA SIAMS
A equipe de vendas da Applitec confirma
que as inovações IN-Line são apenas alguns
dos produtos recém-desenvolvidos que
serão apresentados no estande da empresa
(C11 Halle 1.2) na próxima feira SIAMS,
em Moutier (de 19 a 22 de abril de 2016).
Além disso, um novo catálogo abrangente, que substitui os atuais catálogos IN
e ADDITIONAL, será publicado por ocasião
deste grande evento.

Essa nova pastilha com revestimento de TiAlN está
disponível em estoque.
Para mais informações, entre em contato com :
http://applitec-tools.com
Contato : patrick@applitec-tools.com

Se estiver interessado em visitar a SIAMS,
baixe o seu ingresso gratuito no site da
SIAMS em www.siams.ch/ticket.

Applitec Moutier SA
Swiss Tooling
Chemin Nicolas-Junker 2
CH-2740 Moutier
Tel. +41 32 494 60 20
Fax +41 32 493 42 60
info@applitec-tools.com
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