
CoroCut® QI
Řešení optimalizované pro vnitřní 
a čelní zapichování

Spolehlivost při výrobě drážek 
malých průměrů
Díky koncepci CoroCut® QI je nyní obrábění drážek malých 
průměrů bezpečnější a spolehlivější. Tento nástroj má lůžko 
břitové destičky opatřené stabilizačním vedením, které 
zaručuje její vysokou stabilitu a umožňuje rentabilní a stabilní 
obrábění vnitřních a čelních drážek.

Díky lehkému průběhu záběru a břitovým destičkám s vysoce 
kvalitním ostřím umožňuje koncepce CoroCut® QI dosažení 
vysoké kvality povrchu obrobených drážek a maximální 
bezpečnosti obráběcího procesu.

Authorized distributor:



• Stabilní a přesnou polohu břitové destičky zaručuje její lůžko se 
stabilizačním vedením

• Optimalizovaný vrcholový úhel lůžka břitové destičky přispívá k lehčímu 
průběhu řezu a snížení velikosti řezných sil

• Nástrojové držáky s upínáním břitových destiček pomocí šroubu jsou 
zárukou stability a vysoké bezpečnosti obráběcího procesu

• Vnitřní přívod řezné kapaliny zlepšuje odvádění třísek a zvyšuje produktivitu

• Břitové destičky s vysoce kvalitním ostřím zvyšují životnost nástroje  
a zlepšují kvalitu obrobené plochy

Výroba vnitřních drážek

• Minimální průměr díry (DMIN): 12–60 mm (0.472–2.36 inch)

• Hloubka řezu (CDX): 2–11 mm (0.079–0.433 inch)

Čelní zapichování

• Průměr prvního řezu (DAXIN-DAXX): 16–102 mm  
(0.630–4.02 inch)

• Hloubka řezu (CDX): 5.5–20 mm (0.217–0.787 inch)

Použití

Technická charakteristika a výhody

Oblasti použití dle ISO



Vysoce výkonné nástroje pro 
upichování a zapichování

CoroCut® QI

CoroCut® QD

CoroCut® QF

Koncepce CoroCut® QI tvoří společně s CoroCut® QD a CoroCut® QF komplexní 
program optimalizovaných, vysoce výkonných nástrojů pro upichování a zapichování.

Koncepce optimalizovaná pro vnitřní a čelní 
zapichování

Koncepce optimalizovaná pro výrobu hlubokých 
vnějších drážek a upichování.

Koncepce optimalizovaná pro výrobu hlubokých 
čelních drážek.



Konkurenční CoroCut® QI
Nástroj Karbidová tyč QI-RAGE02C16-12

Břitové destičky - QI-NE-0200-0002-GF 1125

vc m/min (ft/min) 135–160 (443–525) (konstantní otáčky) 135–160 (443–525) (konstantní otáčky) 

fn  mm/ot (in/ot) 0.05 (0.002) 0.07 (0.003)

Čas, (s) 70 65

Životnost nástroje, ks 3000 7000

C-1040:293 cs-CZ cobrand
© AB Sandvik Coromant 2021

Srovnávací studie výkonnosti

Součást: Korpus
Materiál: M1.2.Z.AQ (Aisi 303)
Operace: Výroba vnitřních drážek
Stroj: Citizen M32

Výsledek:  Důvodem pro nahrazení konkurenčního nástroje byla špatná dosahovaná 
kvalita obrobeného povrchu. Koncepce CoroCut® QI nabídla bezpečný a spolehlivý 
obráběcí proces s vynikající kvalitou obrobeného povrchu a vyšší produktivitou.

Konkurenční nástroj vs. CoroCut® QI

+130%
Životnost nástroje

Podrobnější informace vám sdělí místní obchodní zastoupení společnosti 
Sandvik Coromant nebo navštivte www.sandvik.coromant.com
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