
CoroMill® MF80
Čelní a rohové frézování

Je čas posunout vaše čelní a rohové frézování na vyšší úroveň 
díky novému modelu CoroMill® MF80. Jde o spolehlivý a robustní 
nástroj pro většinu frézovacích aplikací v automobilovém průmyslu 
s materiály ISO K a P. Účinně snižuje náklady v přepočtu na díl. 

Díky lehkému tělesu s ochranou podložky zajišťuje fréza  
CoroMill® MF80 bezpečné řezání bez vibrací a nákladově 
efektivnější výrobu při operacích v úhlu blízkém 90 stupňům 
s upínacími prostředky.

Výkonné čelní a rohové frézování

Authorized distributor:

dsukjbn
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Nové těleso je lehké, což snižuje vibrace při dlouhém vyložení. Vícebřitá čelní a rohová  
fréza se vyznačuje robustním lůžkem břitové destičky a ochranou podložky pro použití 
s úhlem řezu blízkým 90 stupňům, což výrazně rozšiřuje možnosti využití frézy a zároveň  
to zajišťuje delší životnost nástroje a méně častý výskyt zmetků.

Lehké těleso frézy

Vnitřní přívod řezné kapaliny pro 
lepší odvádění třísek, zejména 
při obrábění tvárné litiny

 

Ochrana podložky zvyšuje bezpečnost 

Robustní lůžko břitové destičky je zárukou 
zesílené ochrany proti proměnným silám 
vznikajícím v důsledku odchylek při odlévání 
a kování

Díky novému provedení se hmotnost 
tělesa frézy snížila až o 35 %, což je 
zárukou menších vibrací při použití  
s velkým vyložením 

Konstrukční provedení 
s otevřenou kapsou pro  
lepší odvádění třísek 
zejména při obrábění ISO P

Nový profil tělesa nástroje umožňuje 
fréze práci blíže upínacím prostředkům 
a obráběným dílům.

Optimalizovaná mikrogeometrie 
vylepšuje bezpečnost řezné 
hrany a prodlužuje životnost 
nástroje

Optimalizovaný poloměr rohu (RE = 0,8 mm) omezuje 
vydrolování při obrábění ISO K a vylepšuje bezpečnost 
u ISO P

Hladicí břit (BS = 1,6 mm) pro 
vylepšenou strukturu povrchu

„Ochrana před třískami“ 
zajišťuje jejich odvádění 
od následné řezné hrany

8 řezných hran

Menší střed břitové destičky, 
aby se úhel hlavního břitu 
blížil 90 stupňům

Břitová destička s osmi rohy

Nakloněná řezná hrana pro hladší 
řezání s menší silou.

Tato destička má osm řezných hran, je chráněná proti třískám a vyznačuje se optimalizovanou  
mikrogeometrií pro lepší bezpečnost a odvod třísek. Součástí je i hladicí břit pro dokon-
čovací operace. Řezná hrana je nakloněná, což je zárukou hladkého řezání s malou silou.

Montážní vodítka na podložce 
zajišťují správné polohování břitové 
destičky v lůžku.

Díky správné orientaci podložky 
v kapse lze přesně nastavit břitovou 
destičku.



Použití
• Čelní frézování se sníženými náklady v situacích, kde se tradičně využívá mnohobřité nebo tangenciální řešení

• Rohové frézování se sníženými náklady v situacích, kde není primárně zapotřebí skutečný úhel 90 stupňů 
a opakované rohové frézování

• Tenkostěnné součásti v situacích, kdy jsou zapotřebí malé axiální síly

• Nastavení součástí a strojů s omezenou stabilitou

• Hrubování v automobilovém průmyslu (části motorů a krytů) 

• Obecné strojírenské hrubování a lehké hrubování

• Čelní a rohové frézování pro materiály ISO K a ISO P

Blok motoru Kryt převodovky Otočný čep  
zavěšení kol

Skříň diferenciálu

Požadavek Řešení Hodnota

Bezpečnost  
a spolehlivost  
obráběcího procesu

• K dispozici jsou frézy s malou a nerovnoměrnou roztečí zubů

• Geometrie optimalizovaná pro životnost nástroje a pro lehké 
obrábění

• Lehké těleso nástroje s nízkou axiální silou

• Zvýšená předvídatelnost obrábění

Snížení nákladů • Osm řezných hran

• Geometrie optimalizovaná pro životnost nástroje a pro lehké 
obrábění

• K dispozici jsou frézy s malou zubovou roztečí

• Náklady na součást

• Vyšší využití stroje

Dlouhodobě udržitelný 
způsob podnikání

• Tělesa frézy s ochranou podložky • Prodloužená životnost tělesa 
nástroje

Přehled hodnot

Oblasti použití dle ISO

P K



Konkurence Sandvik Coromant
Nástroj - MF80-R080Q27-13H

Břitové destičky - MF80-130508 M-M50 4330

zn 80/5 80/8

n, ot/min 500 500

vc, m/min 125 125

hex, mm - -

fz, mm 0,15 0,15

vf,mm/min 375 600

ap, mm 5 5

ae, mm 15/50 15/50

Životnost nástroje, součástí 9 součástí 15 součástí

Srovnávací studie výkonnosti

Součást: Čerpadlo a ventil

Materiál: ISO P (Din1.0619) / P1.5.C.UT

Operace:  Hrubovací rohové frézování

Stroj:  Heller H6000 HMC (HSK100)

Konkurenční
(9 součástí)

ISO P

+67 %
Životnost nástroje

C-1040:303 co-brand cs-CZ 
© AB Sandvik Coromant 2022

+60 %Produktivita

Sandvik Coromant
(15 součástí)

Výsledek:  Po 40 minutách obrábění bylo vidět jen opotřebení dané vylamováním ostří. Ochrana podložky a velké 
množství hran řezné destičky může snížit náklady přepočtené na díl při hrubování.
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