
Obszary zastosowań wg ISO

Geometria czoła  
z możliwością 
zagłębiania 
skośnego do 20° 

Konstrukcja 
WhisperKutTM: 

ciche, płynne i stabilne 
frezowanie

Chwyt  
cylindryczny i Weldon

Wysoce niezawodny
i bardzo odporny 
na ścieranie 
gatunek GC1730

Opcje promienia naroża, 
szyjki i rozdzielacza wiórów

2–7 ostrzy, przy
osiowej głębokości 

skrawania 1–4×D

Zobacz CoroMill® Dura 
w akcji

CoroMill® Dura to nowy asortyment uniwersalnych monolitycznych 
frezów trzpieniowych o wysokiej wydajności. Koncepcja ta oferuje 
autentyczną uniwersalność obróbki od zgrubnej po wykończeniową  
wielu różnych gatunków materiału przedmiotu obrabianego.

Kluczem do sukcesu jest wyjątkowa konstrukcja WhisperKut™. 
Zmienny kąt pochylenia linii śrubowej skutecznie rozprasza 
szkodliwe drgania, dzięki czemu płynna i stabilna obróbka  
frezarska nigdy nie była łatwiejsza.

CoroMill® Dura 
Wydajna i uniwersalna obróbka frezami trzpieniowymi

Najważniejsze nowości 
październik 2022 r.



Obszary zastosowań wg ISO

CoroTurn® Prime 
Dowiedz się więcej

Dowiedz się 
więcej o frezach 
CoroMill® MF80

Czas przejść na wyższy poziom frezowania  
czołowego i walcowo-czołowego dzięki nowemu 
frezowi CoroMill® MF80 – wysoce niezawodnemu 
narzędziu do większości zastosowań frezarskich 
do obróbki materiałów z grup ISO K i P w branży 
motoryzacyjnej. 

Koncepcja ta oferuje lekki korpus frezu z ochroną  
w postaci płytki podporowej, zapewniający bezpieczny  
i wolny od drgań przebieg skrawania.

Zastosowanie:
• Przedmioty o cienkich ściankach, w obróbce których 

wymagane są małe siły osiowe
• Przedmioty i konfiguracje obrabiarki o ograniczonej

stabilności
• Obróbka zgrubna i półzgrubna

CoroMill® MF80 
Wysokowydajne frezowanie czołowe 
i walcowo-czołowe

Doskonała opłacalność! Płytki dwustronne o geometrii 
ujemnej z czterema ostrzami, w których zastosowaliśmy 
naszą najnowszą technologię produkcji materiału 
narzędziowego.

Nowa, wytrzymała konstrukcja gniazda płytki:
• Zapobiega uszkodzeniu narzędzia w przypadku

pęknięcia płytki
• Umożliwia zmianę kierunku posuwu bez przemieszczania 

płytki.

Zaktualizowane geometrie umożliwiają doskonałą 
kontrolę spływu wiórów, zwłaszcza podczas 
obróbki stali nierdzewnych typu duplex, stali 
ciągliwych i materiałów przywierających.

CoroTurn® Prime 
Jeszcze bardziej zwiększ swoje możliwości produkcyjne 
dzięki płytkom w wariancie B drugiej generacji
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