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Keményfém marócsapok INOX fogazással
A forgácsoló profi

■	Kiemelkedő forgácsolási teljesítmény és élettartam roszdamentes (INOX)  
anyagok megmunkálásakor

■	Kiváló felületminőség 

■	Komfortos munkavégzés, csökkentett vibráció, alacsonyabb zajszint
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Keményfém marócsapok INOX fogazással
rozsdamentes acél (INOX) anyagok megmunkálásához

Rendelési szám Fogazás Csap ø 
d2 

[mm]

Fej ø x 
hossz 
d1 x l2 
[mm]

Teljes 
hossz 

l1 
[mm]

Ajánlott 
fordsz. 

[n/perc]
INOX

EAN 4007220

N! ZYA 0616/6 900499 6 6 x 16 55 24.000 - 32.000 1 23

N! ZYA 1225/6 900505 6 12 x 25 65 12.000 - 16.000 1 60

d1 d2

l2 l1

Hengeres alakú marócsap DIN 8032 szerint.

Rendelési példa: 
EAN 4007220900499 
ZYA 0616/6 INOX

  

Hengeres forma ZYA

Rendelési szám Fogazás Csap ø 
d2 

[mm]

Fej ø x 
hossz 
d1 x l2 
[mm]

Teljes 
hossz 

l1 
[mm]

Ajánlott 
fordsz. 

[n/perc]
INOX

EAN 4007220

N! KUD 0605/6 900536 6 6 x 5  45 24.000 - 32.000 1 18

N! KUD 1210/6 900543 6 12 x 10 51 12.000 - 16.000 1 25

Gömb formájú marócsap DIN 8032 szerint.

Rendelési példa: 
EAN 4007220900536 
KUD 0605/6 INOX

  
d1 d2

l2
l1

Gömb forma KUD

Rövid idő alatt kell sok anyagot leválaszta-
nia? El akarja kerülni a rozsdamentes (INOX) 
anyagok megmunkálásakor  fellépő károso-
dásokat?

A PFERD új innovatív INOX fogazású maró-
csapokat fejlesztett ki rozsdamentes (INOX)  
anyagok megmunkálására. Az INOX fogazás 
minden ausztenites rozdsdamentes és saválló 
anyagon kitűnik kiváló forgácsolási teljesítmé-
nyével.

Előnyök
	■ Az innovatív foggeometriának köszönhe-
tően kiváló forgácsolási teljesítmény és 
élettartam.

	■ Az optimális forgácsképződés eredménye-
ként kiváló a megmunkált felület minősége.

	■ A kismértékű megmunkálási hő miatt nem 
lép fel elszíneződés a munkadarabon. 

	■ Komfortos, ergonómiailag megfelelő 
munkavégzés a nyugodt körben futásnak, 
a csökkentett vibrációnak és az alacsony 
zajszintnek köszönhetően.

Fogazás INOX
Ajánlott fordulatszám tartomány [n/perc]

Vágási sebességek [n/perc]

  
ø [mm]

450 600

Fordulatszámok [min-1]

  6 24.000 32.000
12 12.000 16.000

Példa: 

Keményfém (HM) marócsap, fogazás INOX,  
átmérő 12 mm. 
Vágási sebesség: 450 - 600 m/min
Fordulatszám tartomány:  
12.000 - 16.000 n/perc

N! Új 2012



3

Keményfém marócsapok INOX fogazással
rozsdamentes acél (INOX) anyagok megmunkálásához

Rendelési szám Fogazás Csap ø 
d2 

[mm]

Fej ø x 
hossz 
d1 x l2 
[mm]

Teljes 
hossz 

l1 
[mm]

Ajánlott 
fordsz. 

[n/perc]
INOX

EAN 4007220

N! WRC 0616/6 900512 6 6 x 16 55 24.000 - 32.000 1 22

N! WRC 1225/6 900529 6 12 x 25 65 12.000 - 16.000 1 57

Hengeres gömbvégű marócsap DIN 8032 
szerint.

Rendelési példa: 
EAN 4007220900512 
WRC 0616/6 INOX

  
d1 d2

l2
l1

Hengeres, gömbvégű forma WRC

Rendelési szám Fogazás Csap ø 
d2 

[mm]

Fej ø x 
hossz 
d1 x l2 
[mm]

Teljes 
hossz 

l1 
[mm]

Rádiusz 
r 

[mm]

Ajánlott 
fordsz. 

[n/perc]
INOX

EAN 4007220

N! RBF 0618/6 900550 6 6 x 18 55 1,5 24.000 - 32.000 1 21

N! RBF 1225/6 900567 6 12 x 25 65 2,5 12.000 - 16.000 1 47

Csúcsíves gömbölyített végű marócsap 
DIN 8032 szerint.

Rendelési példa: 
EAN 4007220900550 
RBF 0618/6 INOX

  

r

d1 d2

l2
l1

Csúcsíves gömbölyített végű  
forma RBF

PFERDERGONOMICS 

A PFERDERGONOMICS 
ajánlja a rozsdamentes 
(INOX) anyagok megmun-
kálásához az új, innovatív 
fogazású keményfém ma-
rócsapokat. A marócsapok 
nyugodt forgácsleválasz-
tásukkal, jelentősen ala-

csonyabb értékű vibrációval és zajszinttel 
tűnnek ki.
További információért és a megfelelő 
PFERD szerszám kiválasztásáért 
tekintse meg a „PFERDERGONOMICS 
– A középpontban az ember áll” című 
kiadványunkat.
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PFERDERGONOMICS
A középpontban az ember áll

■	Csökkentett vibráció

■	Alacsonyabb zaj

■	Visszafogott porkibocsátás

■	Optimalizált érintésérzékelés (haptic) a munkavégzésnél

Szakmai hozzáértés rozsdamentes 
(INOX) anyagok megmunkálásánál

A PFERD egy széleskörű 
programot kínál, amely 
minden tekintetben kielé-
gíti a rozsdamentes (INOX) 
anyagok megmunkálásá-
val szemben támasztott 
követelményeket. A PFERD 
PRAXIS kiadványunk 
„PFERD szerszámok 

rozsdamentes anyagok megmunkálásához” 
címmel sok értékes alkalmazástechnikai 
útmutatást kínál. Tapasztalt értékesítési 
munkatársaink és a PFERD-TOOL-TECHNIK 
valamennyi kérdésük megválaszolásában 
készséggel áll rendelkezésükre. Forduljanak 
hozzánk bizalommal.

PFERD szerszámok 
rozsdamentes anyagok megmunkálásához

Az eredeti PFERD szerszám kézikönyv!

A kézikönyvben 
további informá
ciók találhatók 
több mint 7.500 
innovatív felület
megmunkálási 
megoldásról, va
lamint az anyagok 
darabolásáról.

Kérje díjmentes személyes példányát: 
www.pferd.com és  
www.legatorok.hu.

N! Új 2012




