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Terävaihtojen toistotarkkuus tuotannossa 2-4 µm
Repeternoggrannhet vid skärbyte i produktion

Ø 11.90 - 140.60 mm

UrmaSystems

Halkaisija | Diameterområde
• Ø 7,6–35,6 mm
Kiinteissä varsissa kaksi pituutta ja
jäähdytysaineen läpisyöttö läpi meneville
rei’ille ja umpireikiin
• Ø 35,6–140,6 - 200,2 mm
Modulaarisissa pitimissä on integroitu
kompensointisäätö ja sisäinen
jäähdytysnesteen syöttö

• Ø 7,6 - 35.6 mm
hållare i två längder med invändig kylkanal
för genomgående- eller bottenhål
• Ø 35.6 - 140.6 - 200,2 mm Modulära
skaft med integrerad rundgångsjustering
och invändig kylkanal

Luotettavuus | Tillförlitlighet
• Tasainen tarkkuus
Kokonaispoikkeama ainoastaan 2-4 µm,
riippumaton käyttäjän taidoista
• Pitkä työkalujen käyttöikä
• Tasainen pinnanlaatu ja tarkka toleranssi
työkalun koko käyttöiän ajan

UrmaCircoTec

Ecoroll

Haas Automation

UrmaCircoTec RX

Kalvaimet | Brotschning
RX tekee kalvain-työkierrosta helppoa!

RX vänder upp och ner på brotschningen!

Vallankumouksellisen käytettävyyden ja älykkään
pidinjärjestelmän yhdistelmä säästää tuotantoaikaa ja
raaka-ainekustannuksia
• alhaisimmat kustannukset reikää kohden
• kattava valikoima kokoja ja muotoja
• erittäin luotettava

Det revolutionerande gränssnittet i kombination
med ett intelligent hållarkoncept sparar både
produktionstid och råvarukostnaden
• lägre kostnad per hål
• brett utbud av sorter och geometrier
• hög tillförlitlighet

Terän vaihtaminen... | Skärbyte...
• konstant precision,
rundgången förblir inom några tusendelar
vid skärbyte oavsett operatör
• lång livslängd
• konstant ytfinhet och tolerans under
hela livslängden

...on yhtä helppoa kuin kääntöterän
vaihtaminen!
• Työkalu säilyy koneen pitimessä
• Ei ylimääräisiä esiasetuksia tai säätöjä
• Alhaisemmat kustannukset terän vaihdolle

...lika enkelt som att byta ett vändskär!
• med verktyget kvar i maskinen
• ingen ytterligare förinställning
eller rundgångsjustering krävs
• lägre kostnad vid skärbyte

200
50

Ø 90 H6

50

0.8

P4: 0.000
P5: 0.001

Ajoneuvoteollisuus

Hydrauliikka | Hydraulik
Erittäin suorituskykyinen yhdistelmätyökalu
männän varsien ja muiden ajoneuvo-osien
massatuotantoon
• väliviimeistely ja viimeistely
yhdessä työvaiheessa
• yksi työvaihe vähemmän
• asetusten tekeminen nopeampaa
• alhaisimmat kustannukset reikää kohden
• ISO-standardin mukaiset terät väliviimeistelyyn
• vakiomalliset RX-terät viimeistelyyn

Högpresterande kombinationsverktyg för massproduktion av vevstakar och andra fordonskomponenter
• grov-och finbearbetning i en operation
• en operation mindre behövs
• reducering av ställtiden
• lägre kostnad per hål
• ISO-standard skär för grovbearbetning
• standard RX-brotschskär för finbearbetningen

Teknologia | Teknologi
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Koneenrakennus | Maskinkonstruktioner
Högpresterande brotschverktyg för mycket långa och
exakta hål. Tack vare keramiska styrlister kan både
cylindricitet och rundhet hållas inom mycket snäva
toleranser. Både rundgången och cylindiciteten kan
enkelt justeras inom tusendelar vilket garanterar
lång livslängd och perfekta hål. Övriga applikationer för CircoTec RX med stylister:
• vev- och kamaxel lägen
• ventilstyrningshål
• spindelhus för verktygmaskiner
• långa hål med intermittent bearbetning
I allmänhet

Erittäin suorituskykyinen työkalu erittäin pitkien ja
tarkkojen reikien kalvain-työkiertoihin.
Keraamisten ohjaus-listojen ansiosta lieriömäisyys
tiukkojen raja-arvojen sisäpuolella. Poikkeamia ja
lieriömäisyyttä voi säätää µ-tasolla. Työkalun pitkä
käyttöikä ja täydelliset reiät ovat taattuja. Muita
CircoTec RX -ohjauslistatyökalujen käyttösovelluksia:
• suorat reiät nokka- ja kampiakseleihin
• venttiilin ohjausreiät
• karakotelot työstökoneisiin
• yleiset pitkät reiät hakkaavalla työstöllä

kiertokanki | vevstake
C70 (260-310 HB)
200 m

Työkalun käyttöikä voi vaihdella huomattavasti tapauskohtaisesti. Tämä on ainoastaan karkea arvio!
Verktygslivslängden kan skilja sig avsevärt från fall till fall och skall endast ses som riktvärde!
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työkappale | detalj
työkappaleen materiaali

hydrauliventtiili | hydraulventil GGG40 (QT450)
F0512R1

terän materiaali | skärsort

pinnoitettu kovametalli |belagd hårdmetall)

työkalun kesto | verktygslivslängd 1)

450 m

Työkalun käyttöikä voi vaihdella huomattavasti tapauskohtaisesti. Tämä on ainoastaan karkea arvio!
Verktygslivslängden kan skilja sig avsevärt från fall till fall och skall endast ses som riktvärde!

Täydellisesti sovitetut terämateriaalit ilmailuja autoteollisuudessa yleisimmin käytetyille
kevyt-metalleille. Saatavana olevat CircoTec RX terien versiot: pinnoittamaton kovametalli,
Cermet, DLC-pinnoitukset ja PCD tai CBN. Tämä
tarkoittaa:
• suuri lastuamisnopeus ja
pitkä työkalun käyttöikä
• terien vaihto onnistuu muutamassa
sekunnissa myös PCD-kalvaimissa
• lastuttavan materiaalin voi valita vapaasti
• lopputuloksena erinomainen pinnan laatu

CircoTec RX är ett modulärt brotschsystem. Perfekt
lämpat för tillförlitlig och ekonomisk tillverkning
av medelstora serier. Den begärda håltoleransen
uppnås på ett tillförlitligt sätt och utan ytterligare
rundgångsjusteringar. Stopptiden blir avsevärt
reducerad.
• skärbyte på några sekunder
• tusendelsprecision utan någon extra
rundgångskontroll
• modulära standarddelar från UrmaSystemet
• flexibelt verktygssystem för olika applikationer

Teknologia | Teknologi

Teknologia | Teknologi
työkappale | detalj
työkappaleen materiaali
työkalun kesto | verktygslivslängd 1)

CircoTec RX on modulaarinen kalvainjärjestelmä.
Se sopii täydellisesti luotettavaan ja taloudelliseen
keskikokoisten erien tuotantoon. Vaadittavat reikätoleranssit täytetään luotettavasti eikä ylimääräisiä
poikkeamasäätöjä tarvita. Seisonta-ajat lyhenevät
huomattavasti.
• terien vaihto onnistuu muutamassa sekunnissa
• µ-tason tarkkuus ilman
ylimääräisiä poikkeamatarkastuksia
• vakiomalliset modulaariset UrmaSystem-osat
• joustava työkalujen kokoonpano
useisiin sovelluksiin

Ilmailu- ja autoteollisuus | Flygplanstillverkning
Perfekt anpassade skärsorter för de mest förekommande lättmetall legeringar som förekommer inom
flyg- och fordonstillverkning. CircoTec RX skären
finns i belagd HM, Cermet, DLC-beläggning och
PKD eller CBN sorter. Vilket ger:
• hög skärhastighet och lång livslängd
• skärbyte på några sekunder även
för PKD brotschar
• ett brett utbud av skärsorter
• en utmärkt ytfinhet uppnås

Teknologia | Teknologi
• täysin integroitu säätölaite,
halkaisija alkaen 35,601 mm
• Beta-moduulin sovittimet
• halkaisija enintään 200,2 mm

• integrerad rundgångsjustering från
diameter 35,601
• Beta-modul adapter
• upp till diameter 200,2 mm
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työkappale | detalj
työkappaleen materiaali | material

iskunvaimennin |stötdämpare
alumiini EN-AW-6082-T6

terän materiaali | skärsort

DLC-pinnoitettu kovametalli |DLC-belagd hårdmetall)

työkalun kesto | verktygslivslängd 1)

>320 m

