
 ©2017 Kennametal Inc. l Wszelkie prawa zastrzeżone. l  A-16-05217PL

 kennametal.com 

 kennametal.com 

 GŁÓWNY  KATALOG 

2018
 GŁÓWNY 
 KATALOG 

 TOM 2  |  NARZĘDZIA OBROTOWE 

 Obróbka otworów   |   Gwintowanie   |   Monolityczne frezy trzpieniowe   |   Frezy składane  TOM 2 

 METRYCZNE 

 G
ŁÓ

W
N

Y
 K

ATA
LO

G
 2

018
 

 CENTRALA ŚWIATOWA 

 CENTRALA W EUROPIE 

 REGION AZJI I PACYFIKU 

 CENTRALA W INDIACH  

 Kennametal Inc. 

 Kennametal Europe GmbH 

 Kennametal Singapore Pte. Ltd. 

 Kennametal India Limited 

 600 Grant Street  l  Suite 5100 

 Rheingoldstrasse 50 

 3A International Business Park 

 CIN: L27109KA1964PLC001546 

 Pittsburgh, PA 15219 USA 

 CH 8212 Neuhausen am Rheinfall 

 Unit #01-02/03/05, ICON@IBP 

 8/9th Mile, Tumkur Road 

 Tel.: 1 800 446 7738 

 Szwajcaria 

 Singapur 609935 

 Bangalore — 560 073 

 ftmill.service@kennametal.com 

 Tel.: +41 52 6750 100 

 Tel.: +65 6265 9222 

 Tel.: +91 080 22198444 lub +91 080 43281444 

 neuhausen.info@kennametal.com 

 k-sg.sales@kennametal.com 

 bangalore.information@kennametal.com  

http://kennametal.com


kennametal.com kennametal.com  S45 S44

 Wysoce pozytywowe frezy czołowe z ośmioma krawędziami skrawającymi używane do obróbki większości materiałów. Dzięki 

swojej konstrukcji frezy KSOM mogą być używane do frezowania płaszczyzn, frezowania wgłębnego, interpolacji śrubowej oraz 

frezowania skośnego. 

 •  Duży dodatni kąt powierzchni natarcia zapewnia lekką 

pracę narzędzia. 

•  Niskie siły skrawania zapewniają wyższe wartości posuwu. 

•  Kąt przyłożenia płytki wynoszący 25° umożliwia wysokiej 

jakości obróbkę skrawaniem na automatach. 

•  Doskonała wydajność w zastosowaniu do stali nierdzewnej 

i superstopów. 

•  Rozwiązanie będące pierwszym rozwiązaniem do obróbki 

komponentów turbosprężarek doładowujących z materiałów 

takich jak 1.4826, 1.4838, 1.4848 oraz 1.4849.  

 KSOM
™

 Mini • KSOM 
Głowice frezarskie 
 Zastosowanie podstawowe 

 Właściwości i zalety 

 Mocowanie przy użyciu śruby. 

 Numerowane krawędzie skrawające.

W gniazdach kieszeni należy 

umieścić płytki o takiej samej 

liczbie krawędzi skrawających, aby 

zapewnić dobre bicie, zwłaszcza 

w przypadku płytek prasowanych 

i spiekanych do odpowiedniego 

rozmiaru (PSTS). 

 KSOM Mini: płytka OF*T06 

— Maks. wartość Ap1 = 3,5 mm 

(8 przemocowań)

— Maks. wartość Ap2 = 9 mm 

(4 przemocowania)

 Kąt przyłożenia 25° 

na płytce. 

 Osiem efektywnych 

krawędzi skrawających 

w każdej płytce. 

 Duży dodatni kąt natarcia. 

Płytka KSOM OF*T07 

— Maks. wartość Ap1 = 5 mm 

(8 przemocowań)

— Maks. wartość Ap2 = 11 mm 

(4 przemocowania) 
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