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PROMÓCIÓS AJÁNLATOK

Kiemelt magyarországi képviselet: PROTOOL Kft.  
www.protool.hu - protool@protoolkft.hu - 1/329-1717

Lapkavásárlás esetén ajándék befogó, ajándék lapka 
fúrószárakból, leszúró pengéből  70-75%-os kedvezmény!

2020.12.31-ig
ÉRVÉNYES: 

MFWN mini, MEV - MFH  KPK Sorozat DRA  Sorozat

          MARÁS                               ESZTERGÁLÁS   TELIBEFÚRÁS



Lapkafészkenként 10db* lapka vásárlása esetén 
75% kedvezményt adunk a késszárból

Lapkatípuson belül a különböző forgácstörők és grade-ek tetszés szerint keverhetők. *KPKTB: min 30db lapka.

Nagyteljesítményű leszúró megoldások

KPK SOROZAT
Könnyű lapkacsere  -- >  csökkenő állásidő
Biztos lapkamegfogási mechanizmus - nagy teljesítmény, hosszabb éltartam; stabil megmunkálás

A szilárd lapkaszorítás nagyobb 
folyamatbiztonságot jelent 

2

Egyedülálló forgácstörő a 
hosszabb éltartamért és stabil 
megmunkálásért 

3

Rezgéselnyelő, merev szerszámtartó
belső hűtés opcióval

4

Csökkentse az állásidőt  gyors lapkacserével 
A kulcs finom mozgatásával lazíthatja a lapkát

Gyors, könnyú lapkacsere
Stabil lapkafészek

ÚJ TERMÉK

KPKTB-JCT 
Belső hűtéssel

KTKTB KTKTBF

Belső hűtés nélkül

Videóért kattintson

Click or scan
for tough conditions video!

Infós lap

1     Könnyű lapkacsere
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BELSŐ HŰTÉSŰ LESZÚRÓPENGE

https://brochure.kyocera-unimerco.com/Indexablecuttingtools/SingleLanguageBrochures/UK/kpk-series-en/?page=1
https://youtu.be/UJikzb9cgFw
https://youtu.be/PVFoKe23VA4
https://protool.hu/katalogusok/kivonat/kyocera_kpk.pdf


Bemutatjuk a gazdaságos kis átmérőkhöz ajánlott MWFN marócsaládot

Low cutting force 90° milling cutter

MFWN mini

Az MFWN sorozat korábbi típusainál megszokott lapkatervezés:
Törésálló lapkák - alacsony forgácsolóerő

2

Kisméretű lapkák - az MFWN sorozat korábbi típusainál megszokott kiemelkedő teljesítménnyel 
5mm furatmélységig elérhető  

PR015S Hosszú éltartam, stabil megmunkálás edzett anyagokba
 
n is

Kiváló teljesítmény továbbfejlesztett termikus tulajdonságokkal
MEGACOAT HARD TÍPUSÚ LAPKÁVAL

 ÚJ

Infós lap

Videóért kattintson

ÚJ TERMÉK

1    MFWN mini költséghatékony 6-élű lapkákkal

3 Átfogó lapkaválaszték alkalmazások széles választékához

Lapkafészkenként 10db*  lapka vásárlása esetén a 
marófejet AJÁNDÉKBA adjuk

Lapkatípuson belül a különböző forgácstörők tetszés szerint keverhetők. *2 lapkafészek esetén min 30db lapka vásárlása szükséges

Kiemelt magyarországi képviselet: PROTOOL Kft.  www.protool.hu - protool@protoolkft.hu - 1/329-1717

6 VÁGÓÉL

https://youtu.be/ombv4iVtAM8
https://www.kyocera-unimerco.com/products-and-services/metal/milling/indexable-milling-cutters/shoulder-face-mills/mfwn-mini/
https://protool.hu/katalogusok/kivonat/kyocera_mfwnmini.pdf


Első választás acélhoz! Kiváló felületi minőség, hossszú szerszáméltartam
Különösen kisebb alkatrészek megmunkálásánál ajánlott

PVD bevonatú lapkák kisebb alkatrészek megmunkálásához

PR17 SOROZAT

Alkalmazások széles választékához ideálisan alkalmazható 

Kiváló  teljesítmény szénacél és rozsdamentes acélokban alacsony és nagysebességű megmunkálásnál is

30db lapka vásárlása esetén +10db AJÁNDÉK.

100db lapka vásárlása esetén + 40db AJÁNDÉK.
Lapkaalapanyag (grade) azonos, de förgácstörők  tetszés szerint választhatók a kedvezményes mennyiségen belül

Új fejlesztésű PVD bevonat: MEGACOAT NANO PLUS

PR1725

Kiváló az acél és egyéb anyagok megmunkálására 
Alkalmazások széles választékához ideális  - 
Válasszon a számos forgácstörő közül 

PR1705
Kiváló kopásállósági mutatókkal tesztelt 
lapka. Nagy pontosságú megmunkálás 
szénacélban! 

Acél Rozsdamentes acél

PR1725

Low speed

Medium 
speed

High speed

Light 
interruption

Heavy 
interruptionContinuous

Low speed

Medium 
speed

High speed

Light 
interruption

Heavy 
interruptionContinuous

PR1725

PR1535PR1535PR930

PR1425

PR1705

PR1725: Általános célú, nagysebességű megmunkálás 
PR1535: Első választás saválló anyagokhoz
Növelt szerszáméltartam - kiváló megmunkálási eredmények

 PR1725: Első választás acélhoz
 PR1705: Első választás acélok nagysebességű 
megmunkálásához

ÚJ TERMÉK
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ESZTERGÁLÁS



Új tervezésű háromszög lapkák - Alacsony vágóerő. Növelt stabilitású befogó . Nagy 
teljesítmény, gazdaságos, többélű lapkák. Multifunkcionális marási megoldás

Nagyteljesítményű marás - Multifunkcionális  ECO-marók

MEV

Alacsony vágóerők, 
szívós vágóél

Nagy stabilitású lélekvastagság

3 Multifunkcionális: Az MEV megmunkálások széles körében alkalmazható

Zsebmarás

Rampázás
Homlokmarás

Vállmarás

Horonymarás

Infós lap

Helical marás

Lapkafészkenként 10db*  lapka vásárlása esetén a 
marófejet AJÁNDÉKBA adjuk

Lapkatípuson belül a különböző forgácstörők tetszés szerint keverhetők. *2 lapkafészek esetén min 30db lapka vásárlása szükséges

1     Nagy teljesítmény - alacsony vágóerők, nagy stabilitású tervezés

2     Gazdaságos választás: 3-élű lapka, növelt éltartam
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https://protool.hu/katalogusok/kivonat/kyocera_mev.pdf


Konvex élgeometria: nagyobb előtolás mellett is stabil megmunkálás, hatékony rezgéshatás 
csökkentés. Rövidebb ciklusidők nagyolásnál. Széleskörű alkalmazhatóság

Nagy előtolás? A leghatékonyabbat keresi? ÍME:

MFH

Lapkafészkenként 10db*  lapka vásárlása esetén a 
marófejet AJÁNDÉKBA adjuk

Lapkatípuson belül a különböző forgácstörők tetszés szerint keverhetők. 

*MFH Harrier, MFH Mini, MFH Micro: 2 lapkafészek esetén min 30db lapka vásárlása szükséges

MFH Harrier
ø 25 mm – ø 160 mm
3 különböző lapkageometriával  
megmunkálási lehetőségek  
széles választékán

MFH Micro 
ø 8mm – ø 16mm
Lecserélheti a tömör keményfém 
maróit, csökkentheti szerszámköltségét

MFH Mini 
ø 16mm – ø 50mm
Gazdaságos lapka 
4 vágóéllel

Homlok &
vállmarás

Helical marás KontúrmarásHoronymarás ZsebmarásRampázás

*MFH Harrier: GM/GH forgácstörő elérhető minden fenti megmunkáláshoz.  LD és FL forgácstörő nem elérhető helical maráshoz, emelkedő falú kontúrmaráshoz és  fúró-süllyesztő maráshoz

Infós lap
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A nagy siker miatt meghosszabbítva december 31-ig

ø 8mm – ø 160mm

https://www.protool.hu/kyocera/mfh_promo.html


Tökéletes furattűrés - alacsony forgácsolóerők
Kiváló forgácsalak még mély furatokban is

Nagy hatékonyságú moduláris fúró

MagicDrill  DRA

DRA 1.5D, 3D, 5D, 8D, 12D

ø 8.0mm - ø 25.5mm
Egyenes és lapolt szárkivitel is elérhető. PR1535  acélhoz és savállóhoz, PR1525 öntévnyhez 

öntvény
KM

általános megmunkálás
GM

süllyesztés
FTP

DRA él-letörő kiegészítő
Új egynes szárkivitelű él-letörő kieglszítő. Kiváló forgácsvezetés bármilyen furathosszon

1 Optimális lélekvastagság, növelt fúró-központosság

2     Állítható különböző furathosszokhoz

3 db  lapka vásárlása esetén a 
fúrószárra 70% kedvezményt adunk

A kedvezményes mennyiség elérése érdekében a lapkaalapanyag (grade) és förgácstörők  tetszés szerint variálhatók

Infós lap
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ÚJ TERMÉK

https://www.protool.hu/kyocera/dra_promo.html


Általános feltételek
• A promóció érvényessége: 31.12.2020
• ÁSZF: www.protool.hu/aszf
• A változtatás jogát fenntartjuk

Általános megmunkálás

Q Sorozat
Hosszú szerszáméltartam és kiváló felületi minőség simításnál és középnagyolásnál
Stabil megmunkálás: acélban, savállóban, és kemény <68HRC anyagokban 

αβ

α ≠ β

Különleges vibráció elnyelő horonykialakítás

Hatékony megmunkálás: acélban, savállóban, és kemény <68HRC anyagokban 

Forgácsolási paraméterek:
N = 2,918 min-1, Vf = 678 mm/min, ap x ae = 12 x 9.6 mm 
Machining diameter ø 12 mm, 4 teeth, slotting, dry 
Workpiece: 42CrMo4V 

4QFSM-VG
(Vágótávolság 3,900 mm)

Versenytárs A
(Vágótávolság 1,900 mm, törés)

1/2
 min

Kopás

Különleges oxidáció- és kopásállóságú bevonat:  MEGACOAT

5-6 db maró vásárlása esetén 60-65% kedvezmény
Különböző méretek és  kialakítások variálhatók
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1 Változó horonyszélesség

3 Növelt szerszáméltartam: MEGACOAT

2 Megmunkálási feladatok széles körében ideális

Infós lap

https://www.protool.hu/kyocera/doc/qseries.pdf

	logo: 


