
Stopkové frézy  do rohu se dodávají již od D10 mm a jejich výhodou je excelentní
boční napojování. Nepravidelně rozložené břity na obvodu frézy snižují vibrace při obrábění. 
Odkaz na e-katalog Jongen

Frézy se závitovým modulem spojené s tvrdokovovým prodloužením tvoří kompaktní
celek s možností si zvolit potřebnou délku nástroje.
Díky antivibračním vlastnostem tvrdokovového prodloužení a nepravidelnému 
rozmístění lůžek destiček jsou tyto sestavy vhodné pro hluboké frézování 
při zachování efektivity obrábění. 
Odkaz na e-katalog Jongen

Rohové a rovinné  nástrčné frézy s pozitivním nebo negativním uložením 
břitových destiček do všech druhů materiálů.
Nepravidelně rozložené břity na obvodu frézy snižují vibrace při obrábění.
Odkaz na e-katalog Jongen

Rychloposuvové frézy  (HIGH FEED) významně zvyšují produktivitu při
hrubování  tvarů nebo otvorů a díky své konstrukci destiček umožnují 
efektivní obrábění při vysokém posuvu a velkém vyložení nástroje.
Odkaz na e-katalog Jongen

Destičkové vrtáky s rozsahem od D14 do D44 mm v délkových variantách 3xD a 5xD.
Odkaz na e-katalog Jongen

AKCE
Destičkové nástroje se slevou 80% 

do Ø63mm: při objednání 20 kusů destiček
od Ø64mm: při objednání 40 kusů destiček

Limit akce : 
pokud je ceníková cena nástroje větší jak 999 € je nutné objednat destičky v ceníkové ceně min. 1333 €

Produktivní nástroje pro zahloubení hlav šroubů D11, 15, 18, 20, 28, 33 a 40 mm
a  frézování „T“ drážek.
Odkaz na e-katalog Jongen

Frézy  s  uložením destiček  45° umožňují  čelní a zpětné srážení hran .  
Nástroje 1-břité a 2-břité jsou k dispozici pro srážení hran 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°a 75° .
Odkaz na e-katalog Jongen

Kopírovací frézy  vhodné jak pro hrubování tak i dokončování tvarů ve více osách.
Široká řada břitových destiček zaručuje efektivní obrábění ve všech druzích materiálů.
Odkaz na e-katalog Jongen
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Kotoučové frézy s tangenciálními  destičkami od D63 do 200 mm v šířkách od 4-18 mm.
Odkaz na e-katalog Jongen
Kotoučové frézy se samosvorně upnutými destičkami od D50  do 160 mm 
v šířkách  1,6 ; 2,2 a 3,05 mm.
Odkaz na e-katalog Jongen

Ježkové frézy s radiálním nebo s tangenciálním uložením břitových destiček od D25 mm.  
Díky pozitivnímu uložení destiček a jejich stabilnímu upnutí  významně snižuje řezné síly při obrábění.
Odkaz na  e-katalog Jongen

Tato akce platí do 31.5.2021 nebo do vyprodání zásob.

Poptávku na nástroje posílejte na info@variotool.cz
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