POPRAWIONA WYDAJNOŚĆ
OPERACJI TOKARSKICH
Nowy system Seco Jetstream Tooling®
zapewnia dostarczanie chłodziwa pod wysokim
ciśnieniem podczas toczenia gwintów

Firma Seco Tools wprowadziła technologię dostarczania
chłodziwa pod wysokim ciśnieniem Jetstream Tooling®
do chwytów oprawek do toczenia gwintów.
Nowy asortyment obejmuje oprawki z kwadratowym chwytem do zastosowań
zewnętrznych, wytaczadła do zastosowań wewnętrznych i głowice z połączeniem GL
do użytku z oprawkami Steadyline.

1/2

POPRAWIONA WYDAJNOŚĆ
OPERACJI TOKARSKICH
Oprawki do toczenia gwintów Jetstream Tooling zapewniają skoncentrowany strumień
chłodziwa pod wysokim ciśnieniem — maks. 150 bar/2175 psi lub w przypadku podłączenia
przewodu elastycznego do 275 bar/3988 psi na wlocie chłodziwa — w optymalnym miejscu
blisko krawędzi skrawającej, dzięki czemu wióry są odprowadzane lub kierowane w określoną
stronę z dala od miejsca skrawania.
Oprawki tokarskie są dostępne w 22 zewnętrznych i 28 wewnętrznych wersjach
oraz 14 wersjach głowic z połączeniem GL do płytek o wielkości 16, 22 i 27.
W przypadku części wykonanych z tytanu i podobnych materiałów technologia Jetstream
Tooling może wręcz odrywać ciężkie wióry, zwiększając trwałość ostrza. Podczas toczenia
gwintów w stali i stali nierdzewnej lepsza kontrola wióra w nowych narzędziach do toczenia
gwintów pozwala potencjalnie na zwiększenie prędkości skrawania o 30–60% bez pogorszenia
jakości powierzchni gwintu.

Oprawki z chwytem kwadratowym oferują także funkcje JETI i Duojet. JETI odpowiada za
doprowadzenie chłodziwa przez oprawki bez użycia przewodu, a DuoJet dostarcza jeden
strumień chłodziwa lub kilka strumieni z innego kierunku. Zintegrowanie tych funkcji zapewnia
optymalne odprowadzanie ciepła, skuteczne usuwanie wiórów, dłuższą i bardziej
przewidywalną trwałość narzędzia oraz lepszą jakość powierzchni toczonych gwintów.

Korzystanie z funkcji JETI wraz z oprawkami z chwytem kwadratowym wymaga użycia
adaptera. Nowa gama obejmuje zarówno adaptery mocowane czołowo, jak i mocowane
promieniowo do głowic Seco-Capto™ C5, C6 i C8, a także adaptery mocowane promieniowo
do interfejsów wrzecion obrabiarek wielozadaniowych HSK-T 63. Adaptery te pasują do
chwytów kwadratowych o wielkościach 20 mm i 25 mm.
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