
   
 

 
 

  
  

 
 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Mai multă performanţă şi fiabilitate – cu frezele şi sorturile de ultimă 

generaţie. 
 

Doriţi cea mai bună performanţă posibilă? Fiabilitate înaltă şi rentabilitate ridicată? Se poate. Dar numai 

dacă combinaţi cea mai nouă tehnologie de frezare cu cel mai puternic sort disponibil în prezent. 

Cea mai recentă generaţie de sorturi Tiger·tec® Gold poate fi acum combinată mai avantajos ca oricând cu 

cea mai recentă generaţie de freze Walter, pentru un beneficiu dublu.  

Avantajele şi beneficiile dumneavoastră Frezele Xtra·tec® XT: 

 

▪ Creştere cu până la 200% a durabilităţii 

datorită noului strat de acoperire! 

▪ Parametri mai mari ai regimului de 

aşchiere şi fiabilitate crescută datorită 

plăcuţelor amovibile rezistente la uzură şi 

formei extrem de stabile a corpurilor de 

freze 

▪ Soluţii puternice pentru aproape toate 

operaţiile de frezare şi materiale ISO într-

un singur program 

▪ Rentabilitate ridicată datorită duratei mai 

mari de viaţă şi costurilor reduse ale 

procesului şi pentru depozitare  

▪ Flexibilitate maximă datorită utilizării 

universale 

 

➢ Frezele cilindro-frontale M5130 

Noi perspective în ceea ce priveşte performanţa şi 

fiabilitatea 

➢ Frezele High-Feed M5008 

Volum mare de şpan datorită numărului maxim de dinţi 

➢ Frezele cu plăcuţe rotunde M5468 

Asigurate împotriva răsucirii involuntare 

Tiger·tec® Gold: 

 

Beneficiu dublu datorită unei combinaţii unice. 

Walter Xtra·tec® XT şi Tiger·tec® Gold 

TiN 
Cel mai bun comportament la frecare  

şi cea mai bună identificare a uzurii 

TiAlN 

Rezistenţă împotriva abraziunii, microfisurilor, 
deformării plastice şi oxidării 

TiN 

Adeziune optimă a stratului 

Substrat din carbură metalică 
Tenacitate mare 



 
 

 

Zece aplicaţii – o soluţie: Xtra·tec® XT şi Tiger·tec® Gold 
 

Freze Walter 

Xtra·tec® XT 

Avantajele 

dumneavoastră 

Grupe de materiale ISO 
Operaţii de frezare  

posibile 

M5130 

 

➢ Creşterea parametrilor regimului de aşchiere şi durată de viaţă 

mai mare 

➢ Mai multă stabilitate datorită fiabilităţii 

➢ Costuri reduse datorită varietăţii de mărimi ale plăcuţelor 

amovibile, raze la colţ şi geometrii 

➢ Rentabilitate ridicată şi utilizare universală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M5008 

 

➢ Utilizare universală 

➢ Volum mare de material aşchiat şi productivitate 

➢ Tendinţă redusă de apariţie a vibraţiilor şi fiabilitate maximă 

➢ Costuri reduse ale procesului datorită celor 4 muchii aşchietoare 

 

M5468 

 

➢ Fiabilitate ridicată datorită indexării sigure  

➢ Rentabilitate ridicată datorită celor până la 8 muchii aşchietoare şi 

utilizării universale 

➢ Mărimi de plăcuţe şi geometrii adaptate la aplicaţie  

➢ Interfeţe Plug & Play (de exemplu, cilindric-modulare) 

 

 

 

Asemenea sorturilor Tiger·tec® Gold, şi frezele Xtra·tec® XT oferă o serie de avantaje noi: de exemplu, suprafaţa de 

aşezare mai mare cu 34% a plăcuţelor, găurile mai adânci ale plăcuţelor şi spatele dintelui întărit cu 40% asigură o 

rezistenţă mare la rupere chiar şi în cazul parametrilor mai mari ai regimului de aşchiere. De asemenea, noua 

poziţie de montare permite un număr mai mare de dinţi şi o schimbare mai uşoară a plăcuţelor. 

 

Doriţi să vă optimizaţi performanţa cu »Cea mai bună soluţie«, precum şi cu cele mai bune freze şi sorturi? 

Contactaţi-ne. Vă stăm cu plăcere la dispoziţie pentru a vă oferi informaţii. 

 

  ETB Reenermarkt 

Reghin, Str. Apalinei 118 A 

Jud Mures 

office@reenermarkt.ro  

 

>> Mai multe informaţii despre Tiger·tec® Gold 

şi Xtra·tec® XT: 

 

Catalog online 

 

Link Walter GPS 

 

Diverse 

 P  M  K  N  S  H O 
•• •• •• •• •• •• • 

 

mailto:office@reenermarkt.ro
https://www.walter-tools.com/de-de/press/media-portal/videos/pages/default.aspx/video/innovations/milling/459478071
https://www.walter-tools.com/de-de/press/media-portal/videos/pages/default.aspx/video/innovations/milling/112229458
https://www.walter-tools.com/ro-ro/search/pages/default.aspx
https://www.walter-tools.com/ro-ro/pages/default.aspx
https://www.walter-tools.com/ro-ro/pages/default.aspx
https://www.walter-tools.com/ro-ro/company/engineering-kompetenz/engineering-kompetenz-content/pages/default.aspx

