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WSTĘP
Dormer Pramet jest globalnym dostawcą narzędzi dla
branży form i matryc. Nasz asortyment wyznacza najwyższe
standardy, także w zakresie bezpiecznego przebiegu
obróbki, których oczekują producenci form i matryc.
Najważniejszą częścią naszej oferty są narzędzia na płytki
wymienne oraz narzędzia monolityczne, powszechnie
stosowane do wyrobu form i matryc.
W ramach asortymentu narzędzi na płytki wymienne
oferujemy duży wybór frezów do obróbki z wysokimi
posuwami oraz narzędzia do frezowania płaszczyzn
i odsadzeń oraz – co nie mniej ważne – kopiowania. Oferta
obejmuje także narzędzia na płytki wymienne do wiercenia
i wytaczania.

Za pomocą narzędzi z naszego portfolio można realizować
wszystkie typy obróbki: od zgrubnej i półwykańczającej
po precyzyjną obróbkę wykańczającą. Nasze narzędzia
są zaprogramowane pod kątem obróbki różnorodnych
grup materiałów, w tym stali, stali wstępnie hartowanych,
hartowanych, nierdzewnych, żeliwa i stopów nieżelaznych.
Ponadto wykonujemy na zamówienie narzędzia
niestandardowe do różnych zastosowań, oferując
jednocześnie doradztwo techniczne, wsparcie na miejscu w
zakresie CAD/CAM i kompletną obsługę klienta.
W celu uzyskania dalszych informacji i porad dotyczących
naszego asortymentu dla branży form i matryc prosimy
o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Dormer Pramet lub
wizytę na stronie www.dormerpramet.com.

Narzędzia monolityczne z naszej oferty mogą służyć do
wykonywania otworów, frezowania oraz precyzyjnego
profilowania, gwintowania i rozwiercania.
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MATERIAŁY

STAL I STAL WSTĘPNIE HARTOWANA

Stal jest najczęściej stosowanym materiałem w produkcji form i matryc. Jest jednak wiele rodzajów stali i dobór narzędzi
skrawających musi być odpowiedni dla poszczególnych odmian. Główne właściwości stali to wytrzymałość, odporność
na zużycie i korozję, twardość, skrawalność, polerowalność i stabilność wymiarów. Stale możemy podzielić na dwie
główne grupy:
• miękkie wyżarzane, do 280 HB
• wstępnie hartowane, do 45 HRC
FREZOWANIE Z WYSOKIM POSUWEM
Nasza rodzina narzędzi do obróbki z wysokimi posuwami nadaje się do różnych operacji
frezowania.
Asortyment obejmuje średnice z zakresu 16,0 – 175,0 mm (.625ʺ – 6.0ʺ) o głębokości
skrawania do 2,0 mm (0.78ʺ). Frezy, takie jak SBN10, SSN11, SPD09, SZD07/09/12 i SAD,
można wyposażać w płytki BNGX i SNGX.

ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

FREZY NA PŁYTKI WYMIENNE
Nasz asortyment obejmuje płytki 45°, 90° i płytki okrągłe
ze specjalnymi geometriami oraz gatunki osiągające
maksymalną wydajność we frezowaniu stali. Są one
dostępne jako frezy modułowe, nasadzane i frezy
z chwytem walcowym.
FREZOWANIE PŁASZCZYZN
Rozwiązania do ekonomicznej obróbki z 12 i 10
krawędziami skrawającymi i maksymalną wydajnością w
celu zwiększenia produktywności.
Dostępne linie produktów: SHN06C/09C i SPN13.

FREZOWANIE ODSADZEŃ
Asortyment do frezowania odsadzeń w celu osiągnięcia wysokiej
wydajności, z dużą głębokością skrawania
i sześcioma krawędziami skrawającymi zapewniającymi ekonomiczną
obróbkę. Dostępne linie produktów: SAD, SLN12/16 i STN10/16.
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ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

KOPIOWANIE – PŁYTKA OKRĄGŁA
Asortyment płytek okrągłych SRC i SRD cechuje zróżnicowanie
promieni i głębokości skrawania.
Dostępne opcje to 05/07/10/12/16/20.

WYTACZANIE
Głowice i zestawy do wytaczania zgrubnego i wykańczającego,
modułowe przedłużenia i wszelkie typy trzpieni, obejmujące
zakres średnic 8,0 – 500,0 mm. Dostępne są płytki węglikowe,
cermetalowe, ceramiczne i z CBN.
ROZWIERCANIE
Seria węglikowych rozwiertaków maszynowych B4 o naprzemiennych
ostrzach umożliwiających precyzyjne rozwiercanie. Opcje z prostym
i spiralnym rowkiem wiórowym, z precyzyjną podziałką i o różnych
rozmiarach (0,98 – 30,0 mm).
ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

WIERCENIE
Linia węglikowych wierteł krótkich i do nawiercania R12x.
Węglikowe wiertło pod gwintowniki R7131 (M4 – M12).
Force X – uniwersalne wiertła węglikowe. Dostępne w wersji
monolitycznej i z doprowadzeniem chłodziwa, w rozmiarach
3×D, 5×D i 8×D 3,0 – 20,0 mm
(1/8ʺ – 3/8ʺ).

ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

Hydra – wiertła węglikowe z wymienną głowicą do
wydajnego wiercenia w stali. W całym asortymencie
dostępne jest doprowadzenie chłodziwa oraz możliwość
wyboru korpusu wykonanego ze stali szybkotnącej (HSS),
odpowiedniego do wiercenia w zakresie od 1,5×D do 12×D.

Wiertła U do wykonywania otworów
przy użyciu płytek wymiennych,
o średnicach 15,0 – 58,0 mm
(.591ʺ – 2.283ʺ) i długościach od
2×D do 5×D.
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MATERIAŁY

STAL I STAL WSTĘPNIE HARTOWANA

KOPIOWANIE/OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA
Asortyment SCN05C/SWN04C jest dostępny w szerokim zakresie średnic (12,0 – 32,0 mm), z płytkami o krawędziach
wiper do precyzyjnego frezowania wykańczającego. To rozwiązanie oferuje dużą liczbę krawędzi skrawających.

ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

KOPIOWANIE/PROFILOWANIE
Nasz asortyment charakteryzuje się wysokim poziomem produktywności i jakości,
od obróbki zgrubnej po wykańczającą. Zakres średnic: 8,0 – 50,0 mm. Stalowy lub
węglikowy korpus można wyposażyć w płytki toroidalne, do obróbki z wysokim
posuwem lub kuliste.
Dostępne linie produktów: K2-PPH, K2-SRC/SLC, K3-CXP i L2-SZP.

FREZOWANIE OGÓLNE – OBRÓBKA ZGRUBNA I WYKAŃCZAJĄCA
Asortyment frezów monolitycznych S7 do wydajnego frezowania stali do produkcji
form. Dostępne są różne kształty i długości z pokryciem TiSiN i AlCrN/AlTiN. Walcowoczołowy frez baryłkowy S791 skraca czas obróbki półwykańczającej i wykańczającej.

ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY
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FREZOWANIE TROCHOIDALNE/DYNAMICZNE
Nasze specjalne frezy walcowo-czołowe z pięcioma rowkami wiórowymi
(S77xHB) są przeznaczone do trochoidalnej obróbki rowków i frezowania
dynamicznego. Oferta obejmuje opcje z łamaczem wiórów i bez, a także
frezy monolityczne i z doprowadzaniem chłodziwa przez narzędzie.

ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

GWINTOWANIE
Dostępne są różne typy gwintowników, w tym wersje ze skośną powierzchnią natarcia,
z rowkiem spiralnym, z rowkiem prostym i wygniataki do gwintów o zarysie M, MF,
UNC, UNF i G.
GWINTOWNIKI YELLOW SHARK
Wysokowydajne gwintowniki E29x/412 HSS-E-PM do
stali konstrukcyjnych, zwykłych stali węglowych i stali
niskostopowych.

GWINTOWNIKI RED SHARK
Gwintowniki E25x/E26x HSS-E-PM do wydajnego gwintowania stali
stopowych.

WIĘCEJ OPCJI:
• Asortyment EP/EX gwintowników HSS-E-PM M2 – M64 (UNC/UNF 4 –
1ʺ)
• Linia E28/E29 wygniataków HSS-E
• Asortyment T2 gwintowników węglikowych i wygniataków
• Seria J2 węglikowych frezów do gwintów
ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY
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MATERIAŁY

STAL HARTOWANA

Różnice twardości obrabianej stali mają zasadnicze znaczenie dla różnych typów produktu końcowego. W przypadku
stali hartowanej twardość może wynosić od 45 HRc do 63 HRc lub więcej. Przykładowe zastosowania to matryce do
wytłaczania, wyciskania i wykrajania, matryce kuźnicze, frezy obwiedniowe, matryce do formowania i wyciskania, formy
wtryskowe i formy do tworzyw sztucznych.
FREZY DO OBRÓBKI Z WYSOKIMI POSUWAMI
Duża rodzina frezów do różnego typu obróbki frezarskiej z wysokimi posuwami. Dostępne wersje o średnicach
16,0 – 140,0 mm (.625ʺ – 5.0ʺ) do głębokości skrawania do 2,0 mm (.078ʺ).
Dostępne linie produktów: SBN10, SSN11, SPD09 i SZD07/09/12.

FREZY NA PŁYTKI WYMIENNE
Dostępne są geometrie i gatunki dla płytek 45° do
obróbki stali hartowanej. Dostępny asortyment z zakresu
25,0 – 315,0 mm (1.0ʺ – 12.0ʺ).
FREZOWANIE PŁASZCZYZN
Rozwiązania do ekonomicznej obróbki z 12 krawędziami
skrawającymi i maksymalną wydajnością w celu
zwiększenia produktywności.
Dostępne linie produktów: SHN06C/09C.

KOPIOWANIE
Specjalny frez z wymiennymi gniazdami na płytki okrągłe przeznaczony do
wydajnej obróbki. Na płytki o promieniach (05/07/10/12/16/20).
Dostępne linie produktów: SRC i SRD.

KOPIOWANIE - OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA
Frezy SCN05C/SWN04C na płytki wymienne (12,0 – 32,0 mm)
z dedykowanym gatunkiem do frezowania stali hartowanych
i precyzyjnego wykańczania powierzchni.
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ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

KOPIOWANIE/PROFILOWANIE
Ten asortyment umożliwia dużą produktywność i spełnienie wysokich wymogów w zakresie
jakości, od obróbki zgrubnej po wykańczającą. Zakres średnic: 8,0 – 32,0 mm. Stalowe i
węglikowe korpusy można wyposażyć w płytki toroidalne, do obróbki z wysokim posuwem lub
kuliste.
Dostępne linie produktów: K2-PPH i K2-SRC/SLC.

GWINTOWANIE
Węglikowe gwintowniki z rowkiem prostym lub skośną
powierzchnią natarcia do obróbki materiałów do 50 HRc.
GWINTOWNIKI BLACK SHARK
Wysokowydajne gwintowniki E33x HSS-EPM (M3 – M12)
ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

Linia T2 gwintowników węglikowych z prostym rowkiem
wiórowym (M3 – M12)

WIERCENIE
Force X – monolityczne wiertło węglikowe do wiercenia w materiałach do 50HRc.
Dostępne w wersji monolitycznej i z doprowadzeniem chłodziwa, w rozmiarach 3×D, 5×D
i 8×D 3.0 – 20,0 mm (1/8ʺ – 3/8ʺ).

FREZOWANIE, OBRÓBKA OD ZGRUBNEJ DO
WYKAŃCZAJĄCEJ
Nasze frezy S5 i S2 do stali hartowanych to frezy walcowoczołowe z promieniem naroża i ostrym narożem, frezy do
obróbki wykańczającej, z czołem kulistym i do obróbki
z wysokimi posuwami. Wszystkie zapewniają stabilną
obróbkę i posiadają pokrycie TiSiN lub AlCrN.
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MATERIAŁY

STAL NIERDZEWNA

Odporność na korozję i dobra polerowalność to właściwości kluczowe dla producentów matryc korzystających ze stali
nierdzewnych. Martenzytyczne stale nierdzewne są często używane do produkcji form do tworzyw sztucznych
z przeznaczeniem do wybrań kieszeni o złożonych powierzchniach i kształtach. Innym przykładem możliwego
zastosowania stali nierdzewnej są produkty końcowe wymagające estetycznego wykończenia.
FREZY NA PŁYTKI WYMIENNE
Nasz asortyment obejmuje płytki 43°, 90° i płytki okrągłe ze specjalnymi geometriami oraz gatunki osiągające
maksymalną wydajność w toczeniu stali nierdzewnej. Są one dostępne jako frezy modułowe, nasadzane i frezy
z chwytem walcowym.
FREZOWANIE PŁASZCZYZN
Asortyment ten obejmuje rozwiązania do ekonomicznej
obróbki za pomocą ośmiu krawędzi skrawających,
umożliwiające osiągnięcie maksymalnej wydajności
i produktywności.
Dostępne linie produktów: SOE06Z/09Z.
ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

FREZOWANIE ODSADZEŃ
Asortyment do frezowania odsadzeń w celu osiągnięcia
wysokiej wydajności, z dużą głębokością skrawania
i sześcioma krawędziami skrawającymi zapewniającymi
ekonomiczną obróbkę.
Dostępne linie produktów: SAD, SLN12 i STN10/16.

KOPIOWANIE – PŁYTKA OKRĄGŁA
Specjalny frez z wymiennymi gniazdami na płytki okrągłe
przeznaczony do wydajnej obróbki. Na płytki
o promieniach (05/07/10/12/16/20).
Dostępne linie produktów: SRC i SRD.
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KOPIOWANIE/PROFILOWANIE
Ten asortyment umożliwia dużą produktywność i spełnienie wysokich wymogów w zakresie jakości, od obróbki zgrubnej
po wykańczającą. Zakres średnic: 8,0 – 50,0 mm. Stalowy lub węglikowy korpus można wyposażyć w płytki toroidalne,
do obróbki z wysokim posuwem lub kuliste.
Dostępne linie produktów: K2-PPH i L2-SZP.

FREZY DO OBRÓBKI Z WYSOKIMI POSUWAMI
Duża rodzina frezów do różnego typu obróbki frezarskiej z wysokimi posuwami.
Dostępne wersje o średnicach 16,0 – 175,0 mm (.625ʺ – 6.0ʺ) do głębokości
skrawania do 2,0 mm (.078ʺ).
Dostępne linie produktów: SBN10, SSN11, SPD09 i SAD z kilkoma płytkami do
wysokich posuwów.
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MATERIAŁY

STAL NIERDZEWNA

FREZOWANIE TROCHOIDALNE/DYNAMICZNE
Specjalne frezy walcowo-czołowe z pięcioma rowkami wiórowymi (S77xHB) są przeznaczone do trochoidalnej obróbki
rowków i frezowania dynamicznego. Standardowy asortyment obejmuje wersje z łamaczem wiórów i bez, a także
monolityczne i z doprowadzaniem chłodziwa przez narzędzie.
ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

WIERCENIE
Force M – monolityczne wiertła węglikowe z doprowadzeniem
chłodziwa o wyjątkowej konstrukcji rowka wiórowego. Dostępne
w wersjach 3×D, 5×D i 8×D 3,00 – 16,00 mm (1/8ʺ – 3/8ʺ).
ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

Hydra – wiertła węglikowe z wymienną głowicą do wydajnego wiercenia w stali nierdzewnej.
W całym asortymencie dostępne jest doprowadzenie chłodziwa oraz możliwość wyboru korpusu
wykonanego ze stali szybkotnącej (HSS), odpowiedniego do wiercenia
w zakresie od 1,5×D do 12×D.
ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

Wiertła U do wykonywania otworów przy użyciu płytek wymiennych, o średnicy 15,0 – 58,0 mm
(.591ʺ – 2.283ʺ) i długości od 2×D do 5×D.
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FREZOWANIE OGÓLNE – OBRÓBKA ZGRUBNA I WYKAŃCZAJĄCA
Zaprojektowane specjalnie do wydajnego frezowania stali nierdzewnej i superstopów. Nasza linia frezów walcowoczołowych S2 oferuje różne kształty i długości. Pokrycie TiSiN i AlTiN umożliwia stabilną wydajność i odporność na
wpływ temperatury.

GWINTOWANIE
Dostępne są różne typy gwintowników, w tym wersje ze
skośną powierzchnią natarcia, z rowkiem spiralnym,
z rowkiem prostym i wygniataki do gwintów o zarysie M,
MF, UNC, UNF i G.
GWINTOWNIKI BLUE SHARK
Wysokowydajne gwintowniki E23/E24/E414 HSS-E-PM
(M3 – M30)
ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

• WIĘCEJ OPCJI:
• Linia E28/E29 wygniataków HSS-E
• Wygniatak węglikowy T2
• Seria J2 węglikowych frezów do gwintów
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MATERIAŁY

ŻELIWO

Żeliwne ramy i płyty matryc są pod względem konstrukcyjnym i ekonomicznym lepszą alternatywą w przypadku obróbki
bloków ze stali kutej. Żeliwo szare jest uważane za materiał szczególnie przydatny do produkcji form i matryc do dużych
części, płyt, elementów dystansowych, tulei i innych podzespołów, od których wymagana jest odporność na zużycie.
Ponadto żeliwa można używać do wytwarzania matryc, stempli, szablonów i podkładów pod formy.
FREZY NA PŁYTKI WYMIENNE
Dostępne są geometrie i gatunki dla płytek 45° i 90° do obróbki żeliwa są dostępne. Specjalna geometria
i gatunki PVD/CVD. Maksymalna wydajność i ekonomiczne skrawanie dzięki maks. 12 krawędziom skrawającym.
Dostępny asortyment z zakresu 10,0 – 200,0 mm (1/2ʺ – 8ʺ).
FREZOWANIE PŁASZCZYZN
Rozwiązania do ekonomicznej obróbki z 10 i 12 krawędziami skrawającymi i maksymalną wydajnością w celu zwiększenia
produktywności.
Dostępne linie produktów: SHN06C/09C, SPN13 i CHN09.

FREZOWANIE ODSADZEŃ
Asortyment do frezowania odsadzeń
w celu osiągnięcia wysokiej
wydajności, z dużą głębokością
skrawania i czterema krawędziami
skrawającymi zapewniającymi
ekonomiczną obróbkę.
Dostępne linie produktów:
SAD i SLN12.

GŁĘBOKIE FREZOWANIE ODSADZEŃ / FREZY TARCZOWE
Dostępne linie produktów:
• Cienkie frezy tarczowe S90SN/CN i regulowana szerokość rowka
• J(T)-SAD11/16E chwyt weldon, morse'a i ISO50
• Frezy J(T)-SLSN z wymiennym modułem czołowym, osiem krawędzi
skrawających
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KOPIOWANIE
Specjalny frez z wymiennymi gniazdami na płytki okrągłe
przeznaczony do wydajnej obróbki. Na płytki o promieniach
(05/07/10/12/16/20).
Dostępne linie produktów: SRC i SRD.

KOPIOWANIE – FREZOWANIE WYKAŃCZAJĄCE
FREZY SCN05C/SWN04C na płytki wymienne (12,0 – 32,0 mm) do precyzyjnego frezowania
wykańczającego powierzchni, zapewniające ekonomiczną obróbkę dzięki wielu krawędziom.

KOPIOWANIE – PROFILOWANIE
Ten asortyment umożliwia dużą produktywność
i spełnienie wysokich wymogów w zakresie jakości,
od obróbki zgrubnej po wykańczającą. Zakres
średnic: 8,0 – 50,0 mm. Korpus stalowy i węglikowy
do płytek toroidalnych, z płytką kulistą do wysokich
posuwów.
Dostępne linie produktów: K2-PPH, K2-SRC/SLC
i L2-SZP.

FREZY TO PROFILOWANIA
Standardowy asortyment do obróbki rowków teowych, fazowania,
pogłębiania stożkowego i frezowania płaszczyzn "od tyłu".
Dostępne linie produktów: F-SCC, SSD09, N-SSO09 i 2616/36.
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MATERIAŁY
FREZY DO OBRÓBKI Z WYSOKIMI POSUWAMI
Duża rodzina frezów do różnego typu obróbki frezarskiej z wysokimi posuwami. Dostępne wersje
o średnicach 16,0 – 140,0 mm (.625ʺ – 5.0ʺ) do głębokości skrawania do 2,0 mm (.078ʺ).
Dostępne linie produktów: SBN10, SSN11, SPD09 i SZD07/09/12.

GWINTOWANIE
Dostępne są różne typy gwintowników, w tym wersje ze skośną
powierzchnią natarcia, z rowkiem spiralnym, z rowkiem prostym
i wygniataki do gwintów o zarysie M, MF, UNC, UNF i G.
GWINTOWNIKI WHITE SHARK
Wysokowydajne gwintowniki E2 HSS-E-PM (M3 – M30)

WIĘCEJ OPCJI:
• Linia T2 gwintowników węglikowych
• Seria J2 węglikowych frezów do gwintów

ROZWIERCANIE
Seria węglikowych rozwiertaków maszynowych B4
o naprzemiennych ostrzach umożliwiających precyzyjne
rozwiercanie. Opcje z prostym i spiralnym rowkiem
wiórowym, z precyzyjną podziałką i o różnych rozmiarach
(0,98 – 30.00 mm).
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ŻELIWO

ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

WYTACZANIE
Głowice i zestawy do wytaczania zgrubnego i wykańczającego,
modułowe przedłużenia i wszelkie typy trzpieni, obejmujące
zakres średnic 8,0 – 500,0 mm. Dostępne są płytki węglikowe,
cermetalowe, ceramiczne i z CBN.

FREZOWANIE OGÓLNE – OBRÓBKA ZGRUBNA I WYKAŃCZAJĄCA
Różne kształty frezów walcowo-czołowych do obróbki żeliwa. Obejmuje naszą
linię wysokowydajnych narzędzi S7, uniwersalny asortyment narzędzi S8
o różnej długości z szeregiem rowków wiórowych, plus frezy walcowo-czołowe
S501/S511 z czołem kulistym.

ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

WIERCENIE
Force X – uniwersalne wiertła węglikowe. Dostępne
w wersji monolitycznej i z doprowadzeniem
chłodziwa, w rozmiarach 3×D, 5×D and 8×D
3,0 – 20,0 mm (1/8ʺ – 3/8ʺ).

ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

Hydra – wiertła węglikowe z wymienną głowicą
do wydajnego wiercenia w żeliwie. W całym
asortymencie dostępne jest doprowadzenie
chłodziwa oraz możliwość wyboru korpusu
wykonanego ze stali szybkotnącej (HSS),
odpowiedniego do wiercenia w zakresie
od 1,5×D do 12×D.

Wiertła U do wykonywania otworów
przy użyciu płytek wymiennych,
dostępne w wersjach o średnicach
15,0 – 58,0 mm (.591ʺ – 2.283ʺ)
i długościach od 2×D do 5×D.
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MATERIAŁY

ALUMINIUM

Stopy aluminium są bardzo często stosowane do produkcji form. Materiały aluminiowe wymagają specyficznych
narzędzi ze względu na swoje odmienne właściwości chemiczne i mechaniczne. Oferujemy specjalny asortyment
do obróbki aluminium wymagającej większej prędkości skrawania. Narzędzia te skracają czas obróbki i zwiększają
produktywność. Typowe zastosowanie stopów aluminium obejmuje produkcję prototypów form.
FREZY NA PŁYTKI WYMIENNE
Doskonałym rozwiązaniem do obróbki aluminium są nasze płytki 45° i 90° o konstrukcji charakteryzującej się ostrą
geometrią, dostępne w szeregu gatunków. Maksymalna wydajność i ekonomiczne frezowanie dzięki aż ośmiu
krawędziom skrawającym. Dostępny asortyment z zakresu 10,0 – 200,0 mm (1/2ʺ – 8ʺ).

FREZOWANIE PŁASZCZYZN
Asortyment ten obejmuje rozwiązania do
ekonomicznej obróbki za pomocą ośmiu krawędzi
skrawających, umożliwiające osiągnięcie
maksymalnej wydajności i produktywności.
Dostępne linie produktów: SOE06Z/09Z.

FREZOWANIE ODSADZEŃ
Asortyment do frezowania odsadzeń w celu
osiągnięcia wysokiej wydajności z dużą głębokością
skrawania i sześcioma krawędziami skrawającymi
zapewniającymi ekonomiczną obróbkę.
Dostępne linie produktów: SAD, SLN12/16 i STN10/16.
ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

KOPIOWANIE
Frezy do profilowania i kopiowania o geometrii dodatniej. Rozwiązania z płytkami
okrągłymi i VCGT 22 o maksymalnej głębokości skrawania do 12,0 mm.
Dostępne linie produktów: SRD i SVC22E.
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ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

WIERCENIE
Force N – specjalnie zaprojektowane wiertła węglikowe z doprowadzaniem chłodziwa przez narzędzie. Dostępne w
wersjach 5×D, 8×D i 12×D, w rozmiarach 3,0 – 16,0 mm (1/8ʺ – 5/8ʺ).

ROZWIERCANIE
Seria węglikowych rozwiertaków maszynowych B4 o
naprzemiennych ostrzach umożliwiających precyzyjne
rozwiercanie. Opcje z prostym i spiralnym rowkiem
wiórowym, z precyzyjną podziałką i o różnych rozmiarach
(0,98 – 30.00 mm).
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MATERIAŁY

ALUMINIUM

FREZOWANIE OGÓLNE – OBRÓBKA ZGRUBNA I WYKAŃCZAJĄCA
Nasze węglikowe frezy walcowo-czołowe S6 obejmują szereg typów przeznaczonych do obróbki rowków, profilowania
i kopiowania. Należy do nich frez z trzema rowkami wiórowymi i łamaczem wiórów o profilu NRA na krawędzi
skrawającej. Zakres średnic 1,0 – 20,0 mm i promieni 0,3 – 4,0 mm.

KOPIOWANIE
Frez walcowo-czołowy S6 z czołem kulistym jest dostępny w
wersjach o średnicy 1,0 – 20,0 mm. Ponadto nasz baryłkowy
frez walcowo-czołowy S791 zapewnia skuteczną obróbkę
pięcioosiową jako 3F/4F,
przy średnicy z zakresu 6,0 – 16,0 mm.

GWINTOWANIE
Dostępne są różne typy gwintowników, w tym wersje ze
skośną powierzchnią natarcia, z rowkiem spiralnym, z
rowkiem prostym i wygniataki do gwintów o zarysie M,
MF, UNC, UNF i G.
GWINTOWNIKI GREEN SHARK
Seria E47x wysokowydajnych gwintowników HSS-E-PM do
gwintowania aluminium.
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WIĘCEJ OPCJI:
• Asortyment EP/EX gwintowników HSS-E-PM
(M2 – M64)
• Asortyment T2 gwintowników węglikowych
i wygniataków
• Seria J2 węglikowych frezów do gwintów
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MATERIAŁY

MIEDŹ/BRĄZ

Obróbka elektroerozyjna polega na zastosowaniu precyzyjnych elektrod w przypadkach, gdy główny profil jest trudny do
frezowania. Elektrody do obrabiarek EDM wykonuje się z czystej miedzi, stopów miedzi oraz grafitu. Komponenty matryc
wykonane z brązu, stosowane są np. w przemyśle spożywczym.
GWINTOWANIE
Dostępne są różne typy gwintowników, w tym wersje ze skośną powierzchnią natarcia, z rowkiem spiralnym, z rowkiem
prostym i wygniataki do gwintów o zarysie M, MF, UNC, UNF i G.

GWINTOWNIKI GREEN SHARK
Seria E47x wysokowydajnych gwintowników HSS-E-PM do gwintowania
stopów miedzi.

WIĘCEJ OPCJI:
• Asortyment EP gwintowników HSS-E-M (M2 – M30)
• Seria J2 węglikowych frezów do gwintów

FREZOWANIE
Nasze węglikowe frezy walcowo-czołowe S6 obejmują szereg typów
przeznaczonych do obróbki rowków, profilowania i kopiowania. Należy
do nich frez z trzema rowkami wiórowymi i łamaczem wiórów o profilu
NRA na krawędzi skrawającej. Zakres średnic 1,0 – 20,0 mm i promieni
0,3 – 4,0 mm.
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WIERCENIE
Opcje obejmują naszą serię węglikowych wierteł krótkich i do nawiercania R12x.
Force X – uniwersalne wiertła węglikowe. Dostępne w wersji monolitycznej i z doprowadzeniem chłodziwa,
w rozmiarach 3×D, 5×D i 8×D 3,0 – 20,0 mm (1/8ʺ – 5/8ʺ).
ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

ROZWIERCANIE
Seria węglikowych rozwiertaków maszynowych B4 o naprzemiennych ostrzach umożliwiających precyzyjne rozwiercanie.
Opcje z prostym i spiralnym rowkiem wiórowym, z precyzyjną podziałką i o różnych rozmiarach (0,98 – 30.00 mm).
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MATERIAŁY

GRAFIT

Ważnym materiałem stosowanym w obróbce elektroerozyjnej (EDM) jest grafit przeznaczony do produkcji elektrod.
Formy grafitowe są również stosowane w metalurgii proszkowej do spiekania i prasowania.

NARZĘDZIA NA PŁYTKI WYMIENNE
W obróbce tego materiału preferowane
są narzędzia o ostrej geometrii i krawędzi
skrawającej w przedstawionych poniżej gatunkach
pokrywanych metodą PVD z końcówkami z PCD:
• Toczenie T6310/T8315/PD1
• Frezowanie M8310/8215/M4310

FREZOWANIE
Nasz węglikowy frez walcowo-czołowy S612 cechuje się
specjalnie zaprojektowaną geometrią i diamentowym
pokryciem do frezowania grafitu.
Dostępny jako frez z czterema rowkami wiórowymi o średnicy
z zakresu 1,0 – 12,0 mm.

GWINTOWANIE
Linia gwintowników węglikowych T2x do obróbki otworów nieprzelotowych i przelotowych posiada pokrycie TiCN
i Super B, co sprawia, że nadają się do gwintowania grafitu. Zakres metryczny to M3 – M16.
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KONSERWACJE I NAPRAWY

FORMY I MATRYCE

W tej sekcji omawiane są narzędzia skrawające potrzebne do czyszczenia i napraw, aby utrzymać formy lub matryce
w jak najlepszym stanie. Konserwację przeprowadza się rutynowo w całym okresie eksploatacji formy jako środek
zapobiegawczy oraz w przypadku wystąpienia problemów.
Ogólne naprawy form obejmują korekty wymiarów i odkształceń, usuwanie materiału z płaszczyzn podziału, usuwanie
zadrapań i polerowanie w celu uzyskania wymaganego poziomu wykończenia powierzchni. Większe naprawy wiążą
się z wykonaniem prac spawalniczych, zastosowaniem wiązki laserowej i drukowania metalu 3D, które także wymagają
obróbki w celu przywrócenia formy do pierwotnego stanu. Oferujemy szeroką gamę narzędzi nadających się do
większości prac związanych z usuwaniem zadziorów.

USUWANIE ZADZIORÓW/SPAWÓW
Węglikowe pilniki obrotowe są dostępne w różnych
rozmiarach, kształtach i typach zależnych od materiału
matrycy. Specjalna kulista
geometria czoła i pokrycie TiAlN umożliwiają uzyskanie
stabilnej wydajności.

ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY

USUWANIE ZŁAMANYCH ŚRUB
Nasza gama pilników P100/101 została zaprojektowana
specjalnie, by umożliwiać przygotowanie powierzchni
złamanych śrub i miejsca wiercenia bez uszkadzania
gwintowanego otworu ani przedmiotu. Dostępne
są w rozmiarach metrycznych i calowych.

ZOBACZ
NARZĘDZIE
PODCZAS
PRACY
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NARZĘDZIA NIESTANDARDOWE

FORMY I MATRYCE

Jeśli standardowe narzędzia nie są w stanie sprostać wymogom klienta, jesteśmy gotowi dostarczyć narzędzia z naszej
oferty niestandardowej dopasowane do potrzeb określonego zastosowania. Zaletą narzędzi niestandardowych jest
skrócenie czasu obróbki i wzrost efektywności całego procesu. Istnieje możliwość zaprojektowania zarówno narzędzi na
płytki wymienne, jak i monolitycznych, spełniających wszystkie wymagania danego zastosowania.
Nasze narzędzia specjalne są projektowane, opracowywane i produkowane w specjalnych zakładach, z użyciem zalecanego
pokrycia i doboru gatunku. Proces ten obejmuje produkcję niestandardowych korpusów, trzpieni i płytek, a także frezów
walcowo-czołowych, wierteł, wierteł stopniowych, gwintowników, rozwiertaków i pogłębiaczy z materiałów HSS, HSS-E,
HSS-E-PM i węglika.
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SZKOLENIA I WSPARCIE TECHNICZNE

FORMY I MATRYCE

Dormer Pramet posiada pięć dedykowanych centrów szkoleniowych w USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Czechach i Rosji.
Nasze globalne centra szkoleniowe specjalizują się w trzech obszarach: rozwoju produktów, testach i badaniach oraz
edukacji. Centra te oferują najwyższy poziom umiejętności i potencjału obróbkowego, umożliwiający prowadzenie szeregu
odpowiednich szkoleń technicznych.

WSPARCIE TECHNICZNE
• Szybkie rozwiązywanie problemów dzięki wsparciu inżynierów
serwisu technicznego u klienta.
• Optymalizacja naszych narzędzi w celu uzyskania najwyższej
wydajności i produktywności.
• Wsparcie w zakresie CAD/CAM umożliwiające ekonomiczną
obróbkę.
• Rozwiązanie z zakresu obróbki każdego typu materiału
używanego w obróbce matryc i form.
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Jako profesjonalista możesz ocenić pracę narzędzia po prostu
po kształcie wióra. Wiór ma nieskomplikowany wygląd,
który sam przekazuje informację. Jest to jasny i logiczny
przekaz i dlatego używamy go jako symbol bycia
po prostu godnym zaufania.

Austria
T: +31 10 2080 240
info.at@dormerpramet.com

Germany
T: +49 9131 933 08 70
info.de@dormerpramet.com

Romania
T: +4(0)730 015 885
info.ro@dormerpramet.com

Belgium & Luxembourg
T: +32 3 440 59 01
info.be@dormerpramet.com

Hungary
T: +36-96 / 522-846
info.hu@dormerpramet.com

Russia
Т: +7 (495) 775 10 28
info.ru@dormerpramet.com

Brazil
T: +55 11 5660 3000
info.br@dormerpramet.com

India
T: +91 11 4601 5686
info.in@dormerpramet.com

Slovakia
T: +421 (41) 764 54 60
info.sk@dormerpramet.com

Canada
T: (888) 336 7637
En Français: (888) 368 8457
cs.canada@dormerpramet.com

Italy
T: +39 02 30 70 54 44
info.it@dormerpramet.com

Slovenia
T: +385 98 407 489
info.si@dormerpramet.com

Kazakhstan
T: +7 771 305 11 45
info.kz@dormerpramet.com

Spain
T: +34 935717722
info.es@dormerpramet.com

Mexico
T: +52 (555) 7293981
cs.mexico@dormerpramet.com

Sweden
responsible for Iceland
T: +46 35 16 52 96
info.se@dormerpramet.com

China
T: +86 21 2416 0508
info.cn@dormerpramet.com
Croatia
T: +385 98 407 489
info.hr@dormerpramet.com
Czech Republic
T: +420 583 381 111
info.cz@dormerpramet.com
Denmark
T: 808 82106
info.se@dormerpramet.com
Finland
T: 0205 44 7003
info.fi@dormerpramet.com
France
T: +33 (0)2 47 62 57 01
info.fr@dormerpramet.com

Netherlands
T: +31 10 2080 240
info.nl@dormerpramet.com
Norway
T: 800 10 113
info.se@dormerpramet.com
Poland
T: +48 32 78-15-890
info.pl@dormerpramet.com
Portugal
T: +351 21 424 54 21
info.pt@dormerpramet.com

Switzerland
T: +31 10 2080 240
info.ch@dormerpramet.com
Turkey
T: +90 533 212 45 47
info.tr@dormerpramet.com
Ukraine
T: +38 067 566 38 80
T: +38 067 566 81 51
info.ua@dormerpramet.com

United Kingdom
responsible for Ireland
T: 0870 850 4466
info.uk@dormerpramet.com
United States of America
T: (800) 877-3745
cs@dormerpramet.com

South America
T: +55 11 5660 3000
info.br@dormerpramet.com
Adria
T: +420 583 381 527
info.rcee@dormerpramet.com
Rest of the World
Dormer Pramet International UK
T: +44 1246 571338
info.int@dormerpramet.com
Dormer Pramet International CZ
T: +420 583 381 520
info.int.cz@dormerpramet.com

Południowa Grupa Handlowa
ul. Świętosława 272, 39 - 200 Dębica
biuro@p-gh.pl
p-gh.pl
tel.: +48 508 291 301
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FOLLOW US...

www.dormerpramet.com

Other countries

youtube.com/dormerpramet

facebook.com/dormerprametsocial

linkedin.com/company/dormerpramet

instagram.com/dormerprametsocial

twitter.com/dormerpramet

