Modulair systeem
Coromant EH

Gereedschapsflexibiliteit
voor kleine diameters
Het bereiken van slecht toegankelijke delen van het werkstuk en toch
de gereedschapsassemblage zo kort en compact mogelijk houden is
essentieel voor winstgevend verspanen. Met het modulaire Coromant
EH-systeem kunt u het optimale resultaat uit uw snijkant halen. Zorg voor
bereik en bereikbaarheid met schachten en modulaire adapters. In toepassingen met een korte uitsteeklengte, kunt u uw productiviteit verdubbelen
met geïntegreerde machineadapters.

Frezen 10–32 mm
(0.394–1.256 inch)
Kotteren van diameters tot 36
mm (1.417 inch)

Dankzij de modulaire mogelijkheden zijn er geen verschillende gereedschappen nodig voor elke machine, component en kenmerk. Combineer
verschillende gereedschapshouders en freeskoppen om de optimale
gereedschapsoplossing te krijgen voor al uw bewerkingen.

De Coromant EH-koppeling
is gebaseerd op een zelfcentrerende schroef die een
snelle montage van de
koppen mogelijk maakt. De
koppeling is uitgevoerd met
een fysieke stop, hetgeen
het makkelijk maakt om te
voelen of de kop correct is
vastgezet en helpt bij het niet
overmatig belasten van de
opspanning.

Voordelen met Coromant EH
-- Geweldige gereedschapsflexibiliteit – kies uit een uitgebreide variatie aan freeskoppen, adapters en schachten
-- Gestandaardiseerde gereedschappen voor minder gereedschapsvoorraad en minder machinestilstand
-- Uitstekende en gebruiksvriendelijke gereedschapstoepassing
dankzij de betrouwbare en nauwkeurige koppeling

U gelooft uw
ogen niet.

“De flexibele reeks
ondermaatse
schachten in
verschillende
lengtes maakt
stabiel frezen
van randen met
vrijsteek mogelijk.”

Machines en oplossingen

Volhardmetaal

Zwaar metaal

Schachten

Grote bewerkingscentra
Gebruik ondermaatse schachten
voor stabiliteit en vrijsteek bij het
werken met lange uitsteeklengtes.

Adapters en schachten

Staal

Coromant Capto®
Coromant Capto®
ER-spantang

Draaicentra met aangedreven
gereedschapshouders
De korte gereedschapsassemblage
van alleen de geïntegreerde machineadapter en freeskop geeft een
grote productiviteit als het aankomt
op de referentielijn of als de zwenkdiameter beperkt is.

HSK

Middelgrote tot grote bewerkingscentra
en multi-task machines
Modulariteit met Coromant Capto®
in diverse lengtes brengt slecht
bereikbare kenmerken binnen
bereik.

Steile conus

Kleine tot middelgrote
bewerkingscentra
De korte gereedschapsassemblage
van alleen de geïntegreerde machineadapter en freeskop geeft een
grote productiviteit als het aankomt
op de referentielijn.

Toepassingen

Hoek- en sleuffrezen

1.
3.

2.

1. CoroMill® 316
Hoge verspanings- en insteekwaarden
2. CoroMill® 390
Veelzijdig concept, perfect voor gemengde
productie
3. CoroMill® 490
Economisch concept met vier snijkanten

1.

Profielfrezen

2.

1. CoroMill® 316
Geweldige oppervlakte-afwerking en hoge productiviteit

3.

2. CoroMill® 216
Grote snijdiepte mogelijk
3. CoroMill® 300
Ronde wisselplaatfrezen
1.

Vlakfrezen

2.

1. CoroMill® 316
Vlakfrezen met hoge voeding
2. CoroMill® 490
Algemeen vlakfrezen

1.

Aanschuinfrezen
1. CoroMill® 495
Voorkant en achterkant aanschuinen

2.

2. CoroMill® 316
15, 30, 45, 49 en 60 graden en convexe radius
aanschuining

1.

Kotteren
2.

1. CoroBore® 825
Gatdiameter 19–36 mm (0.748–1.417 inch)
2. CoroBore® 824
Gatdiameter 1–20 mm (0.039–0.787 inch)

Prioriteit: componentkwaliteit
Voor zeer nauwkeurige opdrachten zorgt een volhardmetalen freeskop
voor de nauwe toleranties die u nodig hebt. In het CoroMill® 316-assortiment vindt hardmetalen freeskoppen voor het bewerken van randen,
sleuven, vlakke oppervlakken, schuine randen, zittingen en complexe
3D-vormen van superieure kwaliteit.

Prioriteit: kosten per component
Wisselplaat frezen zijn uw eerste keuze als economische produceren
uw grootste prioriteit is. Met CoroMill®-freesconcepten en hardmetaalsoorten van wereldklasse bent u op alles voorbereid, van veeleisend
voorbewerken tot en met een glanzende oppervlakteafwerking in elke
freestoepassing.

Prioriteit: nauwe gattoleranties
Verwisselbare kotterkoppen zijn ideaal voor het bewerken van gaten met
nauwe toleranties wanneer bereikbaarheid een probleem vormt. Dankzij
het kotterproces is de positie van het gat is zeer exact, ongeacht de
positie van het voorgeboorde gat.

“Door de korte meetkaliberlengte van de
geïntegreerde machineadapter plus freeskop
kan de productiviteit
verdubbelen, zelfs in
kleine, trillinggevoelige
machines.”

Hoor het
verschil.

“Met schachten van verschillende
lengtes en materialen kunt u zonder
problemen moeilijk bereikbare
kenmerken realiseren.”

Lees wanneer u
welke schacht moet
kiezen.

Ontdek online meer over
Coromant EH
Om u plezierig en comfortabel de juiste keuze te
kunnen laten maken, hebben we al onze informatie over
Coromant EH digitaal toegankelijk gemaakt. Producten,
praktijkdemonstraties, tips en heel veel kennis, op slechts
één klik verwijderd!
Productinformatie, assortiment en bestellen:
www.sandvik.coromant.com/coromanteh

Vergelijkingen van opspangereedschappen en tips voor
het kiezen van gereedschappen:
www.youtube.com/sandvikcoromant
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Modular system
Coromant EH with
CoroMill®

