CoroMill® MH20
Hoge voedingsfrezen

De beste in zijn klasse voor het
uitkameren met hoge voeding

Tijd om uw freesbewerkingen met hoge voeding naar een
hoger niveau te tillen met de CoroMill® MH20, de beste in
zijn klasse. Dit is een veelzijdig gereedschap met een groot
toepassingsgebied, maar is primair ontworpen voor uitkameren
in ISO S, M en P materialen.
Dankzij haar licht snijdende werking, in combinatie met een
robuust schachtontwerp, waarborgt CoroMill® MH20 een
veilige en trillingsvrije bewerking, zelfs bij lange uitsteekengten.

Authorized distributor:

Robuust freeslichaam

Het robuuste freeslichaam met verhoogde sterkte zorgt voor een langere standtijd en uitmuntende stabiliteit bij
lange uitsteeklengten. Een open uitsparingsontwerp voor de wisselplaat en een veilige wisselplaatpositie
waarborgen een betrouwbare bewerking met uitstekende spaanafvoer en minder trillingen.

Een nieuw materiaal voor het
freeslichaam dat een hogere
bestendigheid heeft tegen
metaalmoeheid en vervorming,
hetgeen een langere levensduur
van het freeslichaam betekent.
Inwendig koelmiddel voor een
optimale spaanafvoer en hoge
productiviteit in ISO S toepassingen.

Open en korte spaanruimtes
geoptimaliseerd voor spanen
gegenereerd door een
gereedschap met hoge voeding.

Maximale diameter cilindrische
schacht die kan worden ingekort
om de stabiliteit te optimaliseren
bij verschillende gewenste
uitsteeklengte-toepassingen.

Gebogen wisselplaatontwerp

De enkelzijdige wisselplaat met twee snijkanten heeft een gebogen en sterke snijkant met een versterkte
hoekradius, hetgeen veilige en betrouwbare bewerking mogelijk maakt tegen opstaande randen (hoeken) en
hoeken bij uitkamerbewerkingen. Een hellende snijkant voor een geleidelijk snijdende aangrijping in het werkstuk
zorgt voor een geleidelijk spaanlast op de snijzone en verbetert de spaanvorming. Dit ontwerp genereert lage
snijkrachten en leid deze in een gunstige richting om de trillingen tot een minimum te beperken.

Gebogen hoekradiusvrijloop voor
een betere spaanafvoer.

Duidelijke markering om een
onderscheid te maken tussen
de verschillende geometrieën.

Versterkte wisselplaathoek met
composiet radii voor een hogere
veiligheid bij het frezen van holtes.

Geoptimaliseerde snijkant voor
hellend frezen en een goede
spaanafvoer.

Radius die de hoofdsnijkant en de
snijkant voor hellend frezen verbindt.
Fungeert als een wiper voor een
betere oppervlakte-afwerking.

Stabiele axiale ondersteuning,
vooral bij gebruik van
insteekfrezen.

Gebogen hoofdsnijkant voor de
grootste snijkantzekerheid.

Kenmerken en voordelen

• Concept voor hoge voeding, geschikt voor vele freesbewerkingen, helpt bij het reduceren van het aantal
gereedschappen, en reduceert zo de cyclustijd
• Uitstekende stabiliteit bij lange uitsteeklengtes met minimale trillingen dankzij een lichtsnijdende
werking en een robuust gereedschapsontwerp
• Geoptimaliseerde snijkantzekerheid voor betrouwbare bewerking
in hoeken en kamerfrezen maakt bewerking zonder toezicht
mogelijk
• Open uitsparingsontwerp voor de wisselplaat voor een
uitstekende spaanafvoer

• Licht snijdende werking zorgt voor minder energieverbruik
en maakt zo het gebruik van kleinere machines mogelijk

• Creëert een betere oppervlakte-afwerking met kleinere
ribbelhoogtes, waardoor er minder toegift overblijft voor de
volgende bewerking

• Geoptimaliseerde geometrieën voor hoge prestaties in ISO S-,
M- en P-materialen

Toepassingsgebieden

• Kamerfrezen met hoge voeding, bewerken van hoeken, hellend frezen, spiraalvormig hellend frezen,
frezen van volledige sleuven, insteekfrezen, hoekfrezen en vlakfrezen
• Voor voorbewerken en semi-nabewerken

• Vele sectoren van de industrie en uiteenlopende componenten

• Lucht- en ruimtevaart: Frame, landingsgestel, motorbehuizing

• Olie- en gaswinning: Klephuis, spoelen, connectoren

• Matrijzen en mallen: Smeedmatrijzen, mallen, persgereedschappen

ISO-toepassingsgebied

Klantuitdagingen in ISO S
Toepassingen

• Lucht- en ruimtevaart frame frezen van open en gesloten kamers
• Frezen van volledige sleuven en het maken van gaten met
spiraalvormige cycli van hellend frezen

• Holtes frezen met lange uitsteeklengten
• Hoekfrezen met geringe aangrijping
• Multi-task draaifrezen

Uitdagingen
• Spaanafvoer

• Wisselplaatzekerheid en
betrouwbaarheid
• Standtijd

• Schade aan freesbody
(wrijving met spanen)

CoroMill® MH20 oplossing

• Gebruik de E-L30 geometrie voor een uitstekende spaanvorming
en afvoer in kleverige materialen.
• De gebogen hoofdsnijkant biedt een maximale bescherming
tegen kerfslijtage en de versterkte wisselplaathoek maakt
het bewerken van hoeken betrouwbaar. Het verbeterde
materiaal van het freeslichaam zorgt voor minder vervorming
van de wisselplaatzitting en een betere herhaalbaarheid
van de montage.

• De hellende snijkant biedt een geleidelijke en positieve aangrijping
welke de snijkracht reguleert en de stootbelasting minimaliseert.
De omtrekgeslepen E-L30 geometrie biedt voorspelbare en
geleidelijke slijtagekarakteristieken.
• Het verbeterde materiaal van het freeslichaam is beter bestand
tegen de wrijving van de spanen.

Klantuitdagingen in ISO M
Toepassingen

• Olie en gas, open en gesloten kamerfrezen

• Frezen van volledige sleuven en het maken van
gaten met spiraalvormige cycli van hellend frezen

• Holtes frezen met lange uitsteeklengten
• Hoekfrezen met geringe aangrijping
• Multi-task draaifrezen

Uitdagingen

• Spaanvorming

• Wisselplaatzekerheid en
betrouwbaarheid

• Bewerking met lange uitsteeklengte

• Voorspelbare en herhaalbare standtijd

CoroMill® MH20 oplossing

• Gebruik de E-L30 geometrie voor een uitstekende spaanvorming
en afvoer in kleverige materialen.
• De gebogen hoofdsnijkant biedt een maximale bescherming
tegen kerfslijtage en de versterkte wisselplaathoek maakt
het bewerken van hoeken betrouwbaar. Het verbeterde
materiaal van het gereedschapslichaam zorgt voor minder
vervorming van de wisselplaatzitting en een beter
herhaalbaarheid van de montage. 

• Robuust stalen schachtontwerp zorgt voor een betere stabiliteit
en minder afbuiging.
• De twee snijkanten hebben dezelfde levensduur en de
E-L30 geometrie biedt voorspelbare en geleidelijke
slijtagekarakteristieken.

Klantuitdagingen in ISO P
Toepassingen

• Kamerfrezen in matrijzen tot HRC 48
• Matrijsbasis frezen van diepe holtes
• Matrijsblok hoekfrezen

• Hoekfrezen met geringe aangrijping

Uitdagingen

• Hoge snijkrachten

• Bewerking met lange uitsteeklengte
• Grote verspaningsvolumes
• Lange contacttijd
• Hogere hardheid

CoroMill® MH20 oplossing

• M-M20 en M-M50 geometrieën zijn geoptimaliseerd voor een
hogere snijkantzekerheid in hooggelegeerde ISO P toepassingen.

• Gebruik de lichtsnijdende geometrie M-M20 voor probleemloos
bewerken bij lange uitsteeklengten. Het robuuste schachtontwerp
zorgt voor een betere stabiliteit en minder afbuiging.
• Gebruik de sterke M-M50 geometrie voor de hoogste verspaande
volumes bij stabiele toepassingen.
• Gebruik soort GC4340 voor een hoge mate van veiligheid bij
toepassingen met lang contact.

• Gebruik M-M20 met GC1010 voor een hoge hardheid in stabiele
toepassingen. Gebruik M-M50 met GC1130 voor hoge hardheid in
instabiele configuraties.

Prestatietest, ISO S
Component:Lucht- en ruimtevaart vleugelsteun 
Materiaal: S4.3.Z.AN (Ti6Al4V)
Bewerking: Uitkameren

Machine: Okuma M560V-Genos, CAT40 BIG-PLUS® 
CoroMill® 415

CoroMill® MH20

G
 ereedschap

Wisselplaat

CoroMill® 415

CoroMill® MH20

415N-050212E-M30 S30T

M20-060320E-L30 S30T

415-016A12-05H, zn: 3

Gereedschapsuitsteeklengte,
40 (1.575)
mm (inch)

MH20-AR016O16-06L, zn: 2

40 (1.575)

vc, m/min (ft/min)

69 (226)

69 (226)

fz, mm ( inch)

0,51 (0.020)

0,51 (0.020)

ap / ae, mm (inch)

0.8 /16 (0.031/0.630)

0.8/15.8 (0.031/0.622)

n, tpm

vf, mm/min ( in/min)
Standtijd, min

1000

1530 (60.2)
49

1000

1016 (40.0)
64.5

Resultaat: Met CoroMill® MH20, verbeterde de klant de standtijd met 32% en realiseerde
hij een veel hogere oppervlaktekwaliteit van het werkstuk. De wisselplaathoek van
CoroMill® MH20 vertoonde een betere snijkantzekerheid en minder neiging tot trilling.

Prestatietest, ISO M
Component: Machinecomponent
levensmiddelenverwerking

 ereedschap
G

Wisselplaat

Concurrent

Sandvik Coromant

-

MH20-06 03 20E-L30 1040

DCX: 25 mm (1 inch), zn: 4

Materiaal: M1.0.Z.AQ (AISI 304)

Gereedschapsuitsteeklengte,
Houder+70 (2.76) =160 (6.30)
mm (inch)

Machine: DMG MORI NT4250, Coromant Capto® C6

n, tpm

1530

vf, mm/min ( in/min)

5200 (205)

Bewerking: Zij- en vlakfrezen

Concurrent

CoroMill® MH20

vc, m/min (ft/min)

fz, mm ( inch)

ap / ae, mm (inch)

Standtijd, min

120 (394)

0,85 (0.033)
0,75/20 (0.030/0.787)

3 componenten / 49,5 min

MH20-025A25-06H, zn: 4

Houder+90 (3.54) =180 (7.09)
120 (394)

1530

0,85 (0.033)
5200 (205)

0,75/20 (0.030/0.787)

3 componenten / 49,5 min

Resultaat: Na het bewerken van drie componenten vertoonde de wisselplaat van de
concurrent duidelijk kerfslijtage en micro chipping. De CoroMill® MH20 wisselplaat had
minder slijtage en bood een betrouwbare snijkant met een zekere en betere
snijkantkwaliteit.

Prestatietest, ISO P
Component: As

Materiaal: P2.1.Z.AN (30CrMnSiNi2A), niet gehard
Bewerking: Diep sleuffrezen en afsteken

Machine: Haitian HISION GLU16 VMC, BT50 

G
 ereedschap

Wisselplaat

CoroMill® MH20

Sandvik Coromant

-

MH20-08 04 25M-M50 4340

DCX: 25 mm (1 inch), zn: 3

Gereedschapsuitsteeklengte,
Houder+122 (4.80)
mm (inch)

MH20-R025A25-08M, zn: 3

Houder+110 (4.33)

vc, m/min (ft/min)

142 (466)

142 (466)

fz, mm ( inch)

0,426 (0.017)

0,481 ( 0.019)

ap / ae, mm (inch)

0,5/25 (0.020/0.984)

0,5/25 (0.020/0.984)

n, tpm

Concurrent

Concurrent

vf, mm/min ( in/min)
Standtijd, min

1800

2300 (90.6)

1 component / 348 min

1800

2600 (102)

1 component / 308 min

Resultaat: CoroMill® MH20 kon de productiviteit verhogen met 22% en vertoonde
minder slijtage dan de concurrent, waarmee veilige en betrouwbare prestaties werden
geboden.

Duurzaamheid met CoroMill® MH20

Nieuw materiaal voor het freeslichaam verhoogt de sterkte en wisselplaten met een hoge snijkant-zekerheid
zorgen voor een langere standtijd en een betrouwbare bewerking met minder afval. Daarnaast wordt, met minder
trillingen en een betrouwbaarder concept, het risico op breuk gereduceerd, waardoor de omgeving van de
operator en de werkplek veiliger worden.
Omdat een betere oppervlakte-afwerking wordt gerealiseerd, is de noodzaak voor een
semi-nabewerkingsgereedschap sterk gereduceerd. Dit betekent ook minder gereedschappen
in gebruik, minder stilstand en een sneller productieproces met minder voorraad.
En ook niet onbelangrijk, dit lichtsnijdende concept gebruikt minder machinevermogen,
hetgeen resulteert in een lager energieverbruik en een lager geluidsniveau.

Neem voor meer informatie en assortiment contact op met uw locale Sandvik Coromant vertegenwoordiger of
kijk op www.sandvik.coromant.com/coromillmh20

Duhra Tools bv
Willem Vleertmanstraat 21
7575 EC Oldenzaal
0541-662477
info@duhra-tools.nl

www.duhra-tools.nl

C-1040:292 nl-NL cobrand
© AB Sandvik Coromant 2021

