
Dzięki innowacyjnemu uzębieniu ALLROUND, PFERD wprowadził na rynek unikalne trzpienie 
frezarskie wszechstronnego zastosowania przy obróbce materiałów, takich jak stal i staliwo, stal 
nierdzewna (INOX), metale nieżelazne i żeliwo. Uzębienie ALLROUND ma wszystkie zalety wypró-
bowanego i przetestowanego uzębienia 3 PLUS, ale przewyższa go nawet o 30% pod względem 
wydajności skrawania w przypadku stali. Uzębienie ALLROUND gwaratuje użytkownikowi wygod-
na i komfortową pracę przy zredukowanych parametrach drgań i hałasu. Ponadto charakteryzuje 
się znaczną oszczędnością czasu pracy i wysoką wydajnością skrawania.

Zalety:

 ■ Znacznie wyższa wydajność skrawania 
niż w przypadku tradycyjnych trzpieni 
frezarskich z uzębieniem krzyżowym.

 ■ Oszczędność kosztów i czasu dzięki bardzo 
wysokiej wydajności pracy przy obróbce 
najpopularniejszych materiałów.

 ■ Wygodna, komfortowa praca dzięki 
zredukowanym parametrom drgania 
i hałasu.

Obrabiane materiały:

 ■ Stal, staliwo
 ■ Stal nierdzewna (INOX)
 ■ Metale nieżelazne
 ■ Żeliwo

Zadania obróbcze:

 ■ Fazowanie
 ■ Wygładzanie
 ■ Odgratowywanie
 ■ Tworzenie przełomów
 ■ Obróbka powierzchniowa
 ■ Obróbka spawów

Zalecenia dot. użytkowania:

 ■ Aby uniknąć wibracji należy używać 
wysokowydajnych napędów z elastycznie 
ułożyskowanym wrzecionem.

 ■ Aby efektywnie wykorzystać pracę 
trzpieniami frezarskimi należy pracować 
w maksymalnej prędkości skrawania. 
Zalecenia dotyczące mocy napędów 
narzędzi: od 300 Watt. 

 ■ Należy przestrzegać zalecanej liczby 
obrotów.

Odpowiednie napędy narzędzi:

 ■ Napędy wałków giętkich
 ■ Szlifierki proste
 ■ Roboty
 ■ Obrabiarki

Wskazówka dot. bezpieczeństwa:

 ■ W związku z bardzo wysoką wydajnością 
skrawania może wystąpić przebarwienie 
trzpienia frezarskiego. Nie stanowi to 
zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy.

PFERDVALUE:

PFERDERGONOIMCS poleca trzpienie 
frezarskie z uzębieniem ALLROUND jako 
innowacyjne rozwiązanie narzędziowe 
gwarantujące komfortową pracę 
o zredukowanym stopniu drgań i hałasu.

    

PFERDEFFICIENCY poleca trzpienie frezarskie 
z uzębieniem ALLROUND do trudnych zadań 
obróbczych wymagających perfekcyjnych 
efektów w możliwie najkrótszym czasie. 

      

■	Tradycyjne trzpienie frezarskie 
■	Trzpienie frezarskie do trudnych 

zastosowań, uzębienie ALLROUND
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Trzpienie frezarskie do trudnych zastosowań
Uzębienie ALLROUND do uniwersalnych zastosowań

Zalecany zakres liczby obrotów [min-1] 

Aby określić odpowiednią prędkość pracy
[m/min], należy uwzględnić:

➊  Obrabianą grupę materiałów.
➋ Zakres prędkości skrawania.

Aby określić zalecany zakres liczby obrotów 
[min-1], należy uwzględnić:

➌  Średnicę trzpienia frezarskiego.
➍  Zakres prędkości skrawania oraz średnica 

trzpienia frezarskiego wykazują zalecany 
zakres liczby obrotów.

Przykład: 
Trzpień frezarski ze stopów twardych,
Uzębienie ALLROUND,
Średnica trzpienia 12 mm.
Obróbka zgrubna stali do 1 200 N/mm².
Prędkość pracy: 450–750 m/min
Liczba obrotów: 12 000–20 000 min-1

➌ 
ø trzpienia 

[mm]

➍ Prędkość pracy [m/min]
250 450 600 750 900

Liczba obrotów [min-1]

  6 13 000 24 000 32 000 40 000 48 000
  8 10 000 18 000 24 000 30 000 36 000
10   8 000 14 000 19 000 24 000 29 000
12   7 000 12 000 16 000 20 000 24 000
16   5 000   9 000 12 000 15 000 18 000

➊ Grupa materiałów Proces Uzębienie ➋ Prędkość skrawania

Stal, 
staliwo

Stale do  
1 200 N/mm²  
(38 HRC)

Stale konstrukcyjne, węglowe, 
narzędziowe, stale niestopowe, stale 
użytkowe, staliwo, stale ulepszone

Obróbka zgrubna ALLROUND 450–750 m/min

Stale hartowane, 
ulepszone powyżej  
1 200 N/mm² 
(38 HRC)

Stale narzędziowe, stale ulepszone, 
stale stopowe, staliwo

Obróbka zgrubna ALLROUND 250–450 m/min

Stal 
nierdzewna 
(INOX)

Stale nierdzewne 
i kwasoodporne

Stale szlachetne austenityczne 
i ferrytyczne

Obróbka zgrubna ALLROUND 450–600 m/min

Metale 
nieżelazne

Miękkie metale 
nieżelazne

Mosiądz, miedź, cynk Obróbka zgrubna ALLROUND 450–750 m/min

Twarde metale 
nieżelazne

Brąz, tytan/stopy tytanu, twarde stopy 
aluminium (wysoki udział Si)

Obróbka zgrubna ALLROUND 450–600 m/min

Żeliwo
Żeliwo szare,
żeliwo białe

Żeliwo z grafitem pasemkowym 
EN-GJL (GG), grafitem kulkowym/żeli-
wem sferoidalnym EN-GJS (GGG), bia-
łe żeliwo ciągliwe EN-GJMW (GTW), 
czarne żeliwo ciągliwe EN-GJMB (GTS)

Obróbka zgrubna ALLROUND 450–900 m/min
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