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CoroTurn® 300  
i CoroTurn® TR

Efektywność i wysoka 
jakość toczenia
Jeśli szukacie Państwo wyjątkowych  
rozwiązań, które będą mogły zaspokoić  
wasze oczekiwania w zakresie efektyw- 
ności i wysokiej jakości obróbki,  
oczywistym wyborem będą nasze  
narzędzia CoroTurn 300 i CoroTurn TR.  
Dzięki precyzyjnemu podawaniu  
chłodziwa oraz stabilnemu  
mocowaniu płytki systemy  
te gwarantują odpowiednią 
kontrolę wiórów i dużą dokład- 
ność, zapewniając jednoczenie  
wysoką trwałość ostrzy oraz  
jakość wykończenia powierzchni. 
Aby osiągnąć maksymalnie długie  
czasy produkcji, te narzędzia należy  
stosować ze złączami Coromant Capto® 
lub systemem mocowania QS™ zapew-
niającym szybką wymianę narzędzi i łatwe 
podłączenie chłodziwa. 
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CoroTurn® 300: 
Efektywne toczenie 
wzdłużne i planowanie

CoroTurn® TR: 
Stabilność i bezpie-
czeństwo podczas 
profilowania

Zalety

• Bezpieczny i przewidywalny przebieg obróbki

• Kontrola wiórów i stabilna praca gwarantująca wysoką jakość obrabianego 
przedmiotu i dużą trwałość ostrzy

• Łatwość obsługi: szybkie ustawianie narzędzia przy wymianie oprawek  
i płytek pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze

Wyjątkowe rozwiązania  
tokarskie

Zalecamy wybór CoroCut® XS do 
bardzo precyzyjnego toczenia małych 
średnic
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Stabilna pozycja płytki
Aby uzyskać najwyższą jakość powierzchni, należy przeciw-
działać mikroruchom płytki powstającym na skutek sił 
skrawania. Oba systemy posiadają złącze iLock™ znajdujące 
się pomiędzy płytką i oprawką, zaprojektowane specjalnie, aby 
sprostać temu wyzwaniu. 

Chłodziwo podawane  
od góry i od dołu
Chłodziwo podawane z wysoką precyzją od góry zapewnia 
kontrolę przebiegu łamania wiórów, wpływając na bezpieczny 
przebieg obróbki, natomiast chłodziwo podawane od dołu 
umożliwia kontrolę temperatury, co przekłada się na dużą  
i przewidywalną trwałość ostrzy. Chłodziwo wpływa również  
w pozytywny sposób na jakość wykończenia powierzchni.
Więcej informacji o korzyściach płynących ze stosowania chłodziwa można znaleźć 
na stronie internetowej www.sandvik.coromant.com/coroturn300

Szybkowymienne oprawki  
narzędziowe
Dzięki zastosowaniu złączy Coromant Capto® lub systemów 
mocowania QS™  pozwalających na szybką wymianę narzędzi 
oraz łatwe podłączenie chłodziwa, można maksymalnie 
wydłużyć czas produkcji. 

Wytrzymałe gatunki płytek
Stosowane są gatunki płytek GC4325 oraz GC4315 wytwa-
rzane z wykorzystaniem technologii Inveio™ – dzięki temu 
mają one lepszą odporność na ścieranie oraz większą 
trwałość podczas toczenia stali. 
Więcej informacji znajduje się na stronie www.sandvik.coromant.com/inveio

Efektywne rozwiązanie z ośmioma 
ostrzami
Ośmioostrzowe płytki CoroTurn 300 zapewniają dobre odprowadza- 
nie ciepła, co przekłada się na przewidywalność procesu obróbki oraz 
zużycia. Więcej ostrzy oznacza również stosowanie mniejszej liczby pły-
tek, dzięki czemu można poprawić efektywność zarządzania zapasami 
narzędzi. Geometrie zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać dosko-
nały przebieg łamania wiórów przy wykorzystywaniu ich we właściwych 
dla nich obszarach zastosowań. Kolejną istotną zaletą płytek o ośmio-
ostrzowej konstrukcji jest wykorzystanie mniejszej ilości węglika przy-
padającej na jedno ostrze, co oznacza mniej materiału do recyklingu  
i utylizacji. Rozwiązanie to jest korzystne zarówno dla użytkownika, jak  
i dla środowiska naturalnego.
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Profilowanie z wykorzystaniem 
CoroTurn TR
Wdrożenie systemu CoroTurn TR  
w ofercie oprawek QS umożliwiło 
klientowi znaczące zwiększenie 
liczby wytwarzanych przedmiotów. 
Dzięki zastosowaniu chłodziwa 
podawanego wewnętrznie od góry 
i od dołu uzyskano znaczną popra-
wę wyników obróbki, zarówno przy 
wysokim, jak i przy niskim ciśnieniu 
chłodziwa.

Zwiększona trwałość przy  
właściwym zastosowaniu  
chłodziwa

Obróbka wewnętrznego prze-
gubu homokinetycznego za 
pomocą CoroTurn 300
Po zastąpieniu standardowej 
konfiguracji narzędziowej przez 
CoroTurn 300 i geometrię -L4 klient 
zauważył istotny wzrost trwałości 
narzędzia. Dzięki zastosowaniu 
odpowiedniego rodzaju chłodziwa 
wyniki okazały się jeszcze lepsze.

Rodzaj obróbki Profilowanie

Materiał obrabiany Stal nierdzewna, M1.0.Z.AQ (200 HB)

Oprawka, płytka QS-TR-D13JCR 2020HP, D1308 2025

vc m/min (stopy/min) 200 (656)

fn mm/obr (cale/obr) 0,18 (0,007)

Wyniki Produkt  
konkurencyjny

CoroTurn TR  CoroTurn TR

Chłodziwo, bar (psi) Zewnętrznie 8 (116) 50 (725)

Trwałość, szt. 190  340 470

Wzrost trwałości - 79% 147%

Rodzaj obróbki Zewnętrzne toczenie wzdłużne i planowanie

Materiał obrabiany Kuta stal niskostopowa, P2.1.Z.AN

vc m/min (stopy/min) 350 (1148)

fn mm/obr (cale/obr) 0,35 (0,014)

ap mm (cale/obr) 2,5  (0,10)

Czas skrawania 1,19 min/przedmiot

Ciśnienie chłodziwa 3 bar (43,5 psi)

Wyniki WNMG 080408-PF CoroTurn 3001  CoroTurn 3002

Chłodziwo, bar (psi) 3 bar (43.6 psi) 3 bar (43.6 psi)  3 bar (43.6 psi)

Trwałość, szt. 9 23 27

Wzrost trwałości - 156% 200%

1 chłodziwo podawane od góry i od dołu  
2 chłodziwo podawane wyłącznie od dołu

CoroTurn® TR

CoroTurn® 300

Więcej informacji dotyczących chłodziwa, produktów oraz zamawiania - patrz strona  
www.sandvik.coromant.com/coroturn300 lub strona www.sandvik.coromant.com/coroturntr


