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SECO-NIEUWS 2013.1
Iedereen is bezig zijn processen te verbeteren om sneller, betrouwbaarder en efficiënter
te worden. Deze brochure biedt u een overzicht van de nieuwe Seco producten, die uw
productiviteit en winstgevendheid dit voorjaar zullen verhogen. Meer informatie vindt u
in de Machining Navigator op onze website en in het EDGE-magazine, of u kunt contact
opnemen met uw Seco-adviseur.
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MK2050

VOOR FREZEN
VAN GIETIJZER –
VOORBEREID OP
SLIJTAGE.

MK2050 is een nieuwe snijplaatkwaliteit die
speciaal is ontworpen voor het frezen van
gietijzer met variërende snijvoorwaarden
in zowel de automobielindustrie (d.w.z.
voor motorblokken en cilinderkoppen) als
de algemene werktuigbouw. MK2050 werkt
met en zonder koeling voor alle soorten
gietijzer inclusief nodulair gietijzer.
Als vervanging van MK2000 en – tot
op zekere hoogte – MK3000 beschikt
MK2050 over een nieuw ontwikkeld
hard substraat voor een gelijkmatige en
gecontroleerde slijtage, wat een lange
standtijd en een hoge procesveiligheid
garandeert.
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TURBO 10
SPIRAALVERTANDE
FREZEN
PERFECT KOPIEERFREZEN EN
OMTREKFREZEN.
Turbo 10 is toegevoegd aan Seco’s
programma hoogwaardige spiraalvertande
frezen en biedt hoge voedingen, een grote
snedediepte en hoge verspaningsdebieten
bij omtrekfrezen en kopieerfrezen. Het
gereedschap kan worden gebruikt voor
gleuffrezen, kamerfrezen en kopieerfrezen
alsmede rond- en spiraalfrezen.
De spiraalvertande Turbo 10 biedt betere
snededieptes dan die van conventionele
hoekfrezen. Het gereedschap heeft
snijplaatzittingen met een verbeterde
nauwkeurigheid en axiale steun, om een
verkeerde verhouding tussen snijplaatniveaus
te minimaliseren. Snijplaten zijn verkrijgbaar
in de versies XOMX10T3 en XOEX10T3
met geometrieën voor lage snijkrachten.
De spiraalvertande Turbo 10 is verkrijgbaar
met Combimaster, Arbor, Seco-Capto,
Weldon en Seco Weldon opnamesystemen.
4

TURBO 10
GEOMETRIEUITBREIDING
VOOR LASTIG
3456474894:;
MATERIALEN.

De introductie in 2011 van Turbo 10 voor
hoekfrezen wordt nu gevolgd door een
uitbreiding van de serie snijplaten die
zowel direct geperste als geslepen
snijplaatalternatieven omvat. Direct geperste
snijplaten hebben een groter radiusbereik,
met hoekpuntradiussen van 0,4 tot
3,1 millimeter. De uitbreiding van de
serie geslepen snijplaten omvat geometrieën
voor lastig te bewerken materialen, zoals
aluminium, roestvast staal, titaniumlegeringen
en andere gelegeerde materialen.
De geslepen snijplaatalternatieven zijn
verkrijgbaar in een radiusbereik met hoekpuntradiussen van 0,4 tot 3,1 millimeter.
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!"#$$%&& '
335.25
MET VERSTELBARE
FREESBREEDTE.

Na de versie met vaste zitting is Seco’s
schijffrees 335.25 nu ook verkrijgbaar
in een versie met verstelbare breedte.
De freesbreedte kan zeer precies worden
versteld van 21 tot 26 millimeter bij
snijplaten van maat 14. Frezen zijn
verkrijgbaar met een diameter van
125 tot 315 millimeter, met een
geoptimaliseerde spaanruimte en
een geoptimaliseerd aantal tanden
voor een productieve en betrouwbare
verspanende bewerking.
Alle snijplaten hebben vier snijkanten,
geoptimaliseerde soepele snijgeometrieën
en een geïntegreerde schraapsnijkant.
Samen met een compleet aanbod
kwaliteiten en hoekpuntradiussen kan
de schijffrees hierdoor voldoen aan alle
toepassingseisen, met een hoge productiviteit
en tegen de gunstigste kosten.
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DE EFFICIËNTE X4
t%FTOƩLBOUFO[PSHFOWPPSFFOIPPH
rendement
t%
 FQSPEVDUJWJUFJUFOTQBBODPOUSPMF
worden verbeterd door het Jetstream
Tooling®-duo
t&SXPSEFOXFSLEJFQUFTUPU NJMMJNFUFS
bereikt

X4
NIEUW RENDABEL
CONCEPT VOOR
GLEUFSTEKEN EN
AFSTEKEN.

X4 is een nieuw concept bedoeld
voor afsteken en gleufsteken met een
snĳplaat met vier snĳkanten, voor een
optimale rendabiliteit. De tangentiële,
robuuste snĳplaat, gecombineerd met
een stevig, stabiel klemsysteem zorgt voor
een hoge afwerkingsnauwkeurigheid,
productiviteit en oppervlaktekwaliteit.
Het productassortiment omvat een
snĳplaatbreedte van 0,5 tot 3 millimeter
(neutrale snĳplaten en R/L-snĳplaten onder een hoek) met vierkante schachten en
Seco Capto™-beitelhouders met Jetstream
Tooling®-duo.
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TGK1500
BEWERKEN
)*+,-./234/6
MET DURATOMICCOATING VOOR EEN
HOGE PRODUCTIVITEIT.

2-CDEFFG/+G43+G)//H43I.-J/.I
t#SFFEQSPEVDUBTTPSUJNFOUWPPSHMFVGsteken en kopieerdraaien van een
verscheidenheid aan gietĳzersoorten
t)BSENBBSWFJMJHTOƩQMBBUTVCTUSBBU
gecombineerd met Duratomic®-coating
biedt een hoge productiviteit maar ook
grote betrouwbaarheid
t&SLBOFFOIPHFSSFOEFNFOUXPSEFO
bereikt met Jetstream Tooling®
t(SPPUUPFQBTTJOHTCFSFJLJO[PXFMESPHF
als natte verspaning
t7FSLSƩHCBBSJOTQBBOCSFLFST'5 .5FO
MP voor de beste resultaten in gietĳzer
t4UFSLFBBOWVMMJOHJOTUBBMCFXFSLJOH

TGK1500 is een nieuwe kwaliteit voor het
bewerken van gietijzer met Seco’s MultiDirectional Turning-systeem MDT met
Duratomic coatingtechnologie. Dit concept is
bedoeld voor gleufsteken en kopieerdraaien
van gietijzeren werkstukken in vele
toepassingen. Gebruikelijke componenten
zijn, bijvoorbeeld, cilindervoeringen,
impellers, behuizingen, nokkenassen en
remschijven.
Deze kwaliteit gecombineerd met de
universele MDT-gereedschappen maken
dit concept geschikt voor radiale, axiale
en inwendige bewerkingen in een
verscheidenheid aan gietijzersoorten, van het
gemakkelijkste grijs gietijzer tot het meest
veeleisende hooggelegeerde nodulair gietijzer.
De belangrijkste voordelen van TGK1500
zijn betrouwbaarheid in combinatie met een
hoge productiviteit. TGK1500 is verkrijgbaar
in diverse spaanbrekers, FT, MT en MP met
snijkantbreedtes van 2 tot 8 millimeter.
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AFSCHUINOPLOSSINGEN
OPTIMALE
ONDERSTEUNING BIJ
ZWARE BEWERKINGEN.

AFSCHUINSNIJPLATEN
Seco biedt een programma afschuinsnijplaten met
geoptimaliseerde ontwerpen aan voor verschillende
materialen en toepassingen bij pijpen en buizen. Zij
kunnen op basis van het volgende worden gekozen:
t1JKQEJBNFUFS
t"GHFTDIVJOEFNBUFSJBMFOWBSJÑSFOWBO
laagkoolstofstaal, hoogkoolstofstaal en
roestvast staal
t-BTTOFMIFEFO UPUNNJO
t4QBBOEPPSTOFEF UPUNN2)
Seco biedt twee complete oplossingen voor uitwendig
afschuinen: Negatieve en positieve snijplaten.
De negatieve snijplaten SNMX zijn verkrijgbaar
in 15, 19 en 25 millimeter en drie verschillende
geometrieën met radiusopties variërend van 7
tot 200 millimeter. Positieve SDUX19-snijplaten
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hebben een radiusbereik van 8 tot 100 millimeter.
Snijplaten zijn met name effectief en economisch
met de door Seco geoptimaliseerde kwaliteiten
voor zachte materialen.
In aanvulling daarop biedt Seco twee
oplossingen voor inwendig afschuinen:
1. Afschuinringen voor pijpen met inwendige
diameter van 14 tot 260 millimeter.
2. Tangentiële snijplaten voor inwendig
afschuinen voor speciale toepassingen met
hoge snelheden

BEITELHOUDERS
Beitelhouders voor uitwendig afschuinen, met
schachtafmetingen 25x25 mm en 32x32 mm
met vereiste spaanhoeken. Alle producten zijn
verkrijgbaar op aanvraag.

M6-SPAANBREKER
PRODUCTIVITEIT IN
STAALDRAAIWERK.
M6 – de nieuwe spaanbreker voor
negatieve snijplaten is ontworpen met
het doel verbeteringen te realiseren met
betrekking tot de spaancontrole, lagere
snijkrachten, betrouwbaar slijtagegedrag
en betrouwbare sterke snijkanten – en
dat alles tegelijk. Deze dubbelzijdige
snijplaten, die verkrijgbaar zijn in een
verscheidenheid aan vormen, delen
hetzelfde ontwerp met een breed positief
beschermfacet, een positieve spaanhoek
en een brede gleuf, voor een sterke
snijkant, een laag energieverbruik en een
efficiënte spaanafvoer.

5789:;<=>?@7ABCC<D787:
t#FUSPVXCBBSF÷DJÑOUTOƩEFOWFSCFUFSU
standtĳd
t&öFDUJFWFTQBBODPOUSPMFPOEFSEF
meest uiteenlopende omstandigheden
bĳ staaldraaiwerk
t#FUSPVXCBBS [FMGTCƩEFIPPHTUF
voedingen en bĳ onderbrekingen

Deze spaanbreekgeometrie zorgt voor
een hoge weerstand tegen afschilfering,
kraterslijtage en opbouwsnijkanten,
waardoor de standtijd optimaal is.
Duratomic® kwaliteiten, TP1500, TP2500
en TP3500 verbeteren de productiviteit en
de levensduur van de snijkanten. Als u M6
aan deze universele kwaliteiten toevoegt,
kunt u makkelijker roestvast staal, ferritisch
roestvast staal en martensitisch roestvast
staal verspanen. Het brede toepassingsgebied van de M6 overlapt zijn familieleden
M5 en MR7 met een comfortabele marge.
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THREADMASTER™
EN DRILLING
THREADMASTER™
MET CILINDRISCHE
SCHACHTEN.
Seco introduceert een compleet programma
volhardmetalen schroefdraadfrezen met
cilindrische schachten. Alle Threadmasteren Drilling Threadmaster-producten zijn nu
verkrijgbaar met een volledig cilindrische
schacht.
Een cilindrische schacht biedt u de
mogelijkheid om deze gereedschappen
in een krimpopname, een hydraulische
opname of in de nieuwe, uiterst nauwkeurige
spantangopname EPB 5672 te spannen.
Een krimpopname is de beste en stabielste
bevestiging voor een volhardmetalen
schroefdraadfrees. Hij beperkt bovendien
de rondlooponnauwkeurigheid van
het gereedschap tot een minimum.
De Threadmaster Mini bestaat reeds
met cilindrische schachten.
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SECO-CAPTO™ SNAPTAP -OPNAMES EN
KOTTERBEITELS
VOOR CONISCHE
SCHROEFDRADEN
®

Seco heeft het programma Seco-Captobeitelhouders voor Snap-Tap-snijplaten van
maat 27 uitgebreid. De nieuwe opnames
zijn in maat C5 en bieden de mogelijkheid
om de Snap-Tap-snijplaten van maat
27 samen met Seco-Capto C5 te gebruiken.
De toegevoegde Seco-Capto-beitelhouders
zijn verkrijgbaar voor zowel uitwendige als
inwendige toepassingen.
Seco introduceert een nieuwe toevoeging
aan het programma kotterbeitels voor
conische schroefdraden. De nieuwe beitelhouders zijn beschikbaar in een diameter van
63 millimeter en zijn verkrijgbaar voor SnapTap-snijplaten van maat 22 en 27. Opnames
va dit type worden voornamelijk gebruikt bij
het schroefdraadsnijden in de oliewinningssector. De conische kotterbeitels bieden een
maximale stabiliteit bij het snijden van APIof vergelijkbare schroefdraden.
Alle beitelhouders zijn ontworpen met
het Seco HD-klemsysteem. Het stevigste
en stabielste klemsysteem op de markt.
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B59=6>CDE8<5F5:>568GH=II56
t.BBLUHFCSVJLWBOEFOJFVXTUFGBCSJcagemethoden
t4VQFSJFVSFWFSEFMJOHWBO$#/EFFMUKFT
t6JUWPFSJOHFOTPMJE NFUUPQMBBH NFU
tip en met meerdere tips
t(SPUFSFUJQHSPPUUF BMMFFOo-FOo-
t7PMIBSENFUBMFOUJQ

HARDMETAALKWALITEIT CBN010
NU NOG TAAIER
56789:;<=>5?
BESTENDIGER.
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CBN010 is een nieuwe kwaliteit PCBN
(polykristallijn kubisch boornitride)
zonder coating die hoofdzakelijk wordt
gebruikt voor het draaien in gehard staal.
Het vervangt CBN10 en CBN100 en heeft
een uniformere microstructuur met een
grotere weerstand tegen afschilfering van
de snijkant, bereikt door toepassing van
nieuw ontwikkelde fabricagemethoden.
Vergeleken met zijn voorgangers is CBN010
taaier en slijtagebestendiger, wat heeft geleid
tot een grotere betrouwbaarheid en een
betere voorspelbaarheid van de standtijd.
Het is hoofdzakelijk bedoeld voor finiseren
en is verkrijgbaar in vier verschillende
snijplaatuitvoeringen: solid, met toplaag, met
tip en met meerdere tips, en met een aantal
schraperopties.

PCBN-SPAANBREKER
VOOR EEN
VERBETERDE
SPAANCONTROLE.
Laserbewerking biedt diverse voordelen
ten opzichte van conventionele
productietechnologieën zoals slijpen;
lasertechnologie voldoet aan de hoogste
eisen aan de maatnauwkeurigheid, de
geometrische nauwkeurigheid en de
oppervlaktekwaliteit voor het bewerken
van complexe, driedimensionale
geometrieën.
Deze voordelen en mogelijkheden
hebben geleid tot een complex gevormde
spaanbreker met “oneffenheden” die met
geen enkele andere productietechnologie
hadden kunnen worden vervaardigd.
Deze met laser vervaardigde spaanbreker
biedt u een betere spaancontrole, met als
voordelen voor u:
t7FSCFUFSEFPQQFSWMBLUFLXBMJUFJU
t.JOEFSNBDIJOFTUPQTEPPS
problemen met spanen
t3FEVDUJFWBOAWPHFMOFTUWPSNJOH
voor een kortere reinigingstijd.

123456789:;2<=>>7?2325<
Normaal is spaancontrole bij harddraaibewerkingen
geen probleem; de spanen die tijdens harddraaibewerkingen worden gevormd, zijn bros en breken
zelfs zonder spaanbreker. Als er een conventionele
PCBN-snijplaat wordt gebruikt voor het bewerken
van zachter materiaal (< 50 HRC), kunnen lange
niet gebroken spanen een probleem vormen.
Secomax™ PCBN-snijplaten met spaanbreker
worden aanbevolen voor toepassingen waarin
een betere spaancontrole vereist is, zoals bij het
verwijderen van de oppervlaktegeharde laag, bij
het verspanen van harde tot zachte materialen of
bij toepassingen met inwendige verspaning waarbij
de spaanafvoer een probleem kan zijn.
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JABRO™-HPM JHP951
30% HOGER
VERSPANINGSDEBIET.

Seco’s programma volhardmetaalfrezen
met hoog prestatievermogen Jabro-HPM
verwelkomt twee nieuwe toevoegingen:
JHP951 en JHP993. Deze zijn geschikt
voor ruwbewerkingen zoals gleuffrezen
met grote axiale snijlengtes (1,5 x Dc)
en schijffrezen in zacht koolstofstaal en
hooggelegeerd staal of in staal met een
hoge hardheid alsook gietijzer.
JHP951, verkrijgbaar in een diameterbereik
van 3 tot 25 millimeter met drie tot vijf
tanden, is geschikt voor stabiele bewerkingsomstandigheden. Het verspaningsdebiet
is tot 30% hoger ten opzichte van de
vroegere JHP950, dit dankzij een variabele
spiraalhoek, een geoptimaliseerd aantal
tanden, een ongelijke vertanding en een
speciaal spaankamer-ontwerp.
16
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JABRO -HPM JHP993
VOOR EEN
BETROUWBAAR
RUWPROCES.

De nieuwe JHP993 is ontworpen voor
complexe ruwbewerkingen, bijvoorbeeld
onstabiele omstandigheden wanneer het
werkstuk niet helemaal massief is of lastig
kan worden ingeklemd. Dit gereedschap
is verkrijgbaar in diameters van 4 tot
25 millimeter met drie tot zes tanden
die, net als de vorm van de tanden,
zijn geoptimaliseerd voor hoogwaardig
ruwen. JHP993 is verkrijgbaar met een
inwendig koelkanaal dat de snijzone
aanzienlijk beter koelt (30%) dan
conventionele koelkanalen. Dit verlengt
de standtijd en verkleint het risico van
ongecontroleerde slijtage, waardoor dit
gereedschap ideaal is voor onbemande
bewerkingen.
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JABRO™
COMPOSIETMATERIALEN - JC845
BEWERKEN VAN
GELAMINEERDE
CFRP's.
Seco’s nieuwe toevoeging aan het Jabro™programma voor composietmaterialen,
specifiek ontwikkeld voor gleuffrezen
en schijffrezen van met koolstofvezel
versterkte kunststoffen (CFRP),
is speciaal ontworpen ter voorkoming en
reductie van delaminatie, drukopbouw
en hitte in de snijzone. Het substraat
met 6% kobalt leidt tot een uitstekende
verkleving van de CVD DURA-coating.

BELANGRIJKSTE VOORDEEL
De combinatie van verschillende spiraalhoeken (links/rechts) en spaanbrekers
resulteert in een kleine neerwaartse druk
op het werkstuk dat de vacuüm-klemkrachten geleidt. De spaanbrekers in
de geometrie leiden tot diverse gunstige
snij-/afschuivingsomstandigheden.
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EPB 5672
SPANTANGOPNAMES
VOOR HOGE PRECISIE.
EPB 5672 is een nieuw spantangopnamesysteem van Seco met een radiale
rondlooponnauwkeurigheid van slechts
drie micron maximaal. Het biedt twee- tot
driemaal het overbrengbare koppel van
voorgaande modellen spantangopnames,
en zelfs meer dan hydraulisch uitzettende
opnames. De gereedschappen worden
vastgezet door de moer aan te halen met
een speciale momentsleutel, wat zeer
gemakkelijk door de gebruiker kan worden
gedaan.
Vanwege zijn volledig cilindrisch
vorm (zonder enige asymmetrische
onderdelen) is EPB 5672 geschikt
voor hoge snelheidsfrezen
waarbij goed uitgebalanceerde
gereedschapssamenstellingen vereist
zijn. Een opname kan worden
gebruikt met spantangen met
verschillende klemdiameters en voor
gereedschapschachten met een diameter
van 1 tot 20 millimeter. Bovendien
kunt u met afgedichte spantangen de
koelmiddelstroom gericht door het
gereedschap laten stromen, zonder dat er
een extra moer voor de spantang nodig is.
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13479:;<=>?3@ABB;C3439
t(SPUFLMFNLSBDIUFO TUFSLFSEBO
DIN-uitvoeringen, vervaardigd voor
grote verspaningsdebieten dankzĳ
grotere snededieptes en hogere
tafelvoedingen
t%BOL[ƩFFOBBO[JFOMƩL
grotere stabiliteit kunt u uw
verspaningsgereedschappen tot
hun uiterste capaciteit gebruiken.
Sterke werkstukmaterialen, zoals
geharde werkstukken en algemene
materialen voor de luchtvaart, kunnen
probleemloos worden bewerkt
t&FOMBHFSPOEMPPQPOOBVXLFVSJHIFJE
van < 3µ en de ﬁjne uitbalancering

reduceren trillingen, wat een
uitstekende oppervlakteruwheid, een
langere standtĳd en lagere belastingen
op de machinespindellagers garandeert
t,PFMJOHEPPSIFUNJEEFOWBO
de gereedschapsschacht of door
externe afdichtbare kanalen zorgt
voor een langere standtĳd, een
goede spaanafvoer en een snellere
warmteafvoer - essentieel bĳ het
bewerken van titanium
t7FSWBBSEJHEWBOIPPHHFMFHFFSE
warmwerkstaal (staal voor warme
bewerking), perfect afgestemd voor
krimpen/ontkrimpen

EPB 5600
KRIMPOPNAME
82% MEER
OVERBRENGBAAR
KOPPEL.

Seco is al tientallen jaren lang een
marktleider op het gebied van
krimpopname-technologie. Hoogtepunten
zijn onder andere de unieke slanke M&Dkrimpopnames van type 5801, en het
inductiekrimpapparaat Easyshrink™, etc. Dit
uitgebreide programma is nu aangevuld met
de nieuwe versterkte krimpopnames van type
A QFSGFDUUPFHFSVTUWPPSIPPHXBBSEJHF
snijtoepassingen.
De 5600 is robuust gebouwd en
garandeert een minimaal 28% hoger
overbrengbaar koppel dan de equivalente
DIN-uitvoering bij de ø6 mm, tot
zelfs meer dan 82% bij de ø32! Een
verbazingwekkende opname voor al uw
HPC-toepassingen.
20

CROWNLOC® PLUS
BOREN MET
VERWISSELBARE
KROON.

PRODUCTKENMERKEN
t4UFSLCPPSMJDIBBN
t4UFSLFCPSHJOHTJOUFSGBDF
t-BOHFFOCSFEFUBOEFO
t(FQPMƩTUMJDIBBN
t/JFVXFHFPQUJNBMJTFFSEFHFPNFUSJF
t7FSCFUFSEFTQBBOWPSNJOH
t7FSCFUFSEFUPFHBOH
t7FSIPPHEFTMƩUBHFCFTUFOEJHIFJE
t5J"M/DPBUJOH

Er zijn verdere verbeteringen
aangebracht in de volgende generatie
Seco-boren met verwisselbare kroon Crownloc Plus. Een bewezen geometrieontwerp van de kronen in combinatie
met een sterke borgingsinterface en
brede gepolijste tanden, biedt de
mogelijkheden om met een uitstekende
spaanafvoer en slijtageweerstand in
uiteenlopende materialen te boren.
Bovendien zijn herslijpen of opnieuw
afstellen overbodig.
Het nieuwe programma is uitgebreid
met 8xD boorlichamen en verschillende
diameters van 12,0 tot 19,90 millimeter.
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PRODUCTKENMERKEN
t0QUJNBMFQSFTUBUJFT
t4UFSLCPPSPOUXFSQNFUWJFSLBOUTOƩQMBUFO
t(FPQUJNBMJTFFSEFTOƩQMBBULXBMJUFJUFOFO
spaanbrekers

FLEXIBILITEIT
t5XFFEJBNFUFSTEPPSWFSXJTTFMFOWBO
cassette en geleidelippen
t7FSTUFMCBSFDFOUFSCPPS
t.PEVMBJS(SBnFYTZTUFFN

PERFOMAX® SD602BOORKOPPEN
MODULAIR
BOORSYSTEEM.

PROCESVEILIGHEID
t(FPQUJNBMJTFFSEFFOHFQPMƩTUF
spaanafvoergroeven
t(FMFJEFMJQPOUXFSQ
t4OƩQMBBUDBTTFUUFT
SD602 is de nieuwste generatie van het
modulaire boorsysteem dat is ontworpen
voor toepassingen met grote en diepe
gaten. Nieuwe eigenschappen en
kenmerken, zoals de mogelijkheid om
de boordiameter te wijzigen dankzij de
verwisselbare cassettes, geoptimaliseerde
spaanafvoergroeven en een verstelbare
centerboor, zijn toegevoegd om het
prestatievermogen, de flexibiliteit en
de procesveiligheid te vergroten.
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PCD BOREN
DE VOLGENDE STAP
VOOR COMPOSIETMATERIALEN.

Met de nieuwe series PCD-boren CX1 en CX2
zet Seco de volgende stap in de ontwikkeling
van gereedschappen voor het bewerken van
composietmaterialen.
De nieuwe PCD-technologie verbetert de
standtijd, productiviteit en boringskwaliteit
(de speciale geometrie voorkomt delaminatie en
onverspaande vezels). Dit levert boringen van
hoge kwaliteit op en verkort uw bewerkingstijd.
De geometrie van de CX1 vermindert de
noodzaak van extra werk, omdat delaminatie en
onverspaande vezels tot een minimum worden
beperkt, terwijl de geometrie van de CX2 de
beste oplossing is voor het boren in gelamineerd
materiaal. De standaardspiraalhoek van 30° zorgt

voor de afvoer van spanen en stof. De scherpte
en uitstekende dimensionale tolerantie in
combinatie met de snijkanten van PCD,
verbeteren de kwaliteit van het werkstuk wat
betreft oppervlakteruwheid en boringtoleranties.
De volle mogelijkheden en meerwaarde van
PCD-boren ten opzichte van conventionele
boren is gelegen in een hogere productiviteit
en een langere standtijd. Voor het bereiken
van een optimale kostenefficiëntie is een
reconditioneringsservice beschikbaar voor
alle Seco PCD-gereedschappen.
De CX1 en CX2 zijn verkrijgbaar in een
voorraadstandaard tussen 3,26 en 9,53.
Andere afmetingen zijn verkrijgbaar op
aanvraag.
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AXIABORE™)*+,-../0,-11/+2
MET SECO-CAPTO™
UNIVERSELE
GEREEDSCHAPPEN.

Beide koppen, een van ø2 tot 20 millimeter,
de tweede van ø6 tot 108 millimeter, kunnen
worden gecombineerd met verschillende
soorten gereedschappen, zoals kotterbeitels
met uitwisselbare snijplaten, cilindrisch
gevormde of versterkte verlengstukken
van hardmetaal of aluminium, in korte
en lange versies, voorzien van een MPA™
(Multi Pupose Adapter) brug voor het
bewerken van grote boringen, overdraaien
of gleufstken. De Axiabore (cap. Ø2 tot 20
mm) en de Axiabore Plus (cap. Ø6 tot 108
mm) zijn nu standaard leverbaar met een
Seco-Capto-aansluiting.
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NAUWKEURIG
Micrometrische afstelling (2,5 µ van de
diameter), gatdiameterprecisie tot IT5 is
mogelijk.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Het IBL-systeem (indirecte cilinderklemming)
betekent dat de ingestelde diameter niet wordt
beïnvloed door de klemschroef. Centrale
koeling. Vervaardigd van oxidatiebestendig
staal, en met levensduursmering en permanent
afgedicht.

JUMBO-BRUGBAREN
DE VOLGENDE
/0102345067318
KOELMIDELTOEVOER.

De nieuwe generatie “Jumbo S”-brugbaren
zijn voorzien van koelkanalen. Het
koelmiddel stroomt van de spindelhouder
door de Jumbo en door de brugbaren
naar de snijkanten. Deze betrouwbare en
continue koelmiddeltoevoer heeft een
positieve invloed op de oppervlakteruwheid,
de spaanafvoer en op de levensduur van
de snijplaat, terwijl temperatuurschokken
worden gereduceerd.
Tot de andere belangrijke verbeteringen
behoort dat de nieuwe “Jumbo S” voor
hogere snijvoorwaarden zorgt dankzij
een extra klemschroef, die de stabiliteit
van de gehele samenstelling vergroot.
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E-COMMERCE
VEILIGE,
BETROUWBARE EN
GEBRUIKERSVRIENDELIJKE
MANIEREN OM DE
VOORRAAD TE
CONTROLEREN.
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De Seco Online Store biedt een snelle
mogelijkheid voor het controleren van
het voorraadniveau van producten, voor
het opgeven van bestellingen en voor de
afhandeling van leveringen. Op basis van
toonaangevende e-commerce-software
wordt er gezorgd voor een veilige en
betrouwbare gebruikerservaring, 24 uur
per dag, 7 dagen per week.
tBezoek de Seco Online Store via
een webbrowser of vanaf uw mobiele
apparaat, zonder installatie- of
licentiekosten.
t"MMFTUBOEBBSEQSPEVDUFO[JKOMFWFSCBBS
Stel lijsten op van favoriete producten
om eenvoudig opnieuw te bestellen
t6LVOUEFWPPSSBBETUBUVTJOSFBMUJNF
raadplegen, zowel van uw regionale
distributiecentrum (EDC) als van
distributiecentra over de wereld.
t&SXPSEFOOFUUPFOCSVUPQSJK[FOFO
kortingen vermeld, in diverse valuta.
t)FUWFS[FOEBESFTLBOTOFMXPSEFO
ingesteld, evenals de door u gewenste
leveringsdatum.
t%FCFTUFMMJOHXPSEUWPMMFEJHFMFLUSPOJTDI
verwerkt, voor een snelle productlevering
en een complete bestelgeschiedenis.
t6LSJKHUUPFHBOHWPPSNFFSEFSF
gebruikers, tot en met een meertalige
gebruikersinterface, met complete
ondersteuning van onze Customer
Service.

STORE.SECOTOOLS.COM

PCA PRODUCTIVITEITSEN KOSTENANALYSE
HOUD DE CONTROLE.
PCA is een uitermate krachtig hulpmiddel, dat onder andere klanten
in staat stelt om de productie op de
werkplaatsvloer te synchroniseren, om
eenvoudig knelpunten of beperkingen te
identificeren en om in controle te blijven
van de productieprocessen.
%FOJFVXFAMJHIUWFSTJFPNWBUFFO
HTML-presentatielaag en kan rapporten
voor meerdere platforms genereren, van
desktopcomputers tot tablets. PCA wordt
uitgevoerd door Seco-adviseurs en alle
rapporten zijn uitsluitend verkrijgbaar
via de serviceafdeling. De nieuwste
versie van PCA biedt klanten grotere
toegangsmogelijkheden, niet alleen tot
opgestelde PCA-rapporten maar ook
tot individuele testrapporten, R&Dtests en CET-onderzoeken (Component
Engineered Tooling).
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