
ní zapichování, čelní soustru-
žení, vnitřní zapichování, pod-
pichování, tvarové soustružení 
a závitování. Stále platí i to, že 
rotující nástroj pro čelní zapi-
chování může posloužit i  jako 
nástroj pro zhotovení malých 
plošek a záfrezů. 

MIFR jsou destičky pro čel-
ní zapichování a  soustruže-
ní. V šířkách 1,5 až 3 mm v pří-
mém nebo plnorádiusovém 
provedení.

MI U R 8 je obdobná des-
tička s  úhlem nastavení bři-
tu 45° s  plným rádiuem (R0,5 
R0,75, R1 mm) pro operace 
podpichování.

MITR 8-MT je destička pro 
výrobu vnitřních ISO závitů 
(částečný profil) stoupání 0,75 
až 2 mm. Minimální průměr 
otvoru je 10 mm.

Všechny destičky jsou vyro-
beny v  jakosti karbidů IC908 
s PVD povlakem. Tedy vhodné 
na  široký rozsah obráběných 
materiálů a řezných podmínek. 

Všechny uvedené destičky 
lze jednoduše upínat pomo-
cí šroubu do  nožových držá-
ků MIFHR v rozsahu průměrů 
stopky 8 až 16 mm s  vnitřním 
chlazením. Držáky s přívodem 
pro vysokotlaké chlazení mají 
označení MIFHR…JHP.

Konkrétně držáky s  ozna-
č e n í  M I F H R 8S C-8-8-SR K 
jsou určeny pro větší vylože-
ní a  jsou vyrobeny z  karbidu. 

Tyto je možno upínat do držá-
ků systému PICCOCUT (MG 
PCO...-6-8mm).

ISO soustružení  
mini destičkami

Pro základní operace soustru-
žení medicínských dílů došlo 
k  vývoji nových ISO destiček. 
Jde o  nožové držáky s  vnitř-
ním chlazením pro mini des-
tičky. Jako volba se nabízí jed-
nostranné broušené pozitivní 

destičky EPGT a CCGT určené 
pro nejjemnější operace vnitř-
ního soustružení i těžko obro-
bitelných materiálů. Destič-

ky vykazují velmi nízký řezný 
odpor. 

EPGT 03X101-F1P s vrcholo-
vým úhlem 75°, úhlem hřbe-
tu 11° a broušenou řeznou hra-
nou délky 3,7 mm jsou urče-
ny pro vnitřní soustružení již 
od průměrů 4,5 mm. Destičky 
CCGT 03X101-F1P s  vrcholo-
vým úhlem 80° a úhlem hřbe-
tu 7° i broušenou řeznou hra-
nou délky 3,6 mm jsou urče-
ny pro vnitřní soustružení již 

od  průměrů 5 mm. Příslušné 
vnitřní nožové držáky jsou 
v  rozsa hu pr ů měr ů stopek 
od 4 do 7 mm.

Oboustranné destičky pro 
použití od  vnitřního průmě-
ru 12 mm mohou být osazeny 
broušenými Trigon destička-
mi WNGP. Pro vnitřní průměr 
od 13 mmlze použít 55° destič-
ky DNGP. Nožové držáky (i pro 
zpětné soustružení) se vyrá-
bějí v rozsahu průměrů stopek 
od 10 do 20 mm.

P o z it i v n í  d e s t i č k y  j s o u 
s  utvářečem F1P určeným pro 
super dokončovací operace 
ocelí. Negativní destičky jsou 
s  utvářečem F2P nebo F2M. 
Určeny jsou polodokončování 
ocelí a nerez ocelí.

Na vrtací operace nástroje 
SUMOCHAM

Pro hluboké vrtání bez potře-
by předvrtání pilotního otvoru 
jsou nejvhodnější právě samo-
středicí vrtáky SUMOCHAM. 
Vrtací hlavice HCP-IQ v kombi-
naci s leštěnými vrtacími těle-
sy DCN pro vrtání až do  12xD 

h loub e k js ou k  d i sp oz ic i 
v  rozsahu průměrů (odstup-
ňovaných po  0,5 mm) od  8 
do 32 mm. 

P ř i použití těchto v r tá ků 
v  hromadné výrobě lze ušet-
řit nemálo časů jak možnos-
tí výměny vrtací hlavice pří-
mo ve  stroji, ale také zruše-
ním v ýroby předvrtávacího 
otvoru.

Další inovací této řady nástro-
jů je nový tvar vrtací hlavi-
ce s plochým čelem pro vrtání 
otvorů do dna.

Nové vrtací hlavice s  ozna-
čením FCP jsou konstruovány 
pro oceli (ISO-P).

Vyrábějí se v  rozsahu prů-
m ě r ů  ( o d s t u p ň o v a n ý c h 
po 0,1 mm) od 6 do 28,5 mm. 

Všechny destičky jsou vyro-
beny v  jakosti karbidů IC908 
s PVD povlakem. 

Tedy vhodné na  široký roz-
sa h obráběnýc h mater iá lů 
a řezných podmínek.

www.iscar.cz
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Stále vyšší požadavky průmyslu medicíny

Požadavky na  výrobu malých, 
složitých a přesných dílů medi-
cínského průmyslu, které jsou 
často vyráběny z  těžko obrobi-
telných materiálů, se neustále 
zvyšují. 

Hovoříme-li o  medicínském 
průmyslu, nejedná se jen o výro-
bu přístrojů, lékařských a chirur-
gických nástrojů, ortopedických 
pomůcek, ale také o spoustu chi-
rurgických implantátů. To před-
stavuje mnoho tvarově složi-

tých a komplikovaných minidílů. 
Tím vzrůstají požadavky na nové 
typy mininástrojů strojního obrá-
bění. Navíc je zde problematika 
obrobitelnosti ušlechtilých mate-
riálů, které se používají pro výro-
bu přístrojů i  implantátů (kvůli 
bezproblémové reakce v lidském 
organismu. 

S  vědomím všech požadavků 
a úskalí tohoto odvětví snaží se 
i vývojáři firmy ISCAR přinášet 
na trh kovoobrábění nové a vhod-
né nástroje či alespoň své stávají-
cí vhodně modifikovat a  ještě 
více uzpůsobit pro oblast výroby 
pro medicínský průmysl.

ISCAR ve snaze soustředit se 
na optimalizaci některých 
klíčových aplikací obrábění, 
soustředil svou pozornost při 
vývoji nástrojů především  
na tyto důležité oblasti:

 Použití nejvhodnějších 
materiálů

 Volba správného povlaku
 Vývoj optimální geometrie 

břitu 
 Vývoj extra pevného a bezpeč-

ného upnutí VBD v držáku

Nástroje řady CUt-GrIP
Nové soustružnicko-zapicho-

vací nástroje GEHSR/L-SL s obou-
stranným mechanismem upnutí 
destičky jsou inovovanou verzí 
dřívějších držáků GEHSR/L pro 
švýcarské automaty.

Nově vyvinuté držáky přiná-
šejí uživatelsky výhodný sys-
tém upnutí vyměnitelné des-
tičky v  lůžku z pravé nebo levé 
strany u stejného držáku. Cílem 
bylo především rychlé a bezpeč-
né upnutí VBD s  vyloučením 
potřeby vyjímat k tomuto účelu 
nožový držák ze stroje a ušetřit 

tak čas. Utahováním závrtného 
šroubu vpředu s kuželem do ver-
tikálně uloženého kolíku s boč-
ním otvorem dochází k  tahu 
na  kolík ve  vertikálním směru 
a  ten svým osazením přitahu-

je čelist svírající vyměnitelnou 
destičku. 

Nožové držáky se nyní vyrábě-
jí ve čtvercových průřezech 10, 12 
a 16 mm s možností použití desti-
ček GEPI a GEMI s různými utvá-
řeči v šířkách 2,2 a 3,2 mm nebo 

v šířkách 2 a 3  mm v plnorádiuso-
vém provedení. 

Ty jsou s výhodou používány 
při soustružení malých dílů, kdy 

nízký řezný odpor je maximál-
ně žádoucí. Krátká hlava nožo-
vého držáku garantuje vysokou 
tuhost a stabilitu obrábění. Před-
poklad stability umožňuje apli-
kace s vyššími řeznými rychlost-
mi a dosažení kvality obráběné-
ho povrchu.

Jako další inovaci a  přizpůso-
bení těchto nástrojů možnostem 
obrábění problematických mate-
riálů nabízí ISCAR možnost vol-
by nožových držáků s  vysoko-

tlakým chlazením. Míru přínosu 
vysokotlakého chlazení při obrá-
bění titanů, inconelů a  podob-
ných materiálů asi není třeba dále 
více rozebírat. 

Nožové držáky mají 3 volitelné 
vstupy přívodu chlazení, které je 
možno dle potřeby volit dle polo-
hy nástroje ve stroji. 

sWIssCUt INNoVaL 

Inovací upínacího otvoru des-
tiček typu SWISSCUT vznikla 
řada nástrojů SWISSCUT INNO-
VAL. U  těchto nástrojů lze des-
tičku nejen upínat z pravé i levé 
strany držáku, ale díky oválnému 
upínacímu otvoru není ani třeba 
vyjímat šroub ven ze závitu pro 
její vyjmutí a otočení. Šroub sta-
čí částečně vyšroubovat, čímž se 
umožní náklon destičky a tu lze 
sejmout, otočit a stejným způso-
bem nasadit a utáhnout v držá-
ku. Rychlá a bezpečná výměna 
bez nebezpečí ztráty upínacího 
šroubu. Tomu se říká Obrábění 
inteligentně.

Speciální šroub má z jedné stra-
ny vylisovanou hvězdici Torx 
a  z  druhé 6hran na  inbus klíč. 
Do  krabičky s  držákem tak při-

byl jeden díl montážního nářadí. 
To za výhodu rychlé a bezpečné 
výměny destiček přímo ve stroji 
přeci už stojí.

Nožové držáky v  pravém či 
levém provedení (SCHR/L) se 
vyrábějí v  průřezech od  8x10 
do 16x16 mm, jsou vhodné k výro-
bě minidílů na  malých strojích 
švýcarského typu. I  zde je mož-
ná volba nožových držáku s pří-
vodem vysokotlakého chlazení 
až do 340 barů. Příslušné držáky 
v průřezech 12x12 a 16x16 mm mají 
na konci označení příponu JHP.

Vyměnitelné destičky pod 
označením SCIR/L se vyrábějí 

pro aplikace zapichování, upicho-
vání, soustružení a závitování.

PICCOACE: Přesnost, tuhost 
a  flexibilita – to jsou vlastnos-
ti mininástrojů pro vnitřní sou-
stružnické operace. 

Potřebám medicínského prů-
myslu jsou na  trhu podřízeny 
i  nástroje řady PICCO a  nověj-
ší PICCOACE. Jsou to monolit-
ní karbidové nože pro ty nej-
menší vnitřní operace soustru-
žení, zapichování a  závitová-
ní již od  vnitřních průměrů 
4 mm. Na základě potřeby pra-
xe v yšší tuhosti a  orienta-
ce nástroje v  držáku inovoval 

ISCAR držáky a  vznikl systém  
PICCOACE. 

Nový držák opět snižuje nevý-
robní časy potřebné na  výmě-
nu a  seřízení rozměru nástroje. 

Karbidový vnitřní nůž se upíná 
do dutiny držáku, kde je ustave-
na jeho poloha v radiálním i axi-
álním směru s  opakovatelnou 
přesností na 0,005 mm.

Speciální plochý klíč umožňuje 
utahování upínací hlavice držá-
ku a jeho přesazení v malém kro-
ku. To vše opět i  ve  stísněných 
pracovních prostorách švýcar-
ských automatů.

Stávající řada nástrojů PICCO-
CUT byla doplněna o  karbido-
vé nože pro vnější/vnitřní čelní 
zapichování podél čepu. Nože se 
zpevněnou konstrukcí se vyrábě-
jí v šířkách 3,4 a 5 mm pro hloub-
ku zápichu až 40 mm a minimál-
ní průměr předvrtaného otvoru 
je 16 mm. 

V  sortimentu jsou i  verze 
s  plným rádiusem. Dva chla-
dicí otvory přivádějí kapalinu 
k řezné hraně a podél úhlu čela, 
jsou dimenzovány až do  tlaku 
100 barů. Jakost karbidu IC1008 
s PVD povlakem dovoluje obrá-
bět široké spektrum materiálů 
při různých řezných rychlostech.

Nevšední tvar a konstrukce 
destiček MINCUT 

Ř ad a M I NC U T u ž s v ý m 
názvem naznačuje, že se jedná 
o nástroje pro výrobu minidílů. 

Jak je zvykem u  firmy ISCAR 
dočkaly se i tyto nástroje časem 
vývoje a rozšíření sortimentu. 
Dnes lze těmito složitě tvarova-
nými destičkami provádět čel-

PrůmySl výroby Pro medicínSké účely je z globálního hlediSka jeden z nejrychleji Se rozvíjejících Sektorů.
v roce 2015 PředStavoval více než 10 % objemu Světových aktivit Strojního obrábění
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ENGEL medical

Plně elektrické stroje ENGEL medical na Vás udělají dojem svým vysokým výkonem. Výrobní řada ENGEL 
e-motion medical spojuje vysoký výkon s maximálním důrazem na čistý provoz. Tyto stroje jsou optimalizované 
pro výrobu v čistém prostoru – mají zapouzdřený válec tak, aby se minimalizoval únik tepla a částic. Standardně  
je pak zapouzdřen i pohon vstřikovací jednotky a oběh oleje na kloubovém pohonu. ENGEL e-motion medical je  
k dostání až do uzavírací síly 500 tun.

Čistota a přesnost s ENGEL medical – řešení pro život.
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příklad typického obrobku a jeho nástrojové řešení

mechanismus konstrukce soustružnicko-zapichovacího nástroje Gehsr/l-sl

složitost tvaru VBd vyplývá především 
z důvodů uchycení v držáku

držáky s destičkami pro čelní zapichování a soustružení 

nožový držák Gehsr
s možností upnutí
VBd z obou stran

způsob nasazení
břitové destičky

multifunkční systém
mincUT

systém swiss TUrn
pro vnitřní
soustružení již od
průměru 4,5 mm

Vrták sUmocham
se samostředící
hlavicí hcp

nový držák pro upnutí
mini nožů picco cUT

destičky Gepi a Gemi

sada mini nožů picco cUT

systém swisscUT
s vysokotlakým
chlazením


