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Taktické zdokonalování i nejzá-
kladnějšího řezného nástroje 
přispívá ke zvýšení produktivity, 

minimalizaci plýtvání i nižším nákla-
dům. Inovace nástrojů LOGIQ zahr-
nují nové řezné geometrie a zajišťovací 
mechanismy pro stabilní a bezobslužné 
obrábění s vyšší opakovatelností. 

Vyměnitelné destičky jsou vybaveny 
sofistikovanými utvařeči a geometrií, 
jež usnadňují proces obrábění i při 
vysokých rychlostech a posuvech. 
Tvrdokovové nástroje jsou obohaceny 
novými jakostmi karbidů, které dispo-
nují zvýšenou odolností proti vibracím, 
což je klíčovým faktorem pro zvýšení 
produktivity při nepříznivých řezných 
podmínkách. Nejnovější druhy cemen-
tovaných karbidů odrážejí know-how 
společnosti ISCAR v oblasti práškové 
metalurgie a technologií povlakování. 
Nové upínací osové držáky jsou vyba-
veny zařízením pro tepelné upínání 
a současné tlumení vibrací. Moderní 
řešení frézování LOGIQ nástrojů zahr-
nuje pevné, odolné destičky a frézovací 
tělesa s vylepšenými vlastnostmi. 
Aplikace soustružení LOGIQ nabízí 
uživatelům nové možnosti, jež snižují 
zatížení obrábění, vytvářejí ideální 

třísky a odstraňují problémy s vibrace-
mi i účinnost chladicí kapaliny.

Průlomové frézovací  
nástroje NAN MILL 

Nástroje řady NAN jsou nejmenšími 
nástroji s vyměnitelnými destičkami 
na trhu. Technická hranice rychlé vy-
měnitelnosti břitů se tak opět posunula 
o stupeň dolů. Jedná se o stopkové fré-
zy 90° v rozsahu průměru 8 až 10 mm, 
osazené trojúhelníkovými destičkami. 
Například stopková fréza průměru  
8 mm je osazena dvěma destičkami  
a průměr 10 mm je konfigurován jako 
trojbřitý nástroj. Destičky HM390 
TPKR 0401-PCTR jsou jednostranné  
a délka řezné hrany je 4 mm. Řezná 
hrana je pozitivní a navíc opatřená 
hladicí geometrií Wiper. Vyrábí se  
v osvědčených jakostech karbi-
dů SUMO TEC. Klíčovým prvkem 
konstrukce fréz, je způsob upínání 
tak drobných destiček, bez nebezpečí 
ztráty. Destičky se upevňují pomocí 
kuželového šroubu, který není nutné 
zcela vyšroubovat ze závitu při otáčení 
břitu. Vzhledem k velmi malým rozmě-
rům destičky, je vložení do lůžka pro-
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Nástroje LOGIQ pro  
inteligentní obrábění 
Společnost ISCAR vyvinula novou řadu nástrojových řešení s názvem LOGIQ, jež 
prezentuje logický postup v sérii strategických kroků k implementaci standardů 
Průmyslu 4.0 a současně svým uživatelům zajišťuje kontinuitu a stabilitu procesu.

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE OBRÁBĚCÍ NÁSTROJE

1 NAN MILL představuje průlom v miniaturizaci 
frézovacích nástrojů s vyměnitelnou destičkou.  
2 Univerzální řešení pro dělení, drážkování  
a výrobu ozubení z řady nástrojů Multi Laser.

vedeno pomocí klíče s magnetickým 
nosem. Nástroje jsou vhodné pro 90° 
boční úběry s doporučenou hloubkou 
záběru 3 mm, a například při výro-
bě kapes a dutin, lze výhodně využít 
možnost šikmého zapouštění nástroje 
do dna. Nástroje budou k dispozici pod 
obchodními názvy NAN MILL  
a NAN FEEED. V analogickém vývoji 
se aktuálně vylepšují i osvědčené vrtací 
nástroje ISCAR SUMO CHAM, kde se 
hranice průměru rychlovýměnné vrtací 
hlavice dostává na hodnotu 5 mm.

Nástroje řady WHISPERLINE 
pro tlumení vibrací

CUT GRIP WHISPERLINE představují 
ideální řešení v oblasti problematic-
kého zapichování a upichování. Jsou 
označovány jako laděné či tlumené ná-
stroje, jež poskytují účinné východisko 

pro eliminaci vibrací. Tato, mezi uži-
vateli populární řada, poskytuje velké 
množství klíčových výhod pro zvýšení 
produktivity a dosažení výrazných 
úspor nákladů. Vibrace se vyskytují  
v důsledku několika faktorů, jimiž jsou 
tuhost stroje a upínacího systému, tvar 
dílu, odpor řezného nástroje a řezné 
parametry. V mnoha případech, přede-
vším v aplikacích s hlubokým drážko-
váním, není možné navrhnout řezné 
nástroje tak, aby se zabránilo vibracím 
běžným způsobem. Nové planžety 
WHISPERLINE jsou vybaveny tlumící 
jednotkou, umístěnou pod přední částí 
planžety, jež absorbuje vibrace a umož-
ňuje stabilní obrábění i při vysokých 
řezných podmínkách. Tlumící jednotka 
se skládá ze dvou desek spojených 
šroubem, umístěných v kosočtverco-
vém rámu, přičemž šrouby tlačí pláty 
proti stěnám přes O-kroužek.

Nástroje řady WHISPERLINE mají 
řadu výhod. Umožňují dosáhnout 
nového rozsahu hloubek zapichování, 
při nichž by konvenční nástroje špatně 
fungovaly; dovolují obrábění při vyš-
ších řezných podmínkách, což zvyšuje 
produktivitu; méně vibrací výrazně 
zvyšuje životnost nástroje; dochází ke 
zlepšení drsnosti povrchu obrobku.

LOGIQ napříč nástrojovým 
portfoliem

Dokonalejšího obrábění je dosaženo  
v řadě LOGIQ také u dalších nástrojů 
– vrtáky LOGIQ3CAM výrazně zvyšují 
produktivitu vrtání, LOGIQ4TURN 
přinášejí lepší výkon v soustružnických 
operacích, frézovací tělesa a destičky 
LOGIQ4FEED umožňují hrubovací 
operace frézování při vysokých rych-
lostech a vysokém množství odstra-
ňování kovů. Tangenciální frézovací 
tělesa LOGIQ8TANG jsou určena pro 
90° boční úběry. LOGIQ5GRIP je 
nový druh zapichovacích a upichova-
cích planžet použitelných v různých 
typech adaptérů.

Od konceptu k realizaci jsou nástroje 
LOGIQ odrazem odhodlání vytvářet 
a dodávat vysoce kvalitní produkty, 
které přispívají ke zvýšení produktivity 
a ziskovosti. Nechybí proto ani vysoce 
univerzální a efektivní řešení pro děle-
ní, drážkování a výrobu ozubení z řady 
nástrojů Multi Master. 

Uživatelům jsou však k dispozici 
další nástrojové řady, jež zahrnují stov-
ky nových produktů. Všechny novinky 
jsou prezentovány v novém katalogu 
LOGIQ, jenž lze získat prostřednictvím 
regionálních zástupců společnosti 
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