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Nikdy nepřestávejte využívat nové nápady a 
nikdy nenechte žádné požadavky neuspokojené

Doporučení pro volbu nástroje a řezných 
podmínek s využitím CoroPlus ToolGuide

Podívejte se na video >> Přečtěte si celý příběh >>

Přesně to je filozofie výzkumného a vývojového týmu společnosti Sandvik Coromant, 
který se v italském Roveretu zaměřuje na krátké stopkové frézy. 

Získejte doporučení pro volbu vhodného nástroje na základě prováděné úlohy, včetně 
hodnot řezné rychlosti a posuvu. Využívejte konektivity aplikace CoroPlus a importujte 
hodnoty řezné rychlosti a posuvu do vašeho CAM software nebo systému pro správu 
údajů o nástrojích stisknutím jediného tlačítka.
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Together we shape the  
future of manufacturing

Hledáte kombinaci hospodárnosti 
oboustranných břitových destiček a  
lehkého, pozitivního průběhu záběru?

Frézy CoroMill 745 jsou k dispozici v provedení s úhlem nastavení 42° 
pro větší hloubky řezu nebo v provedení pro vysoké rychlosti posuvu 
s úhlem nastavení 25°, umožňujícím ještě vyšší rychlosti úběru kovu. 
Pro oba typy fréz se používají stejné břitové destičky.

Seznamte se podrobněji s touto inovací a 
podívejte se na další novinky >> 

Posouváme se do nové dimenze  

K dnešnímu dni je celý náš katalog přístupný prostřednictvím 
interaktivního 3D prohlížeče na webových stránkách Sandvik 
Coromant. Vyhledejte si nástroj a zkontrolujte si ho! 

Prohlížejte si nástroje podle oblasti jejich použití >>

Osvěžte si své odborné znalosti

Neustále se měnící svět průmyslové výroby vyžaduje nepřetržité 
úsilí o udržení si co nejaktuálnějších znalostí o obrábění kovů. Jak 
dobré jsou ty vaše?  Prověřte si své znalosti obrábění kovů!  

Vyzkoušejte si své znalosti problematiky obrábění kovů >>  

Seznamte se s prezidentkou

Čas je drahý – využívejte jej naplno 

Když se Nadine Crauwels ujala funkce 
prezidentky společnosti Sandvik Coromant, 
stala se prvním člověkem jiné, než švédské 
národnosti, a zároveň první ženou v této pozici.  

Ať už jste na cestách, v kanceláři, nebo v dílně. 
Maximalizujte svou efektivitu a zůstaňte 
připojeni a mějte vždy a všude k dispozici 
informace, které potřebujete.    

Číst dál >> 

Stáhněte si naši aplikaci Ifind >>  

Authorized partner of
Sandvik Coromant

https://www.facebook.com/SandvikCoromantOfficial?fref=ts&utm_campaign=MonthlyNewsletter_2016-11_Germany&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://twitter.com/SandvikCoromant?utm_campaign=MonthlyNewsletter_2016-11_Germany&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis
http://www.sandvik.coromant.com/de-de/_layouts/15/tibp/coromant/newslistrss.aspx?utm_campaign=MonthlyNewsletter_2016-11_Germany&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.linkedin.com/company-beta/5173/
https://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/aboutus/pages/default.aspx?utm_campaign=MonthlyNewsletter_2017-10_Czech&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/products/coromill_745/pages/default.aspx?utm_campaign=MonthlyNewsletter_2017-10_Czech&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/products/pages/tools.aspx?utm_campaign=MonthlyNewsletter_2017-10_Czech&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis#listbyapplication
https://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=/cs-cz/metal-cutting-e-learning/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Fcs%2Dcz%2Fmetal%2Dcutting%2De%2Dlearning%2Fpages%2Fpre%2Dtest%2Easpx%3Futm%5Fcampaign%3DMonthlyNewsletter%5F2017%2D10%5FCzech%26utm%5Fcontent%3Dunspecified%26utm%5Fmedium%3Demail%26utm%5Fsource%3Dapsis
https://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/mww/pages/ins_nadinec.aspx?utm_campaign=MonthlyNewsletter_2017-10_Czech&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/knowledge/calculators_and_software/apps_for_download/pages/ifind.aspx?utm_campaign=MonthlyNewsletter_2017-10_Czech&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

	Schaltfläche 1: 
	Schaltfläche 4: 
	Schaltfläche 19: 
	Schaltfläche 20: 


