
Cutting Fiber
TEZGAHTA FIRÇALAMA YÖNTEMÝ ÝLE KENAR ÇAPAKLARININ ALINMASI 

VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜÐÜ ELDE EDÝLMESÝ 
Alüminyum lifli fýrçalar ile ulaþýlan üstün taþkalama özelliði ile Ra 0,1'e varan 

yüzey pürüzlülüðüne ulaþýlmasý ve kenar çapaklarýnýn alýnmasý.

    

"XEBEC Cutting Fiber" Kesici fýrçalarý kesici / aþýndýrýcý 

seramik lifleri her fýrça teli içinde 1000'e varan sayýda 

kullanýlarak elde edilen 100.000'lere varan kesici / aþýndýrýcý 

aðýz yapýsý ile mükemmel kesme kalitesi sunar.

KALIP 
UYGULAMALARI

ÜRÜN ÖZELLÝKLERÝ

-  Güçlü taþlama özelliði ile Ra.0,1'e varan yüzey kalitesi elde etme

-  Aðýz keskinliðinin fýrçanýn son kullaným anýna kadar deðiþmemesi,

-  Fýrçanýn þeklinin bozulmamasý.

-  Yüksek Termal sýcaklýk dayanýmý (yaklaþýk 150? ),

-  Kesici aðýzlarýn kendi kendini bileme özelliði

-  Nylon fýrçaya göre 60 misline varan taþlama gücü,

-  Üstün su geçirmez özelliði

-  Tezgahta ve robotik sistemlerde kullanma avantajý

TORNA UYGULAMALARI

YÜZEY 
PARLATMA 

UYGULAMALARI
FREZE 
UYGULAMALARI



ÇAPRAZ DELÝK ÇAPAK ALMA ve PARLATMA TAKIMLARI
Özellikler
Takým ucu Aluminyum lifli aþýndýrýcý taþtan yapýlmýþtýr.
Yaklaþýk 2mm esneyebilen takým gövdesi iþparçasý üzerinde yumuþak temas saðlar.
Çapak kalýnlýðýnýn 0,2mm. veya daha az olduðu durumlarda etkilidir.
Kullaným Yerleri: 
Çapraz deliklerde notasal uygulamalar için idealdir. 
Takým çapak alma sonrasý ikincil çapaklar yaratmaz.
Ýþleme merkezi, NC torna, Robot veya el taþlama cihazý ile kullanýlarak 
çapak alma yapýlabilinir.

:

Seramik Fýrçalar
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TÜRKÝYE MÜMESSÝLLÝÐÝ

Cutting Fiber

Seramik Taþlar
Özellikler:
Aluminyum lifli aþýndýrýcý fýrça uçlarý güçlü taþlama özelliði taþýmaktadýr.
Dönerek çalýþma sonucu fýrçalar açýlarak silindir içindeki çapraz delikler 
kenarýndaki 0,1-0,2mm kalýnlýðýndaki çapaklarý temizler.
Kullaným Yerleri: 
Silindir iç yüzeyinde parlatma veya pürüzleri giderme amacý ile kullanýlabilinir.
Ýþleme merkezi, NC torna, Robot vd. yüksek devirli uygulamalarda kullanýlabilinir.
Deliklerde parça dip yüzeyine polisaj uygulamasýna uygundur.
Tavsiye edilen kesme parametreleri Devir: 8.000-10.000 d/d. (12.000 Maksimum) ve 
ilerleme 300-400mm/dk. olarak alýnmalýdýr.

Dip Temizleme
Fýrçalarý

Özellikler:
Takým ucunda yüksek taþlama gücü,
Kýsa zamanda yüzey pürüzlülüðünü önemli derece iyileþtirme.
Fýrça malzeme yüzeyine yaptýðý yumuþak temas ile parça üzerinde oluþan dalgalanmalara engel olur.
Kullaným Yerleri: 
Ýþlem sonrasý parçalarýn hassas çapaklarýnýn alýnmasý,
Düz ve eðimli yüzeylerin temizlenmesi, takým izlerinin kaldýrýlmasý ve parlatma iþlemleri
EDM (Elektro Erozyon) iþlemlerinde oluþan izleri/birikintileri kaldýrmak
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