SECO
FEEDMAX™ -P
& PERFOMAX®

ZEER PRECIEZE HOGE
PRESTATIEBOREN

GEBRUIK HET VERMOGEN
VAN SECO HOLEMAKING

WAT U NODIG
HEBT OM DE
ALLERBESTE TE
ZIJN

KIES VOOR HET GEREEDSCHAP EN DE
EXPERTISE DIE UW PRODUCTIVITEIT
OPTIMALISEREN

• FEEDMAX-P
• PERFOMAX

Seco's brede scala aan oplossingen voor boren, ruimen en kotteren
geven u de mogelijkheid om uw processen te optimaliseren. Of u nu
werkt met gelamineerde composieten, diepe boringen, extreem grote
boringen of andere unieke toepassingen, Seco biedt de gereedschappen
die u nodig heeft en de expertise die u zal helpen deze optimaal te
benutten.
Zodra u een samenwerking met Seco aangaat, zal ons team van
boorexperts uw processen evalueren en u helpen bij het bepalen van
de beste oplossingen voor uw unieke toepassingen, ongeacht of deze
nu standaard of aangepaste producten omvatten. In alle industrieën
en bij alle soorten componenten levert Seco de middelen waarmee
fabrikanten hun productiviteit echt kunnen opschroeven.
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BETROUWBAAR GEREEDSCHAP
VOOR ZELFS DE MEEST UITDAGENDE
TOEPASSINGEN
SNELLER, DIEPER EN
NAUWKEURIGER GATEN BOREN MET
FEEDMAX EN PERFOMAX

Seco Feedmax, Crownloc® en Perfomax worden gebruikt om gaten te
boren met een diameter van 0,1 tot 160 mm en met toleranties van IT8
tot IT12.
Voor voorgegoten gaten worden vaak ruwkotteren of semi-iniseren
toegepast, waarbij brugbaren en Jumbo-brugbaren het meest geschikt zijn
voor gaten met een grote diameter.

INLEIDING

Om in de hedendaagse snelle productiewereld te kunnen blijven
concurreren, moet u gaten sneller, dieper en nauwkeuriger produceren
dan ooit tevoren – en dat allemaal in uitdagende materialen, zoals titanium
en Inconel®.

Ten slotte zijn ruimer- en ijnkotterkoppen aangewezen voor gaten
waarbij de kwaliteit voorop staat, met een tolerantie van IT5 of IT6.

DE VOORDELEN VAN SECO:

Om de concurrentie voor te blijven heeft Seco het assortiment boren
uitgebreid en verbeterd voor zeer uiteenlopende boortoepassingen.
Onze Feedmax-serie omvat nu ook een hoge prestatieboor voor ISO
P-materialen (staal). Tevens hebben we een nieuw ontwerp voor de
Perfomax boor geïntroduceerd, waardoor deze uitmuntende boor nu nog
beter is geworden.

Voor Threadmaster™ DTM, TM, TM2, 396.18 en 396.19 kan dezelfde
frees worden gebruikt voor het bewerken van zowel linkse als rechtse
schroefdraden. Metrische en UN versies bestaan enkel voor inwendig
schroefdraadsnijden. Het is ook mogelijk om alle soorten toleranties met
dezelfde frees te maken.
Threadmaster Tap is beschikbaar in de meest populaire schroefdraden en
toleranties voor zowel snij- als vormtappen.

• Allesomvattend
productassortiment
• Vakkundig advies
• De meest geavanceerde
technologie in de industrie
• Volledige ondersteuning
voor toepassingen

Naast ons omvangrijke assortiment boren van ongekende kwaliteit, bieden
we ook jarenlange ervaring en de allerbeste klantenservice:
• Alle metaalverspaningsgereedschappen, -oplossingen en -services van
ongeëvenaarde kwaliteit onder één dak
• Een uitgebreid assortiment van hoge prestatiegereedschappen voor
onder andere boren, ruimen, schroefdraadsnijden en kotteren
• Één enkele leverancier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
afgewerkte gat – of zelfs voor de volledige bewerking van het afgewerkte
werkstuk
• Kennis van het hele proces voor het bewerken van gaten,
waaronder boren, ruimen, schroefdraadsnijden en kotteren
• Gereedschappen van uitzonderlijke kwaliteit,
die uw productiviteit maximaliseren
en uw kosten verlagen
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DE NIEUWE FEEDMAX-P
VERBETER DE PRESTATIES EN
PRODUCTIVITEIT BIJ HET BOREN
VAN P-MATERIALEN
Het gamma Feedmax volhardmetaalboren is nu uitgebreid met een hoge
prestatieboor, speciiek ontwikkeld voor ISO-P materialen. Met deze nieuwe
generatie volhardmetaalboren kan de snijsnelheid m/min enorm verhoogd
worden. Deze boor is dus bijzonder geschikt om te boren met de hoogst
mogelijke productiviteit in moderne verspaningsmachines. De nieuwe
geoptimaliseerde Feedmax-P geometrie maakt het mogelijk om snijgegevens
te optimaliseren in alle staalsoorten en dus om sneller te boren.

Veelvoorkomende problemen tijdens boren bij hoge snijsnelheden
in deze materialen zijn een slechte spaanafvoer, een grote
warmteontwikkeling en het ontstaan van bramen bij de intrede en
uittrede. Deze nieuwe generatie volhardmetaalboren is uitgerust met
bredere spaankamers, een rechte snijkant, een grotere hoekafschuining
en smalle geleidingen die helpen deze problemen te voorkomen.
Daarnaast zorgen de betere prestaties, hogere productiviteit en langere
standtijd ervoor dat de Feedmax-P een uitstekende meerwaarde heeft.

INTRODUCTIE
VAN
FEEDMAX-P
DE VOORDELEN VAN SECO:
• Geoptimaliseerde
snelheden en voedingen
• Eiciënte spaanafvoer
• Boring van hoge kwaliteit
• Minder bramen
• Langere standtjd
• Kostenefectief
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FEEDMAX-P STEELT DE SHOW
VEELZIJDIGHEID DIE MET GEMAK P1
TOT P12 AANKAN
De Feedmax-P is speciaal ontworpen voor staallegeringen in Seco
materiaalgroep P1 tot P12, en heeft de veelzijdigheid om een breed scala
aan materialen binnen dit gebied te bewerken. Dit zijn materialen in de
ISO P-groep, variërend van zacht tot relatief hard. Hiervoor vereist de boor
een snijgeometrie die een scherpe kant combineert met een hoge algehele
sterkte, om de verschillende materiaalsoorten te kunnen bewerken.
De spaanvorming varieert ook aanzienlijk bij het bewerken van
materialen in de ISO P-groep. Afhankelijk van het materiaal kunnen de
spanen zeer lang of zeer kort zijn. Bij verschillende materialen binnen
de P-groep is het centreren van de boor bij het ingaan moeilijk en in
sommige gevallen leidt dit tot een grote warmteontwikkeling. De nieuwe
spaankamertechnologie, de verbeterde oppervlakteafwerking en de
verhoogde sterkte van de snijkant vormen bij de Feedmax-P de oplossing
voor al deze uitdagingen.
De Feedmax-P kan worden gebruikt met standaard krimppassingen of
hydraulische opnamen, of met opnamen die geschikt zijn voor MQLkoeling.
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WIJ HELPEN U BIJ HET VINDEN VAN DE JUISTE BOOR
Zoekt u een oplossing voor een knelpunt om de uitvoer te kunnen
verhogen of maakt u zich meer zorgen over de strikte vereisten voor de
gattoleranties, oppervlaktekwaliteit of rondheid? Wij werken met u samen
om uw prioriteiten te begrijpen en u te helpen bij het selecteren van de
juiste boor voor de taak.
Over het algemeen passen toepassingen met grote volumes het beste bij
een zeer productieve, geoptimaliseerde Feedmax-oplossing. Feedmax
boren bieden geometrieën die speciaal ontworpen zijn voor maximale
prestaties en productiviteit in verschillende toepassingen.
Toepassingen met medium of kleine seriegroottes zijn beter geschikt voor
de universele boor, die ietwat mindere prestaties levert, maar ook lagere
kosten met zich meebrengt. De geometrie van de universele boor biedt
ook meer veelzijdigheid als snelheid en voeding geen prioriteit zijn.

TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN
FEEDMAX-P
DE VOORDELEN VAN SECO:
• Veelzjdigheid
• Prestaties bj grote volumes
• Aanpasbaarheid van
beitelhouder
• Geschikt voor koeling
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KOSTEN BESPAREN MET FEEDMAX-P
DE TOTALE KOSTEN VAN BOREN
Om kostenbesparingen te realiseren moet worden gekeken naar de
totale kosten voor het produceren van een betrefend onderdeel of een
speciiek kenmerk, zoals een boorgat. Het verhogen van de productiviteit
door middel van hogere snijsnelheden en voedingen zal het
bewerkingsproces versnellen en leiden tot een grotere kostenbesparing.
De totale bewerkingskosten kunnen worden verdeeld in twee belangrijke
gebieden: variabele kosten en vaste kosten. Variabele kosten omvatten
snijgereedschap, ander gereedschap, uitrusting en machines. Vaste
kosten zijn onderdelen zoals lonen, administratie, gebouwen en
materialen.
De kosten van het snijgereedschap vormen maar een klein onderdeel van
de totale kosten voor het bewerken van een werkstuk. Gemiddeld ligt dit
ergens rond 3% van de totale bewerkingskosten. De gereedschapskosten
verlagen door goedkoper gereedschap aan te schafen, zal altijd maar
een minimale invloed hebben. Voorbeeld: als de prijs van de boor
10% lager is, zal de besparing slechts 10% van 3% zijn, aangezien
de kostenbesparing is beperkt tot het gereedschap zelf.
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Een langere standtijd heeft hetzelfde efect wanneer het gaat om
kostenbesparing. Dat wil zeggen: het heeft alleen invloed op de kosten
van het snijgereedschap. Bovendien moet bij het evalueren van de
standtijd worden gekeken of er nog andere factoren zijn die een
hogere prioriteit moeten krijgen. Om de stilstandtijd van een machine
te verlagen of een betere synchronisatie met ander gereedschap in de
machine te bereiken, is het misschien verstandiger om te kiezen voor een
gereedschap met een kortere standtijd dan de andere opties.
Wanneer de prioriteit bij de productiviteit ligt, heeft de
gereedschapskeuze gevolgen voor de kosten op een veel groter gebied.
Het sneller produceren van onderdelen leidt tot besparingen op zowel
de variabele als de vaste kosten. Het verhogen van de productiviteit
genereert besparingen op het gebied van administratie, lonen en
machinekosten. Daarnaast komt er meer capaciteit vrij.
De nieuwe Feedmax-P is ontwikkeld om te werken met hoge parameters,
waardoor een uitstekende productiviteit wordt gewaarborgd. Om de
nieuwe Feedmax-P volledig te benutten, moet u deze toepassen in
combinatie met de aanbevolen hoge parameters.

KOSTENEFFECTIVITEIT VAN
FEEDMAX-P
DE VOORDELEN VAN SECO:
• Hoogst mogeljke
kostenbesparing bereiken
• Verhoogde capaciteit door
hogere verwerkingssnelheid
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FEEDMAX-P BENUT DE KANSEN
GEOPTIMALISEERDE PRESTATIES,
SPAANCONTROLE EN STANDTIJD

VERBETERDE TiAlN-BEKLEDING
De nieuwe TiAlN-bekleding is warmte- en slijtagebestendig, geeft de
boor een lange en voorspelbare standtijd, en zorgt voor een uitstekende
spaanafvoer. De samenstelling is zeer geschikt voor hoge snijsnelheden in
staalsoorten en is bestand tegen zowel lank- als kraterslijtage.

De Feedmax-P omvat veel verbeteringen en aanpassingen die leiden tot
een betere spaanafvoer, betere prestaties, hogere productiviteit en een
verlengde en meer voorspelbare standtijd.

47,49 µm

RECHTE SNIJKANT
De rechtheid van de snijkant op de Feedmax-P maakt de snijkant
en hoek veel sterker. Deze verbetering zorgt voor een zeer goede
betrouwbaarheid, vooral tijdens het boren met hoge snijsnelheden, en
leidt tot een lange en voorspelbare standtijd.

Verbeterde TiAlN-bekleding
– bovenkant van boor na
36 meter

Snijkant na 36 meter

KENMERKEN
VAN
FEEDMAX-P
DE VOORDELEN VAN SECO:

PLAATSING VAN KOELGAT
De koelgaten in de Feedmax-P liggen dicht bij de snijkant om een
zo eiciënt mogelijke koeling, hoge druk bij de snijkant en optimale
standtijd te garanderen.

•
•
•
•
•

Sterke snjkanten
Betrouwbaarheid
Voorspelbaarheid
Lange standtjd
Zeer eiciënte
spaancontrole

KLEINE SNIJKANTMARGES
Door het gebruik van kleine snijkantmarges ontstaat er minder wrijving
en slijtage van de verbinding tussen de snijkantmarge en de puntfacet.
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FEEDMAX-P MET GROTER
SPAANKAMERVOLUME
KOELER, SNELLER, STABIELER BOREN
GEOPTIMALISEERD SPAANKAMERONTWERP
Het bredere en tapse ontwerp van de spaankamer garandeert een
betere spaanafvoer, vooral bij boren met hoge snijsnelheden. Dit wordt
gerealiseerd door een grotere inhoud van de spaankamer, alsook de
geometrie die voor een soepele spaanafvoer zorgt om de stabiliteit te
verbeteren en trillingen te beperken.

ZEER TAAI HARDMETAAL MET MICROKORREL
De hardmetalen stangen van de Feedmax-P zijn geoptimaliseerd voor
hoge voedingen en snelheden. Alle stangen hebben een inwendige
koeling, en de taaiheid van het hardmetaal geeft de boren een betere
procesveiligheid en een beter voorspelbare standtijd.

MQL – MINIMUM QUANTITY LUBRICATION
De Feedmax-P kan efectief worden gebruikt met MQL-beitelhouders.

Doorsnede van de
nieuwe FeedmaxP-boor

GEOPTIMALISEERD SPAANKAMERONTWERP VAN
FEEDMAX-P

BETERE OPPERVLAKTEAFWERKING

DE VOORDELEN VAN SECO:

MQLkoeleenheid

Beitelhouder
conform DIN-norm
69090-3

Koelleiding
MQL

Minder wrijving op de snijkant en de nabijgelegen gebieden zorgt voor
een betere spaanvorming en vermindert de warmteontwikkeling. Het
minimaliseert ook het risico op micro-afschilfering van de snijkant, wat de
boor een meer voorspelbare standtijd en hogere procesveiligheid geeft.

Betere oppervlakteafwerking: Sa-meetgebied

Stopschroef
MQL

Achterzijde
ontworpen voor
MQL

•
•
•
•

Eiciënte spaanafvoer
Voorspelbare standtjd
Procesveiligheid
Sterke snjkanten

Feedmax-P – Sa-waarde: 0,14 µm

GROTE PUNTFACETTEN
Grote puntfacetten verdelen de krachten die ontstaan tijdens het boren
over een groot gebied, wat de boor robuuster maakt en hoekpuntslijtage
vermindert. De grote hoekpunt resulteren ook in minder braamvorming
bij uittrede wanneer door het materiaal wordt geboord.
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VOORDEEL VAN FEEDMAX-P
MEER VOORDELEN

UITGEBREID ASSORTIMENT

PRODUCTIVITEIT

De maximale boordiepte wordt vermeld in de productomschrijving.
"A" staat voor centrale koeling. Voorbeeld: SD205A = 5xD-boor met
mogelijkheden voor centrale koeling. De schacht is aangepast voor
inwendige koeling en MQL-toevoer.

Met de Feedmax-P kunnen we onze aanbevolen snijgegevens op veel
vlakken verbeteren. Vergeleken met andere volhardmetaalboren met
hoge prestaties, zorgen de aanbevolen waarden van de nieuwe SD205A0850-049-10R1-P ervoor dat de snijsnelheid met >25% toeneemt, terwijl
nog steeds een betere standtijd wordt bereikt.

BEWERKINGSKOSTEN
Gereedschapsmachines zijn grote investeringen. Daarom is een zo
efectief en eiciënt mogelijk gebruik ervan essentieel voor het verhogen
van de productiviteit en het verlagen van de bewerkingskosten.
Meerdere kenmerken van de Feedmax-P boren verlagen de algehele
bewerkingskosten:
• Hoge tafelvoeding verlaagt de bewerkingstijd en leidt tot
kostenbesparingen
• De mogelijkheid voor een hoge snijsnelheid leidt tot een verkorting van
de bewerkingstijd, wat kan resulteren in een hogere productiviteit
• In de meeste toepassingen worden afgewerkte gaten geproduceerd
zonder pre-iniseer- of iniseertoepassingen
• Een lange standtijd verlaagt de gereedschapskosten per gat

KWALITEIT VAN BORING
De boor zal gaten met een positieve tolerantie produceren (dat wil
zeggen een gat met een diameter die groter is dan de nominale
diameter). De gemaakte gatdiameter is over het algemeen H8 tot H9.
Maar aangezien bepaalde factoren van invloed zijn op de gatdiameter
(bijv. koelmiddelconcentratie en -druk, toepassingsstabiliteit,
snijgegevens, materiaal, etc.), wordt de bereikte gatdiameter uitgedrukt
als IT8 tot IT9.

PRODUCTASSORTIMENT
De Feedmax-P is beschikbaar als 3xD en 5xD met boordiameters tussen
2 en 20 mm en als 7xD met boordiameters tussen 3 en 20 mm. Het
gamma omvat meer dan 400 producten.
Type boor
SD203A
SD205A
SD207A

Boordiepte
3xD
5xD
7xD

Min. Ø
2,00
2,00
3,00

Schachttype
R1
R1
R1

TUSSENLIGGENDE DIAMETERS
Neem voor de levertijd van tussenliggende boren contact op met uw
lokale Seco-vertegenwoordiger.

MY DESIGN
Als onderdeel van het My Design-programma is de Feedmax-P te
bestellen met aangepaste speciicaties.

BEGRIPPEN
De begrippen van de Feedmax-P zijn niet ingewikkeld en geven u de
belangrijkste informatie over de boor, zoals de boordiameter, maximale
boordiepte, schachtafmeting en geometrie.
Voorbeeld: een boor van 6,1 mm met een 3xD-boordiepte krijgt de
codering SD203A-0610-024-08R1-P.
Type boor
Volhardmetaalboor
SD203: ~3xD
SD205: ~5xD
SD207: ~7xD

SD205

Boordiameter

Rechtse
Schachtdiameter frees

A - 0950 - 049 - 10
Inwendige
centrale koeling
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Max. Ø
20,00
20,00
20,00

VOORDELEN/
ASSORTIMENT

Boordiepte

R

P – Geometrie
voor staal

1 - P
Schachttype
1. Cilindrisch
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PERFOMAX – HET ALLERBESTE IS NU
NOG BETER GEWORDEN
BOOR MET KRACHT, STABILITEIT EN
NAUWKEURIGHEID
Een verbeterd ontwerp maakt de reeds uitmuntende Perfomax
boor nu nog beter. Innovatieve kenmerken – waaronder een nieuw
spaankamerontwerp, een golfpatroon en het toepassen van laserharden –
zorgen voor sterkte, stabiliteit en nauwkeurigheid, en zijn toegepast bij de
nieuwe Perfomax boren.

Naast sterkere, stabielere en nauwkeurigere prestaties maken de
ontwerpveranderingen het u gemakkelijk om over te stappen op de
nieuwe Perfomax boor. De nieuwe boor heeft bijvoorbeeld dezelfde
instellengte als de voorgaande Perfomax, en de meeste boren zullen
dezelfde snijplaatcombinatie aanhouden als de voorgaande boor. Er zijn
echter een paar gevallen waarin bepaalde boordiameters een nieuwe
snijplaatcombinatie vereisen. Dit is gedaan om voor meer veiligheid te
zorgen door meer sterkte in te bouwen.

INTRODUCTIE
PERFOMAX
DE VOORDELEN VAN SECO:
•
•
•
•
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Sterke snjkanten
Processtabiliteit
Veelzjdigheid
Nauwkeurigheid
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PERFOMAX EN DE NIEUWE GENERATIE
SPAANCONTROLE
DE ALLERBESTE SPAANBEHEERSING
De vele nieuwe ontwerpkenmerken geven de Perfomax boren sterkte,
stabiliteit en nauwkeurigheid. Deze kenmerken zijn toegepast bij alle
Perfomax boren en tillen samen de prestaties van de nieuw ontworpen
boor naar een nog hoger niveau.

NIEUW SPAANKAMERONTWERP
Een nieuw ontwerp van de voorste spaankamer optimaliseert de
spaanvorming en verhoogt de procesveiligheid. Het ontwerp heeft
een grotere spiraal, een soepeler afvoer uit de spaankamer en een
groter centraal spaankamergebied. Dit zorgt voor kortere spanen, die
gemakkelijker af te voeren zijn, waardoor het risico op spaanophoping
wordt verlaagd. Tegelijk wordt de standtijd verlengd en wordt de
oppervlakteafwerking van het boorgat verbeterd. Dit geldt vooral wanneer
langspanige materialen zoals laagkoolstofstaal, austenitisch roestvast staal
en superduplex roestvast staal worden bewerkt.

LASERHARDING
Om de standtijd van de boorbody te verlengen, is de voorkant van de
spaankamer nu lasergehard. De hoge hardheid van HRC 60 verlengt de
standtijd van de boorbody tot wel 140% doordat er minder risico is op
spaanerosie.

MEER RADIALE VRIJLOOP VAN DE BOORBODY
Dankzij de radiale vrijloop van de buitenkant van de boorbody, is er
meer ruimte voor de spanen tussen de boorbody en het oppervlak
van het gat. Dit leidt tot een verhoogde procesveiligheid en lagere
gereedschapskosten doordat het risico op spaanophoping wordt verlaagd,
wat anders zou kunnen leiden tot breuken en een kortere standtijd van
de boorbody.

HOOFDKENMERKEN VAN
PERFOMAX
DE VOORDELEN VAN SECO:
•
•
•
•

Nieuw spaankamerontwerp

Hoge procesveiligheid
Eiciënte spaanafvoer
Langere standtjd
Betere oppervlakteafwerkingen

Radiale vrijloop

GOLFPATROON IN DE SPAANKAMER
Om de spaanafvoer nog verder te verbeteren, zijn de spaankamers
voorzien van een golfpatroon dat een 'antiwrijvingsoppervlak' creëert. Dit
minimaliseert het contact tussen de spaan en de spaankamer en leidt tot
een hogere procesveiligheid.
Golftechnologie
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PERFOMAX DOET AAN
BODYBUILDING
SNIJPLATEN VASTHOUDEN MET KRACHT
EN STABILITEIT
GEPOLIJSTE BOORBODY
Het ontwerp van de nieuwe Perfomax boor omvat gepolijste
boorlichamen om de oppervlakteafwerking te verbeteren en de wrijving
te verlagen; dit leidt tot een betere spaanafvoer. Daarnaast is een
gepolijste boorbody minder milieubelastend dan een beklede boorbody.

NIEUWE SNIJPLAATCOMBINATIES
Een van de ontwerpwijzigingen bij de nieuwe puntgeometrie van de
boor is de introductie van nieuwe snijplaatcombinaties voor bepaalde
diameters. De boorbody is versterkt door meer materiaal tussen de
snijplaatzittingen te laten zitten.
De boordiameters met nieuwe snijplaatcombinaties zijn:
Diameterbereik
34,50 – 40,49 mm
(1,358 – 1,594 in)

Centrumsnijplaat
SPGX12T3-C1

Omtreksnijplaat
NIEUWE SCGX11T308

NIEUW ZITTINGONTWERP
Een verbeterd ontwerp creëert een grotere radius onderaan de
snijplaatzitting en maakt deze stabieler dan de vorige Perfomax. De
snijplaten in de omtrekzitting en de centrale zitting hebben ook meer
steun dankzij de langere contactzone met de snijplaatwand. Dit biedt een
verbeterde betrouwbaarheid en een veel betere procesveiligheid.

DE VOORDELEN VAN SECO:
SCGX11T308
Nieuwe generatie Perfomax

SCGX120408
Vorige generatie Perfomax

Nieuw zittingontwerp

MY DESIGN
Omtrek
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Midden

HOOFDKENMERKEN VAN
PERFOMAX

Als onderdeel van het My Design-programma is Perfomax te bestellen
met aangepaste speciicaties.

•
•
•
•
•
•

Milieubewust
Betere spaanafvoer
Langere standtjd
Veelzjdigheid
Sterke snjkanten
Betrouwbaarheid
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VOORDELEN VAN PERFOMAX
HOGERE PRODUCTIVITEIT EN
VOORSPELBAARHEID

GROTERE STERKTE EN LASERHARDEN

VERBETERDE PROCESVEILIGHEID

RADIALE VRIJLOOP VAN DE BOORBODY

Indexeerbare boren met een kleine diameter zijn niet makkelijk te
gebruiken. De snijplaten zijn ontzettend klein, de schroeven zijn nog
kleiner en de boorbody is niet zo sterk als bij grotere boordiameters. Als
gevolg hiervan kunnen zich problemen voordoen, zoals afgeschilferde
snijplaten of een gebarsten boorbody. Dit probleem is niet speciiek
voor Seco Perfomax; het doet zich voor bij alle boren. Het is een
natuurkundige wetmatigheid: kleiner = minder materiaal = minder
sterkte.
Het nieuwe ontwerp voor de snijplaatzitting van de Perfomax, in
combinatie met een kleinere snijplaatafmeting (voor bepaalde
diameters), verbetert de sterkte en verlengt de standtijd van de boorbody.
Dit resulteert in een betere betrouwbaarheid en een veel betere
procesveiligheid.

Om barsten in de boorbody te voorkomen is het ontwerp van de nieuwe
Perfomax voorzien van een sterkere boorpunt en tevens is hij gelaserhard
om erosie te voorkomen en een langere standtijd van de boorbody te
garanderen.

De radiale vrijloop van de boorbody voorkomt dat er spaanophoping
plaatsvindt tussen het lichaam en het gat.

SOEPELERE AFVOER UIT DE SPAANKAMER EN FACET OP PLATTE VLAKKEN
De nieuw ontworpen afvoer uit de spaankamer zorgt voor een betere
gattolerantie en een facet op platte vlakken helpt markeringen in de
schacht te voorkomen.

GOLFTECHNOLOGIE
De golftechnologie biedt een verbeterd antiwrijvingsoppervlak dat zorgt
voor een soepelere spaanafvoer.

VOORDELEN
VAN
PERFOMAX
DE VOORDELEN VAN SECO:
•
•
•
•

Hoge productiviteit
Stabiliteit
Betrouwbaarheid
Eiciënte spaanbeheersing

VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT EN BETERE GATTOLERANTIE
De nieuwe puntgeometrie van de boor garandeert samen met alle andere
verbeteringen van de boorbody dat de nieuwe Perfomax boor veel beter
bestand is tegen afbuiging, en ook voor een betere gattolerantie zorgt.

NIEUW SPAANKAMERONTWERP EN GEPOLIJSTE BOORBODY
Het nieuwe ontwerp van de spaankamer zorgt voor betere prestaties
in roestvast staal en laagkoolstofstaal. In combinatie met de gepolijste
boorbody geeft dit meer controle over de spaanvorming en spaanafvoer.
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PERFOMAX-ASSORTIMENT
UITGEBREID ASSORTIMENT
Indexeerbare Perfomax boren zijn de natuurlijke keuze voor gaten met
een grotere diameter. Door de combinatie van een sterk, stabiel ontwerp
en de grote verscheidenheid aan beschikbare snijplaten bieden ze de
mogelijkheid om te werken bij hoge snijsnelheden en voedingen.

CODERING, WISSELSNIJPLAATBOREN – METRISCH
Type boor
SD522: 2xD
SD523: 3xD
SD524: 4xD
SD525: 5xD

Rechtse
frees

Boordiepte

SNIJPLATEN
Geoptimaliseerde kwaliteiten en geometrieën voor verschillende
werkstukmaterialen garanderen een lange en voorspelbare standtijd.
De vierkante snijplaten hebben een stevig ontwerp om hoge voedingen
mogelijk te maken.

BOORBODY
Sterke, robuuste boorbodies zijn geschikt voor vrijwel alle toepassingen.
De lage spiraalhoek van de spaankamers garandeert dat de trillingen en
het geluidsniveau tot een minimum beperkt blijven tijdens het boren.
Om voor een goede spaanafvoer te zorgen, is de boorbody voorzien van
een bekleding met geringe wrijving.

SD523 - 20 - 60 - 25
Boordiameter

Type boor
SD523: 3xD
SD524: 4xD

R

7

Schachtdiameter

Schachttype
2. Compatibel met ABS
7. ISO 9766

PERFOMAXASSORTIMENT

Boordiepte

SD523 - 20 - 60 - C5
Boordiameter

Koppeling voor Seco-Capto
C4, C5, C6

ASORTIMENT
Perfomax boorbodies zijn beschikbaar in 2xD, 3xD, 4xD en
5xD met diameters tussen 15 en 59 mm. Een modulair
boorkopsysteem is beschikbaar voor grotere
diameters tot 160 mm.

CODERING, WISSELSNIJPLAATBOREN – INCH
Type boor
SD522: 2xD
SD523: 3xD
SD524: 4xD
SD525: 5xD

SD522

0750
Boordiameter
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Rechtse
frees

Boordiepte

150

1000
Schachtdiameter

R

Toepassing
C. Stationair

7 - C
Schachttype
2. Compatibel met ABS
7. ISO 9766
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SNIJPLAATKWALITEITEN PERFOMAX
OMTREKSNIJPLAATKWALITEIT

CENTRUMSNIJPLAATKWALITEIT

De volgende omtreksnijplaatkwaliteiten zijn beschikbaar voor Perfomax:

De volgende kwaliteiten voor de centrumsnijplaat zijn beschikbaar voor
Perfomax:

DP3000
• Algemene kwaliteit voor het bewerken van staal en roestvast staal
• De kwaliteit voor diep boren (5xD)
• De kwaliteit voor onderbroken sneden en andere moeilijke
toepassingen wanneer een hoge taaiheid vereist is
DP2000
• Aanbevolen voor toepassingen in staal en gietijzer, waarbij een hoge
snijsnelheid mogelijk is
• De snijsnelheid mag niet te laag zijn; warmte is nodig om te proiteren
van de taaiheid van de kwaliteit
• Voorkom snijsnelheden onder Vc 150 m/min bij toepassingen in staal
T250D
• Gebruik een hardmetaalkwaliteit met een microkorrel en PVDbekleding om de benodigde snijkantscherpte te krijgen, zodat de
warmteontwikkeling tot een minimum wordt beperkt

T400D
• Algemene kwaliteit voor het bewerken van staal, gietijzer en roestvast
staal
• Taaie hardmetaalkwaliteit met PVD-bekleding voor maximale
procesveiligheid
DP3000
• Kwaliteit voor productiviteitsgerichte toepassingen en materialen
• Uitstekende slijtageweerstand
• Gradiëntsubstraat met Duratomic®-bekledingstechnologie
DS4050 – NIEUW
• Eerste keus voor titanium, superlegeringen en moeilijk roestvast staal
• Nieuwe spaanbreker, -MC, met verbeterde spaancontrole

PERFOMAX
SNJPLAATKWALITEITEN
DE VOORDELEN VAN SECO:
• Veelzjdigheid in
toepassingen
• Verbeterde warmteregeling
• Maximale prestaties

DS2050 – NIEUW
• Eerste keus voor titanium, superlegeringen en moeilijk roestvast staal
• Nieuwe scherpe spaanbreker, -MP, met verbeterde spaancontrole
• Lagere snijkrachten om de warmteontwikkeling te
minimaliseren
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EEN OPLOSSING VOOR ALLE
BOORUITDAGINGEN
COMPLETE BOOROPLOSSINGEN

Ø18–205 mm IT 9/10
Ø0,709–8,071"

EPB 760 EPB 790
EPB 780 EPB 620
EPB 780L

Ø0,3–205 mm IT 5/6
Ø0,012–8,071"

Ø0,3–205 mm IT 5/6
Ø0,012–8,071"

KOTTEREN MET EEN GROTE DIAMETER

EPB 790
EPB 620

Ten slotte zijn ruimer- en ijnkotterkoppen
aangewezen voor gaten waar de kwaliteit voorop
staat, met een tolerantie tot IT5.

FINISEERKOTTEREN

EPB 760
EPB 780

Ø60–160 mm IT 12
Ø2,362–6,299"

SEMI-FINISEREN

EPB 750
EPB 610

Ø15–85 mm IT 12
Ø0,591–3,346"

AANBEVELINGEN
VOOR
SNIJGEGEVENS

Voor voorgegoten gaten worden vaak ruw kotteren of semi-iniseren toegepast om de deinitieve
afmetingen van het gat te bereiken, waarbij brugbaren en Jumbo-brugbaren het meest geschikt
zijn voor gaten met een grote diameter.

SD602

Perfomax

Ø10–26 mm IT 9/10
Ø0,394–1,024"

Ø0,1–20 mm IT 7/9
Ø0,004–0,787"

RUW KOTTEREN/VOORGEGOTEN GATEN

Crownloc

Crownloc Plus

Universele boor

Seco Feedmax

BOREN

Seco Feedmax, Crownloc en Perfomax worden
gebruikt om gaten te boren met een diameter
van 0,1 tot 160 mm en met toleranties van IT8
tot IT12.

EPB 731Sbrugbaren en
Jumbo

Ø204–3205 mm IT 9/10* IT 5/6**
Ø8,1–126,2"
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M1–M64 6G, 6H

Speciicaties en snjgegevens
voor ons volledige assortiment
booroplossingen zjn te
verkrjgen via de Suggest
tool op secotools.com. Voer
de basisinformatie van uw
toepassing en het materiaal
in en Suggest zal geschikt
gereedschap aanbevelen
met links naar alle relevante
gegevens.

Threadmaster DTM, TM, TM2, 396.18
en 396.19: dezelfde frees kan worden
gebruikt voor het bewerken van zowel
linkse als rechtse schroefdraden.
Metrische en UN versies bestaan
enkel voor inwendige schroefdraden.
Het is ook mogelijk om alle soorten
toleranties met dezelfde frees te
maken.

R396.18/396.19

Threadmaster

Threadmaster Taps

Xfix®

Precifix®

Ø6–135 mm IT 6/7
Ø0,236–5,315"

SCHROEFDRAADSNIJDEN

Ø3–40 mm IT 6/8
Ø0,118–1,575"

Bifix®

Nanofix™

Precimaster™ Plus

RUIMEN

* Ruw ** Fijn

De aanbevelingen
voor snijgegevens,
bewerkingsmethodes en het
volledige gamma Feedmax-P en
Perfomax staan in Seco News
2017.2.

M1 - ∞

Threadmaster Tap: beschikbaar in
de meest populaire schroefdraden
en toleranties voor zowel snij- als
vormtappen.
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