TECNOLOGIA DE COBERTURA
VFR Cobertura IMPACT MIRACLE REVOLUTION
A recém-desenvolvida cobertura proporciona excelente resistência na usinagem de aços, devido à combinação entre a cobertura (Al,
Cr, Si) N, com elevada temperatura de oxidação e alta lubricidade, e a cobertura (Al, Ti, Si) N, que possui alta resistência ao desgaste
e alta força de adesão.
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VF Cobertura IMPACT MIRACLE
Maior dureza, maior velocidade e maior vida útil da ferramenta!
Comparada com as coberturas convencionais, a tecnologia de cobertura de nanocristais em fase única oferece maiores dureza e
resistência ao calor.
Na usinagem de aços endurecidos observa-se que a cobertura IMPACT MIRACLE proporciona menor coeﬁciente de atrito e assim
previne danos anormais como o microlascamento.

CARACTERÍSTICAS DA COBERTURA IMPACT MIRACLE
Nanocobertura monofásica
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1) Adesão : Medida pelo teste crítico de descascamento.
2) Coeﬁciente de Atrito : Medido pelo método de esfera-no-disco.
(Mecanismo de contagem : AISI D2 60HRC0.5)

Cobertura (Al,Ti,Cr)N multicamadas (MS Plus)
Cobertura indicada para diversos materiais, desde aços carbono e
aços liga a aços endurecidos com aproximadamente 50HRC.
A cobertura multicamadas de (Al,Ti)N e (Al,Cr)N, desenvolvida com a nossa exclusiva tecnologia de
cobertura, permite usinar uma grande variedade de materiais.

Propriedades da cobertura (Al,Ti,Cr)N multicamadas (MS Plus)
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VQ Cobertura SMART MIRACLE®
Cobertura (Al,Cr)N recém-desenvolvida, com maior resistência ao desgaste.
A redução da rugosidade da camada superﬁcial diminui o esforço de corte e melhora signiﬁcativamente a
expulsão de cavacos. A nova geração de cobertura oferece maior durabilidade da ferramenta e alta eﬁciência
em usinagem de materiais de difícil usinabilidade.

Superfície lisa "ZERO-μ Surface"
Nova cobertura (Al,Cr)N
Substrato de metal duro microgrão

Superfície
ZERO - µ

Cobertura SMART MIRACLE

Superfície ZERO - μ
A exclusiva tecnologia de tratamento superﬁcial
proporciona uma camada de cobertura extremamente
lisa. O equilíbrio entre a superfície lisa e a aresta aguda
facilita a expulsão de cavacos e reduz o esforço de corte,
aumentando a eﬁciência de usinagem e a durabilidade da
ferramenta.

DLC Cobertura DLC
A mais nova cobertura DLC desenvolvida.
Dureza similar à cobertura de diamante CVD concluída com a mais alta força de adesão.
A exclusiva cobertura DLC desenvolvida em conjunto pela Mitsubishi Materials e pela NAGATA SEIKI possui um substancial aumento
da “força de adesão” comparada às coberturas DLC anteriores.

DFC Cobertura de Diamante
Exclusiva cobertura CVD de diamante extremamente lisa com excelente resistência ao desgaste abrasivo.

A nova cobertura CVD de diamante proporciona maior resistência ao desgase abrasivo e uma superfície mais lisa, devido à exclusiva
tecnologia de controle das múltiplas camadas ﬁnas dos cristais de diamante.

DF Cobertura de Diamante
Cobertura de diamante para materiais não ferrosos e não metálicos.

Devido à exclusiva tecnologia de cobertura (CVD) por deposição de vapor químico por plasma da Mitsubishi, uma grande
combinação da dureza da cobertura similar ao diamante natural foi possível com uma grande adesão ao substrato de metal duro.
A linha de fresas de topo DF é adequada para usinagem de grafite.

V Cobertura VIOLET
Cobertura (Al,Ti)N excelente força de adesão para ferramentas HSS.
Cobertura VIOLET é o nome da tecnologia de aplicação da cobertura MIRACLE às ferramentas com substrato HSS. A tecnologia de
aplicação da cobertura (Al, Ti)N em baixas temperaturas nos subtratos HSS, confere à cobertura VIOLET o mesmo nível de força de
adesão que a cobertura MIRACLE.
Adicionalmente, uma camada de alta dureza e com excelente resistência à oxidação também foi introduzida.

