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Met de hardmetaalfrezen HPC (High Performance Coating) betreedt TYROLIT een nieuw niveau. De volledig 
opnieuw ontwikkelde geometrie van de snijranden garandeert de langste standtijden en de beste resultaten op 
alle soorten staal. Bovendien hebben deze hardmetaalfrezen een ultramoderne coating, die deze enerzijds nog 
harder maakt en anderzijds een gladder oppervlak oplevert. Daarmee wordt de spaanafvoer aanzienlijk verbeterd.

HARDMETAALFREES HPC 
voor gietijzer, staal en roestvrij staal 



  

Vorm Typenr. Afmetingen Specificaties VP Prijs

52ZYA-S 34551596 6x18-6x50 MX-HPC 1 € 33,43

34551597 8x19-6x64 MX-HPC 1 € 33,43

34551598 10x19-6x64 MX-HPC 1 € 33,43

34551599 12x25-6x70 MX-HPC 1 € 47,02

52WRC 34551600 6x18-6x50 MX-HPC 1 € 32,18

34551651 8x19-6x64 MX-HPC 1 € 32,18

34551652 10x19-6x64 MX-HPC 1 € 32,18

34551653 12x25-6x70 MX-HPC 1 € 46,45

52RBF 34551654 6x18-6x50 MX-HPC 1 € 33,95

34551655 8x19-6x64 MX-HPC 1 € 33,95

34551656 10x19-6x64 MX-HPC 1 € 33,95

34551657 12x25-6x70 MX-HPC 1 € 48,16

Typenr. Set onderdelen Vorm / Afmetingen / Specificaties Prijs

34557648 34551599 52ZYA-S 12x25-6x70 MX-HPC € 129,48

34551653 52WRC 12x25-6x70 MX-HPC

34551657 52 RBF 12x25-6x70 MX-HPC

Hardmetaalfrees HPC  
voor gietijzer, staal en roestvrij staal 

  

Hardmetaalfrees HPC  
voor gietijzer, staal en roestvrij staal 

PRODUCTINFORMATIE 

De hardmetaalfrezen HPC worden vervaardigd op 
ultramoderne CNC-slijpmachines. Dit resulteert in  
een effectief precisiegereedschap dat voldoet aan  
de voorwaarden voor optimale slijpresultaten.

De combinatie van een nieuwe, unieke geometrie en  
een ultramoderne coatingtechnologie levert een  
ongeëvenaarde productiviteit op: in vergelijking met  
andere premium hardmetaalfrezen is de materiaalver-
wijdering verdubbeld. Ook de unieke kleurencombinatie 
van de coating is origineel van TYROLIT. 

 + Optimale standtijd dankzij volledig 
nieuw ontwikkelde geometrie van de 
snijranden 

 + Ultramoderne coatingtechnologie voor 
een hardere en gladdere freeskop

 + Tot wel een dubbele 
materiaalverwijdering in vergelijking 
met andere hardmetaalfrezen van de 
premium-klasse

Voordelen: 

Hardmetaalfrees HPC set   
Ter introductie tijdelijk beschikbaar: de proefset bestaande uit 3 HPC hardmetalenfrezen met verschillende vormen.*

*Zolang de voorraad strekt 


