
Com as fresas de carboneto de tungstênio (ou  metal duro) HPC (revestimento de alto desempenho), a TYROLIT 
abre um novo nível qualitativo neste artigo . A recém desenvolvida geometria das arestas de corte garante uma 
maior vida útil,  e os melhores resultados em todos tipos de aço. Além disso, estas fresas são equipadas com 
um revestimento de última geração que, não só, as torna ainda mais agressivas e duradouras, bem como,  cria 
uma superfície mais lisa na peça a desbastar, e melhora consideravelmente o transporte da apara removida.

FRESAS DE METAL DURO HPC
para ferro fundido, aço e aço inoxidável 

Ferramentas Premium para Desbaste desde 1919
www.tyrolit.com



  

Formato Código Dimensão Especificação Emb. Price

52ZYA-S 34551596 6x18-6x50 MX-HPC 1

34551597 8x19-6x64 MX-HPC 1

34551598 10x19-6x64 MX-HPC 1

34551599 12x25-6x70 MX-HPC 1

52WRC 34551600 6x18-6x50 MX-HPC 1

34551651 8x19-6x64 MX-HPC 1

34551652 10x19-6x64 MX-HPC 1

34551653 12x25-6x70 MX-HPC 1

52RBF 34551654 6x18-6x50 MX-HPC 1

34551655 8x19-6x64 MX-HPC 1

34551656 10x19-6x64 MX-HPC 1

34551657 12x25-6x70 MX-HPC 1

Código TN´S do SET Formato / Dimensão / Especificação 

34557648 34551599 52ZYA-S 12x25-6x70 MX-HPC

34551653 52WRC 12x25-6x70 MX-HPC

34551657 52 RBF 12x25-6x70 MX-HPC

Fresa de metais duros HPC 
para ferro fundido, aço e aço inoxidável  

  

Fresa de metais duros HPC
para ferro fundido, aço e aço inoxidável 

INFORMAÇÃO DE PRODUTO

A produção de fresas de metais duros HPC ocorre em 
máquinas automáticas  CNC. Isto resulta numa poderosa 
ferramenta de precisão que proporciona as condições 
necessárias para resultados de remoção de apara ideais.

A geometria das fresas desenvolvida de forma 
totalmente inovadora garante maiores tempos de 
utilização e os melhores resultados em todos os tipos de 
aço. Além disso, estas fresas de metal duro apresentam 
revestimentos de última geração que, por um lado, as 
tornam ainda mais resistentes e, por outro lado, resultam 
numa superfície mais lisa. Desta forma, a remoção de 
apara é significativamente melhorada.

 + Tempo de utilização superior, graças à 
geometria das fresas,  desenvolvida de 
forma totalmente inovadora

 + Sistema de revestimento de última 
geração para uma cabeça de fresagem 
mais resistente e suave

 + Uma potência de desbaste redobrada 
em comparação com outras fresas de 
metal duro da categoria Premium

Principais benefícios:

Conjunto de fresas de metal duro HPC   
O conjunto consiste em três fresas de metal duro HPC de diferentes formas.


