TCT SERISI

CHAMPION
Yüksek adette çelik boru ve dolu
malzeme kesimi için en iyi seçim

Yüksek performanslı boru kesimi

Yeni karbür kalitesi, PVD kaplaması, gövde dizaynı ve talaş akışını sağlayan yeni diş
geometrisiyle Champion TL serisi testereler, yüksek performanslı boru kesimlerinde
kullanılan TCT testerelerin en son yeniliklerine sahiptir.
Champion TL testereler, 850 N/mm2 gibi yüksek sertlikteki boruların kesimi ile başa
çıkabilir. Kaliteli ve yüksek adetli çalışabilen otomatik makinelerde idealdir. Yeni karbür
kalitesi, düzgün kesim yüzey kalitesi sağlayan yeni PVD kaplaması ve de daha iyi talaş
tahliye etmeye yarayan yeni diş geometrisi ile CX3’e göre %50 daha fazla testere ömrü
sunmaktadır.
UYGULAMALAR

850 N/mm2 sertliğe kadar olan çeliklerin kesimlerinde

PARAMETRELER

Önerlien kesme hızı : 180-280 m/dak
Diş yükü : 0.04 – 0.24 mm/diş

MAKINELER

Kondüsyonlu ve yüksek adetli çalışabilen ileri seviye kesme
makineleri ; Rattunde, Sinico, Bewo, RSA, Adige, Tsune

Not : %10 dolum oranı, talaş fırçası ve yüksek kalite kesme sıvısı kullanmayı unutmayınız.

Champion TL serisi, 400 - 800 N/mm2’lik bir gerilme mukavemeti li çoklu boru kesimi için
özel olarak geliştirilmiştir. Bu testere serisi, özellikle Rattunde Twin modeli, aynı zamanda
BEWO, RSA ve Sinico makineleri gibi birden fazla borunun kesildiği makineler için tasarlandı.
Kesme uzmanlarımız, özel uygulamanız için ideal parametreler konusunda size tavsiyelerde
bulunabilir.
UYGULAMALAR

400 - 800 N/mm2 gerilme mukavemeti ile birden fazla çelik
boruyu bir kerede kesme

PARAMETRELER

Önerilen kesme hızı: 180 - 290 m / dak.
İlerleme: 0.03 - 0.19 mm / diş

MAKINELER

Rattunde Twin, BEWO, RSA ve Sinico makineleri gibi çoklu boru
kesimi için tasarlanmış testere tezgahları. Kesme uzmanlarımız,
özel uygulamanız için ideal parametreler konusunda size
tavsiyelerde bulunabilir.

Not : %10 dolum oranı, talaş fırçası ve yüksek kalite kesme sıvısı kullanmayı unutmayınız.

Daha fazla bilgi için:

www.kinkelder.com.tr

Dolu ve boru kesiminde rakipsiz

Champion SL en yeni PVD kaplama teknolojisi ve Cermet’in getirmiş olduğu performans
avantajlarının birleşmesi ile dolu malzeme kesiminde uzun teste re ömrü sunar.
Champion SL nin sunmuş olduğu avantajlar:
• Uzun testere ömrü		
• Pürüzsüz yüzey
• Düşük gürültü seviyesi		
• Her kesimde düşük maliyet

UYGULAMALAR

Orta ve düşük gerinimli dolu çeliklerin yüzey kalitesi ve
kesimdeki yüksek seviye düzlük gibi gereksinimleri karşılayan
yüksek performanslı kesim sağlar.
Çekme direnci 400 - 800 N/mm2 arası değişen çelik dolu
malzemeler

PARAMETRELER

Kesim hızı: 100 - 280 m/dak.
Diş yükü: 0,04 - 0,11 mm/diş

MACHINES

Rattunde, Kasto, SOCO, Nishijima, Tsune, Behringer, Mega,
Exactcut, Everising ve diğer otomatik testere makineleri

Not:% 10 dolum oranına saygı gösterin, tel fırça kullanın ve yüksek kaliteli yağ kullanın.

Champion TH oldukça yüksek üretim adetleri ve testere ömrü için tasarlanmış yeni nesil
testerelerin bir parçasıdır. Bu testere çekme direnci 1,800 N/mm2 ye kadar ulaşan ince et
kalınlıklı boru kesimleri için geliştirilmiştir.
Champion TH 3 sıradışı özelliği ile avantaj sağlamaktadır:
• Çekme direnci 1,800 N/mm2 ye kadar ulaşan boruların kesimi
• 350 m/dk. ya varan kesim hızı
• Çok yüksek yükleme hızları
UYGULAMALAR

İnce ve orta et kalınlıkta çekilmiş üksek gerinimli boruların
yüksek performanslı kesimlerinde.

PARAMETRELER

Kesim hızı: 200 - 350 m/dak.
Diş yükü: 0,04 - 0,2 mm/diş

MACHINES

Soco, Rattunde, Sinico, Bewo, RSA, Adige

Not:% 10 dolum oranına saygı gösterin, tel fırça kullanın ve yüksek kaliteli yağ kullanın.
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