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CoroDrill® DS20
Wiertło na płytki wymienne oferujące najwyższą niezawodność, przewidywalność 
i doskonałą prędkość posuwu wiercenia na głębokość do 7 x DC
.

Wytrzymały korpus wiertła odporny 
na zmęczenie materiału

Każdy rozmiar korpusu wiertła jest indywidualnie 
zoptymalizowany i charakteryzuje się niespotykaną 
wcześniej sztywnością, zapewniającą znaczne 
bezpieczeństwo procesu, powtarzalność, niezmienną 
jakość i znaczną dokładność ruchu obrotowego. 
Zmiennie skręcone otwory podawania chłodziwa 
umożliwiają podtrzymanie sztywności korpusu, a rowki 
wiórowe mają zoptymalizowane kształty, zapewniające 
bezpieczne odprowadzanie wiórów.

Zoptymalizowana konstrukcja płytki

Solidne gniazda płytek z trzema powierzchniami 
oporowymi doskonale odbierają płytce możliwość ruchu. 
Wytrzymała konstrukcja krawędzi i kompozycja materiału 
płytki zapewniają dodatkową udarność i w efekcie 
niezrównaną trwałość płytki. Szlifowana płytka 
zewnętrzna umożliwia osiągnięcie lepszej klasy 
dokładności wykonania otworu, przewidywalność 
i powtarzalne rezultaty.

Do otworów o głębokości do 7×DC

Solidne gniazda płytek z trzema powierzchniami 
oporowymi doskonale odbierają płytce możliwość ruchu. 
Wytrzymała konstrukcja krawędzi i kompozycja materiału 
płytki zapewniają dodatkową udarność i w efekcie 
niezrównaną trwałość płytki. Szlifowana płytka 
zewnętrzna umożliwia osiągnięcie lepszej klasy 
dokładności wykonania otworu, przewidywalność 
i powtarzalne rezultaty.
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Wiertła fazujące 

i z większą liczbą 

stopni

Powierzchnie 
nachylone na 
wlocie otworu

Powierzchnie 
wypukłe/ wklęsłe

Powierzchnie 
nachylone przy 

wylocie z otworu

Otwory 
przecinające się

Wiercenie 
konwencjonalne

Korzyści dla klienta

ź Do otworów o głębokości 4–7×DC

ź Geometrie stworzone do zastosowań uniwersalnych       

i zoptymalizowanych

ź Wiertło w zastosowaniu obrotowym i statycznie             

na tokarce

ź Można je stosować do wiercenia z przesunięciem 

promieniowym, usuwania zadziorów i wytaczania 

wstecznego

ź Bezpieczny i niezawodny proces skrawania o dużej produktywności, 

co gwarantuje niski koszt jednostkowy otworu

ź Uniwersalne wiertło, umożliwiające dobre formowanie wiórów

ź i szeroki zakres parametrów skrawania

ź Duży wybór geometrii, od uniwersalnych po zoptymalizowane

ź Zoptymalizowana kontrola i odprowadzanie wiórów

ź Stały i przewidywalny wymiar średnica na całej długości otworu

ź Lekkie skrawanie przy niewielkich oporach

ź Mniejszy poziom hałasu

Zastosowanie

Modułowe złącze wiertarskie  
(Modular Drilling Interface, MDI)

MDI to stabilne i bardzo precyzyjne złącze wiertarskie. 
Modułowe złącze między wiertłem i adapterem umożliwia 
używanie jednego rozmiaru dla kilku średnic wierteł, co 
zmniejsza zasób magazynowy narzędzi i obniża koszty.

Cztery kołki ustalające umożliwiają dobre przekazywanie 
momentu obrotowego, dokładność położenia krawędzi 
skrawającej oraz szybkie i łatwe przygotowanie do pracy.

Dzięki CoroDrill® DS20 Klient z Meksyku znalazł 
nowy sposób obróbki swoich przedmiotów. 
Obejrzyj film i dowiedz się, jak do tego doszło!

CoroDrill® DS20   
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