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Технически спецификации

Диаметър на опашката 3,2 mm

Работен диаметър 7,8 mm

Дължина на консуматива 38,0 mm

Широчина 8,0 mm

Дължина 8,0 mm

Височина 38,0 mm

Максимални обороти об./мин. 30.000 об./мин.

Количество 2

Размери на опаковката

Дължина на кутията на продукта 5 cm

Височина на кутията на продукта 10 cm

Широчина на кутията на продукта 2.5 cm

Информация за използването

Период на използването 2

Артикулен номер 26150115JA

Баркод 8710364044641

Технически данни
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Ттърговска информация

описваща продукта фраза
Най-голямата глава с цилиндрична форма. Дърворезба и гравиране напр. в дърво

Предимства
Какво мога да правя с него?
Високоскоростните фрезери работят добре за снемане на материал в приложения като оформяне, дърворезба, гравиране, 
издълбаване, изрязване на канали, прорези, вложки, създаване на изтънени отвори или свободно ръчно фрезоване. Съвет: Вижте 
изображението на иконата или видео за резултата в материала.
Как да го използвам?
Използвайте страните на главата за ефективен резултат. Най-използваният захват за този консуматив е захващане тип молив. По-
малко агресивно и по-често преминаване винаги ще даде по-добри резултати от прекалено силно натискане или насилване на 
инструмента през материала Използвайте го под ъгъл по-малък от 90° Препоръчана приставка: ГЪВКАВ ВАЛ (225); СТОЙКА ЗА 
ОКАЧВАНЕ С ГЪВКАВ ВАЛ (2222); ПРИСТАВКА РЪКОХВАТКА ЗА ДЕТАЙЛНА РАБОТА (577); MULTI-VISE-УНИВЕРСАЛНО 
МЕНГЕМЕ (2500)
Материали върху които се използва
Този консуматив работи най-добре върху по-меки материали като дърво, пластмаса и меки метали като алуминий, мед и месинг. 
Вижте обширен списък материали в изображенията по-долу
Препоръчителни обороти
Алуминий 30000 Месинг 30000 Мед 30000 Твърдо дърво 35000 Меко дърво 20-25000 Пластмаса 35000 Стомана 20-25000
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