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Pilniki obrotowe z węglika spiekanego

Oferowane przez na pilniki obrotowe wykonywane są  

z monolitycznego walka węglikowego (małe średnice) lub  

w wersji lutowanej (średnice większe). Część robocza wy-

konana jest z wysokiej jakości węglika spiekanego, która 

zapewnia narzędziu długą żywotność. Chwyt pilnika wyko-

nany jest z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej ulepszonej 

cieplnie, która jest odporna na pękanie. Do połączenia tych 

dwóch materiałów stosujemy lut twardy na bazie srebra, mie-

dzi, cynku i niklu. Oczywiście po procesie lutowania każde 

narzędzie jest dokładnie testowane pod względem wytrzy-

małości spoiny, tak aby zapewnić użytkownikowi maksimum 

bezpieczeństwa. Taką budowę posiada większość pilników, 

w których część robocza jest większa od części chwytowej. 

W przypadku gdy część robocza jest równa lub mniejsza 

niż część chwytowa pilnik ma budowę jednolitą. Ostrza 

szlifowane są wówczas bezpośrednio na wałeczku z wę-

glika spiekanego. Do produkcji pilników obrotowych  

z węglika spiekanego stosowane są materiały najwyższej 

jakości, tylko od sprawdzonych dostawców. Rygorystyczne 

procedury produkcyjne zapewniają odpowiednią jakość 

wykonania każdego narzędzia. Każdy pilnik jest testowany 

i podlega ścisłej kontroli jakości. Tak dokładna weryfikacja 

zapewnia ich doskonałą jakość i co najważniejsze – beza-

waryjność.

Budowa

Zastosowanie

Pilniki obrotowe znajdują coraz szersze zastosowanie 

w przemyśle stoczniowym, lotniczym, motoryzacyjnym, 

tam gdzie niezbędne jest szybkie usunięcie nadmiaru spo-

iny spawalniczej. Wykorzystywane są również do usuwania 

wypływek i wlewków otrzymanych w procesach odlewa-

nia. Wiele rodzajów ostrzy oraz szeroka gama kształtów dają 

możliwość doboru pilnika do każdego rodzaju obróbki. Pil-

niki ekstra długie umożliwiają dotarcie do trudno dostęp-

nych miejsc, natomiast pilniki miniaturowe pozwalają ope-

ratorowi na precyzyjną obróbkę drobnych detali. Dzięki 

tym zaletom pilniki obrotowe stały się dzisiaj uniwersalnym 

narzędziem mającym szerokie zastosowanie w różnych ga-

łęziach przemysłu.

Budowa pilników obrotowych z węglika spiekanego

Część robocza – węglik spiekany Lut na bazie: srebra, miedzi, cynku i niklu Chwyt z utwardzanej cieplnie stali do 48HRC

  usuwanie zadziorów wygładzanie spoin i spawów fazowanie
łamanie krawędzi wyrównywanie płaszcyzn usuwanie korozji



Powlekane pilniki obrotowe z węglika spiekanego

Zalety przedłużające żywotność narzędzia:

   powłoka zmniejsza tarcie co daje lepszy spływ wiórów
   powłoka zmniejsza zużycie ostrzy pilnika
   dzięki powłoce pilniki wolniej się nagrzewają
   powłoka zmniejsza siły skrawania dzięki mniejszemu współczynnikowi tarcia

RAPIDE-A  ( Powłoka do pilników przeznaczonych do obróbki aluminium )

RAPIDE-D  ( Powłoka do pilników z ostrzami D i D-MAX )

RAPIDE-A jest podobną do diamentu 

węglową powłoką, która użyta na pil-

nikach przeznaczonych do aluminium 

daje dużą odporność na ścieranie oraz 

powoduje wolniejsze zużywanie się 

narzędzia. W efekcie otrzymujemy na-

rzędzie, które jest idealne do obróbki 

nieferrytycznych metali oraz miękkich 

materiałów, gdzie zapychanie się row-

ków wiórowych jest częstym proble-

mem. Niski współczynnik tarcia daje 

doskonały poślizg co redukuje zjawi-

sko narostu i poprawia spływ wióra.

RAPIDE-D jest powłoką na bazie TiAlN, 

stosowaną na pilnikach z ostrzami 

D i D-MAX, która jest twardsza niż wę-

glik (twardość powłoki >3300HV). Po-

włoka daje doskonałą ochronę przed 

zużyciem, jest idealna do obróbki 

większości metali – istotnie wpływa 

na żywotność pilnika. Redukcja zu-

życia ostrzy pilnika na twardszych ma-

teriałach pozwala na usunięcie więk-

szej ilości materiału niż w przypadku 

zastosowania tego samego narzędzia 

bez powłoki.

-A

-A

Pil
nik

 ni
ep

ow
lek

an
y -

 w
ido

cz
ny

 na
ro

st

Po
wł

ok
a  

    
    

    
    

    
    

    
- b

ra
k n

ar
os

tu
-A

   po 6 minutach piłowania:

-D

-D

-D



Zastosowanie pilników obrotowych

-A-D-D

Zastosowanie na podstawie geometrii ostrza

Zastosowanie ostrzy

Zastosowanie w zależności od kształtu pilnika

Ostrza centralne na czole – umożliwiają pracę w głąb obrabianego materiału

Wszystkie pilniki są testowane na wytrzymałość spoiny



Walcowe



Walcowe z ostrzami na czole
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Walcowe zaokrąglone



Kuliste



Owalne

Płomieniowe



Ostrołukowe zaokrąglone



Ostrołukowe



Pogłębiacze 60 °

Pogłębiacze 90 °



Stożkowe zaokrąglone



Stożkowe



Stożkowe odwrócone

Tarczowe



Pilniki miniaturowe



Pilniki miniaturowe



Ekstra długie



Zestawy pilników



Zestawy pilników 



stoper rękawice okulary ochronne maska zabezpieczająca przeczytać instrukcje
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Informacje techniczne

Ø Ø Ø Ø Ø

Informacje

twardsze materiały wymagają stosowania niższych prędkości

mniejsze pilniki wymagają stosowania wyższych prędkości

pilniki ekstra długie wymagają stosowania niższych prędkości

stosowanie prędkości poniżej optymalnych może spowodować wyszczerbienie pilnika

stosowanie prędkości powyżej optymalnych może doprowadzić do zbyt szybkiego zużycia ostrzy

przegrzanie narzędzia może doprowadzić do jego stopienia lub odlutowania części roboczej od chwytu

podczas pracy w głąb materiału nie należy pracować pilnikami głębiej niż na jedną trzecią ich długości roboczej

nie należy używać zużytych i starych narzedzi
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handlowy@dolfamex.com 
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