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Informacje podstawowe

Narzędzia z nakładkami DIA przeznaczone do profesjonal-

nej obróbki drewna litego i innych materiałów drewnopo-

chodnych, jak płyty wiórowe, laminaty, MDF, HDF, PVC, czy 

KORIAN. Zastosowanie oraz dobór odpowiedniego rodzaju 

diamentu zdecydowanie wydłuża żywotność narzędzi w 

porównaniu do tradycyjnych narzędzi z ostrzami z węglika 

spiekanego (HM).

Rozdział Narzędzia DIA zawiera jedynie przykładowe typy i 

rodzaje narzędzi z ostrzami DIA. Głównym asortymentem są 

jednak narzędzia specjalne, konstruowane i produkowane 

na zamówienie klienta, spełniające szczegółowe wymaga-

nia odbiorcy. Przed projektowaniem i wykonaniem takich 

narzędzi pod uwagę brane jest szereg zagadnień związa-

nych z wymaganiami klienta takimi jak: oczekiwana jakość 

obróbki, rodzaj maszyny i jej parametry, rodzaj materiału 

obrabianego oraz wiele innych dostarczonych przez klien-

ta. Każde specjalne narzędzie lub zestaw narzędzi DIA jest 

odpowiednio dobrany do rodzaju obróbki, materiału obra-

bianego oraz parametrów i warunków panujących podczas 

obróbki, aby zapewnić prawidłową pracę narzędzi zarówno 

w standardowych warunkach, jak i przy skrajnie trudnych 

warunkach pracy. 

Narzędzia DIA produkowane są z różnego rodzaju moco-

waniami, natomiast na uwagę zasługuje mocowanie hydro 

oraz wszelkiego rodzaju mocowania na trzpieniach stożko-

wych HSK. Konstrukcja mocowań zapewnia zawężoną to-

lerancję bicia promieniowego zredukowaną do minimum. 

Dzięki systemowi hydro, który pozwala również na bardzo 

dokładne wyważenie narzędzia, poza bardzo wysoką jako-

ścią powierzchni obrabianej, uzyskujemy także możliwość 

pracy z zastosowaniem wysokich prędkości skrawania oraz 

prędkości posuwowych.

Wszystkie narzędzia DIA produkowane są na nowocze-

snych, numerycznie sterowanych obrabiarkach, renomowa-

nych firm światowych zapewniających bardzo wysoką do-

kładność i precyzję wykonywanych narzędzi. Konstrukcja i 

wykonanie jest zgodne ze wszystkimi punktami normy bez-

pieczeństwa EN/PN-847-1 obowiązującej dla narzędzi do 

mechanicznej obróbki drewna. Czas projektowania i pro-

dukcji frezów lub zestawów katalogowych oznaczonych „+” 

a także specjalnych wykonywanych na zamówienie klienta, 

w dużej mierze nie przekracza 10-15 dni roboczych.

Przy zamówieniu należy precyzyjnie określić: 

• średnicę zewnętrzną narzędzia (D) lub zakres średnic,

• średnicę otworu narzędzia (d), 

• ilość zębów (z) lub prędkość obrotową wrzeciona i pręd- 

 kość posuwu,

• rodzaj materiału obrabianego,

• zwymiarowany rysunek profilu lub jego wzór,

• inne istotne informacje mające wpływ przy projektowaniu 

 i wykonaniu narzędzi.
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