
• Alta resistência ao desgaste;

• Alta performance,maior avanço e rotação;

• Fresa de topo, 2 e 4 cortes, topo reto e esférico;

• Brocas em Metal Duro, para metais ferrosos e não ferrosos.

FRESAS DE TOPO E BROCAS EM METAL DURO
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 Use capa de proteção, óculos protetor e sapatos de 
segurança durante a operação.
 Não toque as arestas de corte com as mãos desprotegidas.
 Não toque nos cavacos com as mãos desprotegidas, o 
cavaco podem estar quentes após a usinagem.
 Pare a usinagem quando a ferramenta perder o corte.

 Pare a operação imediatamente caso ouça qualquer 
ruído de corte estranho.
 Não modifique as ferramentas.
 Utilize a ferramenta correta para o tipo de operação. 
Verifique as dimensões para assegurar uma seleção 
adequeda.

Uso seguro de ferramentas de corte

 Use safety cover, safety glasses and safety shoes 
during operation.
 Do not touch cutting edges with bare hands.
 Do not touch cutting chips with bare hands. Chips will be 
hot after cutting.
 Stop cutting when the tool becomes dull.

 Stop cutting operation immediately if you hear any 
strange cutting sounds.
 Do not modify tools.
 Please use correct tools for the operation.Check 
dimensions to ensure proper selection.

Safe use of cutting tools



Inteiriça em metal duro com haste de diâmetro padronizado ou com diâmetro igual ao do corte.

Fresas de Topo em Metal Duro "hy-pro"
Fresas de topo em metal duro com topo reto e topo esférico para aplicação geral

Referência

Referência e Comprimento

Fresamento de canal - fresa de topo reto com 2 cortes

Fresamento tangencial - fresa de topo reto com 4 cortes

Diâmetro

46704 050

Brocas em Metal Duro "hy-pro"


