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SJÄLV-
JUSTERANDE

Vibrationer vid bearbetning innebär vanligtvis 
fördärvade delar och dålig ytkvalitet, vilket kan 
förstöra skär och dramatiskt öka 
produktionskostnaderna. MAQ tillhandahåller 
en ny metod för Vibrationsdämpning i 
verktygskroppen för att minimera rörelse och
neutralisera vibrationer.

Förenkla Din Bearbetning 
Med MAQ STMD™

Inga vibrationer
Ingen ombearbetning
Lägre energiförbrukning
Produktivitetsökning
Högre kvalitet

Ta bort vibrationer Lägg till enkelhet

MAQ STMD™ Self-Tuning Mass
Damper-verktyg är enkla att använda och 
förbättrar skärverktygets prestanda direkt ur 
lådan. Inget underhåll. Inga inställningar.

Tillverkare, maskinverktygsbyggare och 
skärverktygstillverkare kan förenkla sin
bearbetning med MAQ STMD och få dessa
fördelar
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Högre produktivitet 
upp till

Reducera Verktygs  
Kostnad upp till

10%
 

  

Att absorbera vibrationer är nyckeln När Fysik och kemi arbetar tillsammans

 

TEKNOLOGI
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Reducera cykeltid 
med upp till

Reducera kassationer 
med upp till

2%
Reducera 
Energiförbrukning 
upp till

3%

Vibrationer vid bearbetning innebär skadade 
delar och dåligt ytkvalitet, förstörda skär och 
ökade produktionskostnader.
Bearbetningsoperationer med verktyg med 
högt förhållande mellan längd och diameter 
(L / D) har de mest framträdande
vibrationsproblemen. MAQ
tillhandahåller vibrationsdämpade 
verktygshållare som har en ny uppfinning för 
att absorbera vibrationsenergin från 
skärverktygets kropp för att kontrollera
maskinverktygets vibrationsproblem. Det nya 
tillvägagångssättet har en självjusterande 
vibrationsdämpare i verktygshållarkroppen
och justerar det automatiskt när vibrationer 
uppstår.

I ett vibrationsdämpat verktyg innebär 
utmaningen förändringen av 
vibrationsfrekvens på grund av förändringar i 
skärförhållandet (verktygsslitage, slitförband,
variation av arbetsstycksmaterial etc.). På 
grund av dessa svårigheter kräver ledande 
konkurrenters produkter enoptimerad 
justering av vibrationsdämpningen för att 
säkerställa prestanda. Det avstämda 
tillståndet kan göra vibrationsproblemet
ännu värre, istället för
kontrollerat. MAQ Self-Tuning
mass-damper  anpassar sig automatiskt för att 
eliminera verkstygets vibrationer.

Den unika självinställningsegenskapen gör det 
möjligt för MAQ-dämpade bearbetningsverktyg
att överträffa lösningarna på marknaden, vilket 
ger bättre ytfinish och högre processäkerhet.
MAQ-dämpade bearbetningsverktyg ökar
produktiviteten genom förenklad bearbetning,
eftersom du inte behöver någon inställning och 
det fungerar i alla inställningar du har i din
produktionsanläggning.
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VERKTYG

Ta bort vibrationer Lägg till enkelhet
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Hur kan du dra nytta av 
MAQ-tekniken?
Ett MAQ verktyg täcker ett större intervall 
mellan L / D-förhållanden. När 
konkurrenterna behöver fyra verktyg för att 
täcka från 5XD till 15XD använder MAQ bara 
3 verktyg. MAQ svarvverktyg som minskar din 
produktionstid och 
verktygskostnadsinvestering. Vid jämförelse 
klarar MAQ högre skärhastighet och bredare
val av matningshastighet och ger en bättre 
ytfinish.
Allt detta ger dig en produktivitetsförbättring 
när du använder MAQ STMD teknologi  vid 
svarvning och fräsning.

MAQ tillhandahåller en ny innovativ teknik som 
tar vibrationsteknologier till detta århundrade.
Den nya tekniken använder inte vätska (olja)
inuti och behöver ingen justering (inställning)
under operationen. MAQs nya 
tillvägagångssätt har en självjusterande 
vibrationsdämpare i verktygshållarkroppen
och justerar sig automatiskt när vibrationer
uppstår.

När ska man använda MAQ-teknikens 
självjusterande vibrationsdämpare 
för svarvning och fräsning
Flyg- och rymdindustrin, Tillverkning av bilar,
Tillverkning av olja och gas, Tillverkning av 
medicinska komponenter, Tillverkning av gjut-
eller formpressningsverktyg, Tillverkning av 
utrustning för kraftgenerering och 
vindkraftanläggningar.
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Ledande Konkurrent

MAQ VerktygKonventionellt Verktyg

 
  

”VIBRATIONSMÄTNING, JÄMFÖRELSE AV MAQ STMD M25-255 MED  
LIKVÄRDIGT VERKTYG  FRÅN  LEDANDE  KONKURRENT  VID OLIKA L / 
D-FÖRHÅLLANDE”
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Tool: MAQ STMD HSK100A 48-260M22
Workpiece material: Aluminum 6082 
Cutter head: R390-050q22-11H



    
    

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Verktyg: MAQ STMD HSK100A 48-260M22 : 
  

Skärhuvud: R390-050q22-11H

FRÄSVERKTYG

Snabbare materialavverkning
MAQ har lanserat sin fräsproduktlinje med sin 
patenterade STMD-teknik (Self-Tuning Mass
Damper). STMD-tekniken låter dig välja 
driftsparametrar som förbättrar din
produktivitet:

• Högre Skärhastighet
• Matningshastighet + 30 to 50%
• Antal Skär +  30 to 50%
• Skärdjup + 30 to 50%

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

MAQ har utvecklat den nya linjen med 
fräsprodukter inkluderar ISO verktygshållare
HSK 100A, HSK 63A, PSC-C5, BT 40 och BT 50 
och ISO-framända med Arbor 6462.

När vibrationsfrekvensen i 
fräsningsoperationen ändras kommer 
STMD-tekniken automatiskt att justera sig för
att anpassa sig till den nya situationen.
Vibrationsdämparen anpassas automatiskt 
till den nya situationen och bibehåller den
höga effektiviteten i energiöverföringen 
mellan vibrationsdämparen och 
verktygskroppen. Således
kommer vi alltid att ha den mest stabila 
processen oavsett vilka parametrar du
använder. Det gör att du kan öka
produktiviteten med 30-50%  i samma 
maskin, bara genom att välja 
MAQ-produkter.

Arbetsprodukter: Aluminium 6082
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MAQ STMD HSKI00A 48-260M22 DEN RÖDA LINJEN 
REPRESENTERAR HUVUDKONKURRENTEN OCH DEN GRÖNA 
LINJEN ÄR MAQs VERKTYG
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Självjusterande

STMD's  ™ Självjusterande-funktion  gör  
den  vibrationsdämpade verktygshållaren   
enkel  att  använda  och  förbättrar   
produktiviteten avsevärt.
STMD  ™  förbättrar  också kvaliteten  på 
bearbetade delar  och ökar  sannolikheten 
för  att  jobb  slutförs  i  tid,  enligt  
specifikationen  och  inom
budgeten.

Enkelhet
MAQ:  s  vibrationsdämpade  verktyg  med 
Self-Tuning Mass Damper ™ (STMD ™)är  enkla 
att  installera  och  använda.  Tänk  på det 
som en "smart verktygshållare" som  anpassar 
sig t i l lbearbetningsförhållandena  i realtid,vilket 
gö kanduattr

denminska  totala ägandekostnaden  
(TCO)  med  upp  till
30%.

Underhållsfri
MAQ  vibrationsdämpade  verktygshållare  med 
STMD ™ -teknik (Self-Tuning Mass Damper ™) är ett 
alternativ  till  traditionella  verktygshållare   
borrstänger.  Det är  det  enda  självjusterande 
verktyget  på marknaden  som  automatisk  
maximerar vibrationsdämpningen.

 

Lär dig hur MAQs vibrationsdämpade verktygshållare med STMD ™ kan gynna dig, oavsett om du
  är verkstadsägare, anläggningschef, tillverkningsingenjör, maskinprogrammerare,

maskinoperatör, maskinverktygsbyggare, distributör, köpare / inköpare eller 
skärverktygtillverkare.

- Besök oss på www. maqab.com

Stenhuggarvägen 1  SE-13238  Saltsjö-Boo Stockholm, Sweden


