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Danturi

Dantura mono
Pasul danturii este constant, deci există aceeaşi distanţă (t) de la vârful unui dinte la altul. Dantura mono este foarte ind
pentru materiale cu sectiuni/profile constante, în special pentru toate materialele vâscoase şi înalt aliate.
Dantură variabilă
Pasul danturii variază, deci diferă distanţa de la vârful unui dinte la altul (t1, t2, t3,....) în cadrul unei grupe de dinţi. Dom
aplicare al benzii de debitare este mai larg si mai variat şi reduce vibraţiile.
Dantura Mono M – Tip NM

Dantură mono M - Tip KM

Dantură variabilă V - Tip KOMBI NV

Dantură variabilă V - Tip POSIVAR KV

Dantură variabilă V - tip TOP TV

Dantură variabilă V - tip ATOMIC AV
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Tipuri de ceaprazuire
Ceaprazuire standard

Ceaprăzuire dreapta-stânga

Ceaprăzuire grupată

Ceaprăzuire tip val
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Tipuri de dinti
Dinte normal N
Dintele normal N are un unghi de degajare de 0˚.
Se pretează pentru debitarea materialelor cu conţinut ridicat de carbon (spre ex. fonta), pentru materiale cu secţiune tra
mică şi pentru profile cu pereţi subţiri.
Dinte gheară K
Dintele gheară are un unghi de degajare pozitiv de 8˚ sau 10˚.
Aceasta formă a dintelui se pretează in mod deosebit pentru debitarea materialelor masive, a ţevilor cu perete gros şi a
materialelor înalt aliate.
Dinte Top T
Dintele Top are un unghi de degajare de 16˚. Prin modul de debitare agresiv, se pretează la debitarea de materiale înalt
foarte înalt aliate şi nemetale.
Dinte Atomic A
Dintele atomic are un unghi de degajare de 16˚ şi vârful rectificat suplimentar. Prin modul de debitare agresiv, se pretea
debitarea materialelor înalt aliate şi foarte înalt aliate.
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Tipuri de benzi / danturi disponibile
RIX – Rapid (Oţel unelte – benzi de debita)
Denumire

Tipuri de benzi

Spezial

NM / KM

Rapid

NM / KM

RIX – Astroflex (benzi bimetal)
Denumire

Tipuri de benzi

Euroflex M42

NM/NV/KM/KV

Astroflex M42

NM/NV/KM/KV

Astroflex M42 Top

TV

Astroflex M42 Atomic

AV

Astroflex M42 Micro

KM / KV

Astroflex M42 ProCut

KV

Astroflex M42 Alu

KM

Powerflex M42 / M51

KM / KV

RIX Astrodur (benzi din carbură metalic)
Denumire

Tipuri de benzi

Astrodur PowerCut

neceaprăzuit (pentru oţel)

Astrodur PowerCut S

ceaprăzuit (pentru oţel)

Astrodur Spezial

neceaprăzuit (aluminiu)

Astrodur Spezial S

ceaprăzuit (pentru aluminiu)

RIX Tungrit (benzi cu praf de carbură)
Denumire

Tipuri de benzi

Tungrit

dinţat / nedinţat

RIX-Diadur (benzi diamantate)
Denumire

Tipuri de benzi

Diadur

dinţat / nedinţat
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Tipuri de benzi / aplicatie optima

RIX – Spezial
O bandă de debitare din oţel suedez veritabil. Dinţi căliţi şi spate flexibil.
Aplicaţie
Tăierea contururilor pe maşini de debitat verticale, la fabricarea uneltelor. Operaţii de debitare în atelier, pe maşini de de
simple.

RIX – Rapid
O bandă robustă de debitare din oţel suedez special, cu spate de duritatea oţelului de arc. Se pretează la o mai mare ten
benzii.
Aplicaţie
Tăierea contururilor pe maşini de debitat verticale, la fabricarea uneltelor. Operaţii de debitare în atelier, pe maşini de de
simple.

RIX – Euroflex M42 dantură variabilă)
O bandă de debitare bi-metal M 42 cu tăişul dinţilor din oţel pe bază de cobalt-molibden. Mare duritate la cald, vâscozita
mare duritate a dinţilor la vârf.
Aplicaţie
Debitarea de oţeluri cu duritate de până la 950 N/mm2 pe toate maşinile de debitare de atelier şi producţie. Cu aplicaţie
universală pentru toate tipurile de profile, ţevi si materiale masive.

RIX – Astroflex M42(mono-dantură)
O Bandă de debitat bi-metal M42 cu tăişul dinţilor din oţel pe bază de cobalt-molibden. Mare duritate la cald, vâscozitate
mare duritate a dinţilor la vârf.
Aplicaţie
Debitarea de oţeluri cu duritate de până la 1250 N/mm2 pe maşini de debitat de atelier si producţie stabile. Cu aplicaţie
sub control specializat.

RIX Astroflex M42 Topband
Bandă de debitat bi-metal M42 cu tăişul dinţilor din oţel pe bază de cobalt-molibden. Mare duritate la cald, vâscozitate b
mare duritate a dinţilor la vârf. Cu unghi de degajare pozitiv de 16˚.
Aplicaţie specială
In producţie, debitare de aliaje „speciale” cum ar fi titan, aliaje pe bază de nichel, materiale inoxidabile şi rezistente la a
aluminiu-bronz (nu Ampco), oţeluri pentru arcuri, oţeluri nitrurate, oţeluri rapide, inalt aliate, de secţiuni de la mediu pân
foarte mare.

RIX –Astroflex M42 Atomic
O bandă de debitat bi-metal M42 cu tăişul dinţilor din oţel pe bază de cobalt-molibden. Mare duritate la cald, vâscozitate
duritate mare a dinţilor la vârf. Bandă de debitat metal cu rectificare de mare precizie şi cu un unghi de degajare pozitiv
Aplicaţie specială
În producţie, debitare de materiale dificil de prelucrat prin aşchiere, cu costuri mai ridicate, dar cu foarte mare precizie la
şi randament ridicat, pe masini de debitat moderne sub control specializat / supraveghere de specialitate
Rezistenţă de până la N=1350 mm2.

RIX Astroflex M42 Micro
O bandă de debitare bi-metal M42 cu tăişul dinţilor din oţel pe bază de cobalt-molibden. Duritate mare la cald, vâscozita
duritate mare a dinţilor la vârf. Cu şlefuire de mare precizie .
Aplicaţie
În producţie, debitare de materiale dificil de prelucrat prin aşchiere, cu costuri mai ridicate, dar cu foarte mare precizie la
şi randament ridicat pe masini de debitat moderne sub control specializat.
Rezistenţă de până la N=1350 mm2.

RIX Astroflex M42 ProCut
O bandă de debitare bi-metal M42 cu tăişul dinţilor din oţel pe bază de cobalt-molibden. Duritate mare la cald, vâscozita
duritate mare a dinţilor la vârf. Ceapraz special, extra larg.
Aplicaţie specială
Profiluri concave, corniere, şi grinzi cu tensiune internă.
Reduce blocarea benzii de debitare.
RIX Astroflex M42 Alu

O bandă de debitat bi-metal M42 cu tăişul dinţilor din oţel pe bază de cobalt-molibden. Mare duritate la cald, vâscozitate
duritate mare a dinţilor la vârf. Cu dinte tip gheară robust, cu posibilităţi de reascuţire şi ceaprăzuire.
Aplicaţie specială
Debitarea de maselote, bavuri, plăci, profile şi piese din aluminiu de până la 20 mm şi de secţiuni transversale de la cca
maşini de debitat verticale şi orizontale

RIX Powerflex/Powerflex
RIX-Powerflex M42 / Powerflex-S M51
Datorită unui procedeu modern de fabricare rezultă o performanţă la aşchiere şi durabilitate a tăişului mult îmbunătăţite
Domeniu de aplicare
In producţie, debitare de aliaje „speciale” cum ar fi titan, aliaje pe bază de nichel, materiale inoxidabile şi rezistente la a
aluminiu-bronz (nu Ampco), oţeluri pentru arcuri, oţeluri nitrurate, oţeluri rapide, înalt aliate, de secţiuni de la mediu pân
foarte mare.
Powerflex M42
O banda de debitare bi-metal M42 cu tăişul dinţilor din oţel pe bază de cobalt-molibden.
Powerflex-S M51
Inserţiile de carbură Tunsgsten şi Vanadium conferă benzii de debitare Powerflex-S M51 o deosebită rezistenţă la uzură
rezistenţă foarte mare la căldură.

RIX Astrodur-Power Cut
Duritate la vârf: performanţe remarcabile la debitare şi rentabilitate crescută conferite de o geometrie unică a debitării, m
proprie, şi de noi tipuri de carburi şi materiale de bază.
Aplicaţie
In producţie, debitare de aliaje inoxidabile şi rezistente la acid, oţel de scule, oţeluri
nitrurate, aliaje rezistente la temperaturi ridicate, aluminiu-bronz şi aliaje speciale.
Utilizarea necesită instructaj prealabil.

RIX Astrodur-Power Cut S
Duritate la vârf: performanţe remarcabile la debitare şi rentabilitate crescută conferite de o geometrie unică a debitării, m
proprie, şi de noi tipuri de carburi şi materiale de bază.
Aplicaţie
In producţie, debitare de aliaje inoxidabile şi rezistente la acid, oţel de scule, oţeluri
nitrurate, aliaje rezistente la temperaturi ridicate, aliaje aluminiu-bronz şi aliaje speciale.

Utilizarea necesită instructaj prealabil.

RIX Astrodur-Spezial
O bandă de debitat cu dinţi din carbură pe material de bază extrem de flexibil. Cu mare rezistenţă la încovoiere alternativ
sensuri alternative la viteze mari de debitare. O bandă de debitat din carbură destinată în special debitării de bavuri din a
Poate fi livrată în variantă ceaprăzuită sau neceaprăzuită.
Aplicaţie „specială”
Debitarea sau canelarea materialelor extrem de abrazive, cum ar fi GFK (material plastic armat cu fibre de sticlă) , prod
ciment fibros, beton poros şi materiale de construcţie similare, alamă, cupru, bronz precum maselote, bavuri, plăci şi pro
aluminiu.

RIX Astrodur-SpeziaL S
O bandă de debitat cu dinţi din carbură pe material de bază extrem de flexibil. Cu mare rezistenţă la încovoiere alternativ
sensuri alternative la viteze mari de debitare. O bandă de debitat din carbură destinată în special debitării de bavuri din a
Poate fi livrată în variantă ceaprăzuită sau neceaprăzuită.
Aplicaţie „specială”
Debitarea sau canelarea materialelor extrem de abrazive, cum ar fi GFK (material plastic armat cu fibre de sticlă) , prod
ciment fibros, beton poros şi materiale de construcţie similare, alamă, cupru, bronz precum maselote, bavuri, plăci şi pro
aluminiu.
RIX Diadur

Benzi de debitat cu tăiş dinţat sau nedinţat, acoperit cu praf de diamant de granulaţii diferite, funcţie de scopul aplicaţiei
Aplicaţie
Debitarea materialelor foarte dure cu v=cca 25m/sec. Cuarţ, bazalt, granit, marmură, cristale Si, grafit, tipuri de GFK, m
fibră de carbon.

RIX Tungrit
Aceste benzi de debitat sunt acoperite continuu sau discontinuu iar la tăiş prezintă inserţii de carbură, ca material de tăia
Aplicaţie
Debitare de profiluri mai înguste şi compuşi cauciuc-oţel, materiale tip sandwich cu înveliş de piatră naturală sau artificia
cu conductoare de cupru şi piese din GFK.

