
Soluções automotivas para ISO K

Ao usinar materiais ISO K, você precisa de ferramentas resistentes que possam 
suportar um alto desgaste por abrasão e microlascamento, proporcionando uma 
usinagem precisa e segura repetidas vezes. Esse é um desafio particularmente 
grande na indústria automotiva, com seu alto volume de produção e alto nível de 
otimização e automação.

As soluções automotivas da Sandvik Coromant para a área ISO K foram 
desenvolvidas para realizar o trabalho com alta produtividade e segurança para a 
obtenção de baixos custos por peça.



CoroMill® 745
Desenho inovador para maior economia de 
produção

As pessoas na indústria metalmecânica sempre ficam 
intrigadas ao ver a CoroMill® 745 pela primeira vez. 
Com seus ângulos de pastilhas não convencionais,  
ela não se parece com nenhuma outra fresa.

Por causa de seu desenho inovador, a CoroMill® 745 
pode alcançar o mesmo desempenho como fresa 
de face única positiva e como ferramenta dupla face 
negativa e com 14 arestas.

 Montagem segura da pastilha

O desenho heptagonal da pastilha e seu 
posionamento no tip seat mantêm as pastilhas em seu 
respectivo alojamento durante a montagem. 

 

Os parafusos grandes das pastilhas também evitam 
problemas na montagem ou desmontagem das 
mesmas.

 
Ação de corte leve e baixa vibração

Pouca vibração significa níveis mais baixos de ruído  
e alta segurança.

A ação de corte leve torna a CoroMill® 745 muito 
adequada para produção em massa, uma vez que 
ela minimiza a manutenção da máquina e gera baixo 
consumo de energia. 

Isso leva a uma economia significativa de tempo e 
dinheiro.

Aplicação

•	 Operações com profundidade máxima de corte de 5,2 
mm (0,205 pol.) que usam apenas uma aresta, o que 
significa que todas as 14 podem ser completamente 
usadas

•	 Faceamento em aços e ferros fundidos

•	 Desbaste ao semiacabamento

•	 Conceito multiarestas apropriado para 
produção de lotes grandes, linhas transfer 
flexíveis e quando a máxima utilização da 
ferramenta for importante 

Benefícios

•	 Alta produtividade – uso total das 14 
arestas

•	 Pouca vibração

•	 Excelente formação de cavacos

•	 Fácil manuseio da pastilha

•	 Baixo custo por peça

O passo MD diferencial é 
excelente para solucionar 

problemas na usinagem de 
peças sensíveis à vibração e 

com set-ups fracos. Isso leva a uma 
economia significativa de tempo e 
dinheiro. 



Caso do cliente
A vida útil almejada é de 110 peças por aresta. Com a primeira aresta de corte, a CoroMill 745 gerou 113 peças.  
A fresa de referência de um concorrente apresentou uma vida útil inconstante com média de 90 peças por aresta.

Fora a vida útil da ferramenta, o consumo mais baixo de potência e o som suave também foram aspectos positivos 
que favoreceram a CoroMill 745.

 

Operação Faceamento em desbaste, usinagem sem refrigeração

Peça Bloco do motor

Material da peça GCI GG26 Cr, CMC 08.2 (K2.1.C.UT) 240 HB

Ferramenta 745-160Q40-21H

Pastilha 745R-2109E-M50 K20D

Ferramenta CoroMill® 745 Ferramenta do concorrente

Zn
17 20

vc m/min (pés/min) 267 (500) 267 (500)

vf mm/min (pol./min) 3200 (126) 3200 (126)

fz mm/z (pol./z) 0,38 (0,015) 0,32 (0,013)

apmm (pol.) 5 (0,197) 5 (0,197)

fe mm (pol.) 120 (4,72) máx 120 (4,72) máx

Resultado

Vida útil da ferramenta (pçs/aresta) 113 90

Vida útil da ferramenta, (min) 171 136

Desgaste Sim Sim

Aumento da vida útil da ferramenta 25%

+25% 
Aumento da vida útil da ferramenta



CoroDrill® 400, 430 e 460
Novas classes em soluções customizadas

A nova CoroDrill® 400 de canal reto e a CoroDrill® 430 com três canais suportam aplicações complexas e 
multietapas e podem ser projetadas para atender aos seus requisitos específicos de peças. Recursos otimizados, 
alta produtividade e vida útil da ferramenta longa oferecem baixo custo por furo. Com a já existente CoroDrill® 460 
de dois canais da Sandvik Coromant, elas formam uma gama forte e diversificada de produtos para furação curta 
em materiais ISO-K.

•	 Brocas para perfis complexos com uma faixa de diâmetro de 3–25 mm, até 8×Ø

•	 Quantidade mínima de lubrificação (MQL) suportada

•	 Recursos otimizados, incluindo preparação da aresta e polimento do canal

Aplicação

Operações de furação curta em blocos de motor e 
cabeçotes em ferro fundido.

Benefícios

•	 Alta confiabilidade e segurança do processo

•	 Vida útil excepcional e consistente da ferramenta

•	 Excelente produtividade, baixo custo por furo

•	 Soluções de ferramentas flexíveis

•	 Recondicionamento

•	 Orçamentos rápidos

•	 Entrega rápida e segura 

A CoroDrill® 400, a CoroDrill® 430 e a CoroDrill® 460 são 
soluções customizadas, disponíveis como Tailor Made.

Soluções de engenharia avançada disponíveis sob 
pedido.
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CoroTap® 100-KM

Para rosqueamento produtivo e sem 
problemas em todos os materiais ISO K 

Macho de canal reto para todos os materiais ISO K, 
desenhado para máxima produtividade. Ao aumentar 
o número de canais para cinco, a força em cada aresta 
viva diminui. O formato do canal ajuda a produzir 
cavacos pequenos e finos para minimizar problemas. 

A nova classe D210 reduz o atrito e proporciona 
excelente resistência ao desgaste na usinagem com 
e sem refrigeração, incluindo quantidade mínima de 
lubrificação (MQL).

Geometria e tecnologia da aresta de corte 
otimizadas 

Um chanfro na parte traseira do macho foi adicionado 
para permitir que o macho faça roscas mais profundas, 
por outro lado, o uso de uma nova classe proporciona 
maior dureza, tornando o macho mais resistente ao 
desgaste. Finalmente, o alívio do chanfro e da rosca 
foi otimizado para reduzir o contato entre o macho e o 
material da peça.

Aplicação

•	 Rosqueamento em GCI, NCI, CGI e ADI

•	 Solucionador de problemas com cavacos no 
rosqueamento de ligas de AI-Si fundido e aço macio 
150–190 HB, em furos cegos e com refrigeração axial

•	 Rosqueamento em furos cegos e passantes

•	 M3–M24,	¼–⅞

•	 Excelente desempenho com emulsão, MQL e na 
usinagem sem refrigeração

•	 Adequado para todas as peças automotivas em que 
é necessário o rosqueamento com macho em ferros 
fundidos

Benefícios

•	 Proporciona vida útil longa e previsível da ferramenta

•	 Permite altas velocidades de corte para maior produtividade

•	 Proporciona produção segura e com boa relação 
custo-benefício de roscas em todos materiais em 
ferro fundido

•	 Compatível com aplicações horizontais e verticais

Caso do cliente
Quando testado em comparação a um 
produto da concorrência, o CoroTap® 
100-KM mostrou resultados de usinagem 
excepcionais, um processo seguro e 
aumento de 91% da vida útil da ferramenta. 

91% 
Aumento da vida útil da ferramenta

Material da peça Ferro vermicular, K4.1.C.UT

Refrigeração Externa, emulsão, 8%

Porta-ferramentas CoroChuck® 970

Ferramenta CoroTap® 100 M6 Concorrente M6

Dimensão da broca,  
mm (pol.) 

5,1 (0,200)

Profundidade da broca, 
mm (pol.) 

40 (1,574)

Profundidade da rosca, 
mm (polegadas)

18 (0,708)

Dados de corte

vc m/min (pés/min) 15 (49)

Resultado

Vida útil da ferramenta/nº 
de furos 

13780 7200



CoroMill® 425
Set-up rápido e fácil

A CoroMill® 425 é uma fresa para faceamento especi-
ficamente projetada para produção em massa de 
acabamento de ferros fundidos na indústria automotiva. 
O novo sistema patenteado de ajuste da pastilha Wiper 
possibilita ajustes e otimização fácil, de acordo com as 
necessidades do cliente. A pastilha pode ser ajustada acima 
ou abaixo sem soltar o parafuso de fixação do cassete.

•	 As pastilhas de corte possuem oito arestas: quatro 
horizontais e quatro verticais. Pastilhas Wiper 
possuem quatro arestas de corte

•	 A mesma pastilha pode ser usada como pastilha de 
corte e Wiper

•	 O ângulo de posição de 25° e os diferentes 
chanfros otimizados reduzem microlascamentos e 
formação de rebarbas

 

Aplicação

•	 Faceamento em ferro fundido

•	 Operações de acabamento

•	 Acabamento superficial na faixa de Ra<1 micrômetro 
e Ra<10 micrômetros, WT<10 micrômetros (em dados 
de corte recomendados), e Rmax <15 micrômetros

•	 Materiais: GCI, NCI, CGI

•	 Principais peças:

•	 Blocos de motores

•	 Cabeçotes

•	 Carcaças

Benefícios

•	 Acabamento superficial excelente

•	 Tempo de set-up minimizado

•	 Possibilidades de ajustes amplas e precisas – o 
sistema mais fácil de usar no mercado

•	 O mesmo tipo de pastilha pode ser usado como 
pastilha de corte e Wiper – reduzindo o número de 
itens em estoque

•	 Custo por peça reduzido

Acoplamento

Tipo árvore ou CAP. Coromant Capto® e HSK disponíveis 
como Tailor Made.

Classes

GC1010 (sem refrigeração) e K20W (com refrigeração) 
para melhor vida útil em CGI.



Caso do cliente
Taxa de remoção de metal maior com o dobro de avanço e da 
vida útil da ferramenta

Um cliente na Alemanha produzia carcaças de eixo usinadas sem 
refrigeração, com uma fresa de facear de um concorrente. O material era 
EN-GJS-600-3, GGG-60 (250 HB). Substituímos a solução que estava 
sendo usada pela CoroMill® 425 e dobramos o avanço.

Resultado: 

O acabamento superficial foi exatamente o mesmo para as duas soluções, 
mas, com a CoroMill® 425, nós pudemos dobrar o avanço da ferramenta e 
aumentar a vida útil em 100%.

CoroMill® 425 Concorrente

Dados de corte

vc m/min (pés/min) 200 (656) 200 (656)

n rpm 510 500

vf mm/min (pol./min) 1875 (78,819) 900 (35,433)

N° de pastilhas 16 16

fz mm/z (pol./z) 0,23 (0,009) 0,11 (0,004)

fn mm/rot (pol./rot) 3,676 (0,145) 1,76 (0,069)

Profundidade de corte axial, mm 
(pol.)

0,3–0,5 (0,012–0,020) 0,3–0,5 (0,012–0,020)

Largura de corte radial, mm (pol.) máx. 85 máx. 85

Resultados

Desgaste Não Sim

Rz µm (µpol.) 10 (394) 10 (394)

Vida útil da ferramenta, min 80 80

Peças/aresta 50 25

+100% 
Vida útil da ferramenta e avanço



Centros de competências dedicados para a indústria automotiva, suporte e desenvolvimento globais

Para ajudar nossos clientes de forma rápida e precisa, temos uma rede global de colegas dedicados ao redor do 
mundo. Para suprir ainda mais as suas necessidades, temos uma grande quantidade de centros de competência  
em engenharia ao redor do mundo para treinamento, soluções especiais para clientes e suporte técnico.

Para demandas específicas de clientes, oferecemos soluções abrangentes de processos, desenho, produtos e 
aplicações especiais. 

•	 Soluções de peças

•	 Soluções especiais

•	 Melhores práticas em estratégias de usinagem

•	 Suporte de aplicação de P&D

•	 Estudos de tempo

•	 Processamento de peças

•	 Simulação de programa CAM

•	 Informações de dados de ferramentas

•	 Projeto de clientes / suporte aos fabricantes de máquinas

•	 Expertise técnica específica para a indústria

•	 Conhecimento sobre materiais de peças

•	 Cursos de treinamento técnico

Escritório central: 
AB Sandvik Coromant
SE-811 81 Sandviken, Suécia
E-mail: info.coromant@sandvik.com
www.sandvik.coromant.com
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