
Výhodná
cena pro Vás

70%
Sleva na

těleso frézy

Trvání akce: 14. 9. – 6. 11. 2020

Výhody pro Vás – s frézou Xtra·tec® XT:
 – Vysoká spolehlivost procesu díky stabilním vyměnitelným břitovým destičkám

 – Snížené náklady na proces díky materiálu Tiger·tec®

 – Maximální posuv, životnost nástroje a produktivita díky malým vyměnitelným destičkám a vysokému počtu zubů

Při nákupu 10 nebo 20 ks vyměnitelných břitových destiček 
získáte 70% slevu na frézovací tělesa!



VÝKON A SPOLEHLIVOST  
– SPOLEČNĚ POSUZOVANÉ,
JEDINEČNĚ ŘEŠENÉ



Náročné cíle jsou odjakživa součástí sebepojetí firmy Walter.
Dvojitá výzva – výkon a spolehlivost – se u Xtra·tec® XT stala
klíčem k nové perspektivě.

Když jsou stanovené dva cíle a nakonec se dosáhne obou
společně, je to něco zcela mimořádného.
Nová perspektiva produktivity: Xtra·tec® XT.

Příští generace úspěšné řady nástrojů Walter v oblasti
frézování spojuje dva požadavky na zcela nové úrovni:
větší výkon, větší spolehlivost.

Obě, stejně významně rozvinuté vlastnosti jsou výsledkem
dalšího vývoje, který jako progresivní inovace otevírá
zcela novou perspektivu produktivity.  
Zavazující je již název: XT znamená Xtended Technology.



Velký objem odebraného materiálu díky

maximálnímu počtu zubů
Fréza pro vysoké posuvy Xtra·tec® XT M5008

NÁSTROJ
 – Rychloposuvová fréza Xtra·tec® XT M5008
 – Úhel náběhu 17°
 – Hloubka řezu 1 mm
 – Vícezubé provedení
 – Rozsah průměru nástroje: 16–66 mm
 – Rozhraní: válcový-modulární

APLIKACE
 – Pro ocel, nerez, litinu a materiály s obtížnými řeznými 

vlastnostmi
 – Čelní frézování při vysokých rychlostech posuvu
 – Možnosti použití pro šikmé zanořování a frézování 

pomocí kruhové interpolace
 – Oblasti použití: mimo jiné energetický průmysl, výroba 

forem

VÝHODY PRO VÁS
 – Lze použít univerzálně
 – Velký objem odebraného materiálu díky kombinaci nízké 

hloubky řezu a vysokého posuvu na zub
 – Vysoká spolehlivost procesu díky stabilní vyměnitelné 

břitové destičce
 – Nízká tendence k vibracím u dlouhých nástrojů
 – Snížené náklady na proces díky materiálům řezného 

nástroje Tiger·tec® a čtyřem břitům

BŘITOVÉ DESTIČKY
 – Oboustranné vyměnitelné destičky se čtyřmi břity
 – Základní tvar kosočtverce pro malé průměry a vysoký 

počet zubů
 – Stabilní řez díky pozitivní geometrii VBD
 – Materiály řezného nástroje Tiger·tec® pro optimální řezné 

údaje a životnost nástroje

Výhodná
cena pro Vás

70%
Sleva na

těleso frézy

Oboustranné
vyměnitelné břitové

destičky

17° úhel náběhu

Čtyři řezné hrany

Xtra·tec® XT M5008 fréza s vysokým posuvem M5008-032-TC16-05-01

Podívejte se na produktové
video: www.youtube.com/
waltertools



Objednejte nyní a těžte z cenových úspor!

Trvání akce: 14. 9. – 6. 11. 2020

70% sleva na tělesa při objednání 10 kusů vyměnitelných destiček ze standartní řady Walter

Příklad objednávky: ENMX08T316R-D27 WKP35G, 10 kusůPříklad objednávky: M5008-035-TC16-05-01-BOW, 10 kusů

Označení
DA 

[mm]
z Počet kusů

M5008-016-A16-02-01 -BOW 16 2

M5008-016-TC08-02-01-BOW 16 2

M5008-020-A20-03-01-BOW 20 3

M5008-020-A20-04-01-BOW 20 4

M5008-020-TC10-03-01-BOW 20 3

M5008-020-TC10-04-01-BOW 20 4

M5008-025-A25-04-01-BOW 25 4

M5008-025-A25-05-01-BOW 25 5

M5008-025-TC12-04-01-BOW 25 4

M5008-025-TC12-05-01-BOW 25 5

M5008-030-TC16-04-01-BOW 30 4

M5008-030-TC16-05-01-BOW 30 5

M5008-032-A32-05-01-BOW 32 5

M5008-032-A32-06-01-BOW 32 6

M5008-032-B16-05-01-BOW 32 5

M5008-032-B16-06-01-BOW 32 6

M5008-032-TC16-05-01-BOW 32 5

M5008-032-TC16-06-01-BOW 32 6

M5008-035-B16-05-01-BOW 35 5

M5008-035-B16-06-01-BOW 35 6

M5008-035-TC16-05-01-BOW 35 5

M5008-035-TC16-06-01-BOW 35 6

M5008-040-B16-06-01-BOW 40 6

M5008-040-B16-08-01-BOW 40 8

M5008-042-B16-06-01-BOW 42 6

M5008-042-B16-08-01-BOW 42 8

M5008-050-B22-07-01-BOW 50 7

M5008-050-B22-09-01-BOW 50 9

M5008-052-B22-07-01-BOW 42 7

M5008-052-B22-09-01-BOW 42 9

M5008-063-B22-08-01-BOW 63 8

M5008-063-B22-10-01-BOW 63 10

M5008-066-B27-08-01-BOW 66 8

M5008-066-B27-10-01-BOW 66 10

Typ destičky
Označení

Břitové destičky
Počet kusů

EN
M

X0
8T

31
6R

...

Výhodná
cena pro Vás

70%
Sleva na

těleso frézy

Plánovaný termín zahájení je 14. září 2020. Trvání akce: 8 týdnů, resp. do vyprodání zásob. Dodací lhůta činí až pět pracovních dnů.
Zboží v akci nelze vyměnit. Obrázky jsou ilustrativní. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.

Pro více informací 
a názorné ukázky 
shlédněte naše video 
ve Walter media.

walter-tools.com



Šest efektivních břitů

úhel přiblížení přesně 90°
Rohová fréza Xtra·tec® XT M5137

NÁSTROJ
 – Rohová fréza Xtra·tec® XT M5137
 – Trojúhelníkové oboustranné břitové destičky
 – Rozhraní: nástrčné provedení
 – Rozsah průměru: 50–100 mm
 – Maximální hloubka řezu ap max= 8 mm

APLIKACE
 – Může být použita univerzálně pro ocel, nerezové oceli, litinu  

a materiály s obtížnými řeznými vlastnostmi
 – Čelní frézování, rohové frézování, zanořování, frézování 

pomocí kruhové interpolace
 – Oblast použití: energetický průmysl, výroba forem,  

všeobecné strojírenství

BŘITOVÉ DESTIČKY
 – Pozitivní geometrie
 – Obvod plně sintrovaný pro maximální efektivitu nákladů 

(TNMU160508R-G57)

VÝHODY PRO VÁS
 – Vysoká spolehlivost procesu díky stabilním oboustranným 

vyměnitelným destičkám
 – Bez potřeby dokončovacích operací díky přesnému 90° úhlu 

frézy
 – Snížení nákladů díky povlaku Tiger·tec® a možnosti využití 

šesti řezných hran

Rohová fréza Xtra·tec® XT M5137 M5137-063-B22-07-08

Šest břitů

Oboustranné
vyměnitelné
destičky

Úhel je přesně 90°

Vysoce pozitivní geometrie

Výhodná
cena pro Vás

70%
Sleva na

těleso frézy



* Minimální objednávané množství = 20 kusů břitových destiček
   Příklad objednávky: M5137-063-B22-07-08-BOW, 1 kus

Příklad objednávky: TNMU160508R-G57 WKP35G, 10 kusů

Označení
DC 

[mm]
z Počet kusů

M5137-050-B22-04-08-BOW 50 4

M5137-050-B22-05-08-BOW 50 5

M5137-063-B22-05-08-BOW 63 5

M5137-063-B22-07-08-BOW 63 7

M5137-080-B27-07-08-BOW 80 7

M5137-080-B27-09-08-BOW 80 9

M5137-100-B32-08-08-BOW 100 8

M5137-100-B32-11-08-BOW* 100 11

Objednejte nyní a těžte z cenových úspor!

Trvání akce: 14. 9. – 6. 11. 2020
70% sleva na tělesa při objednání 10 kusů vyměnitelných destiček ze standartní řady Walter

Typ destičky
Označení

Břitové destičky
Počet kusů

TN
M

U
16

05
08

R-
G

57

Plánovaný termín zahájení je 14. září 2020. Trvání akce: 8 týdnů, resp. do vyprodání zásob. Dodací lhůta činí až pět pracovních dnů.
Zboží v akci nelze vyměnit. Obrázky jsou ilustrativní. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.

Pro více informací 
a názorné ukázky 
shlédněte naše video 
ve Walter media.

walter-tools.com

Výhodná
cena pro Vás

70%
Sleva na

těleso frézy



Malé vyměnitelné břitové destičky,

skvělá produktivita – Xtra·tec® XT
Čelní fréza Xtra·tec® XT M5009

NÁSTROJ
 – Čelní fréza M5009 s úhlem přiblížení 45°
 – Rozsah průměru: 25–100 mm, při ap max = 5 mm
 – Vícezubé provedení
 – Snadno přístupné upínací šrouby pod úhlem
 – Rozhraní: nástrčné provedení

APLIKACE
 – Pro ocelové a litinové materiály, nerezové oceli, materiály  

s obtížnými řeznými vlastnostmi a neželezné kovy
 – Čelní frézování, hrubování, dokončování s wiper destičkou
 – Lze použít i na méně výkonných strojích díky pozitivnímu 

řezu

VYMĚNITELNÁ BŘITOVÁ DESTIČKA
 – Možnosti použití VBD: pro frézu Xtra·tec® XT M5009 

(45°) a pro frézu Xtra·tec® XT M5012 (88°) 

Hrubovací destičky:
 – Oboustranné vyměnitelné destičky s osmi břity
 – Pozitivní geometrie s rádiusem nebo s hladící ploškou
 – Varianty:

 • Obvodově broušené (SNGX0904..., SNHX0904...)  
    pro maximální přesnost
 • Obvod plně sintrovaný (SNMX0904...)  
        pro maximální efektivitu nákladů
Wiper destička:

 – Oboustranná vyměnitelná destička se dvěma břity 
(XNGX0904ANN...)

VÝHODY PRO VÁS
 – Vysoká stabilita - ideální pro malé přídavky na obrábění  

a proměnlivé podmínky
 – Maximální posuv, životnost nástroje a produktivita díky 

malým vyměnitelným destičkám a vysokému počtu zubů
 – Vysoká spolehlivost procesu díky stabilním oboustranným 

vyměnitelným destičkám
 – Snadná manipulace díky snadno přístupnému upínacímu 

šroubu pod úhlem (zabraňuje typickým chybám při montáži)

Úhel nastavení 45°

Osm břitů na
vyměnitelnou
destičku

Provedení s rohovým
rádiusem nebo s hladící
ploškou

Čelní fréza Xtra·tec® XT M5009 M5009-100-B32-13-05

Výhodná
cena pro Vás

70%
Sleva na

těleso frézy



* Minimální objednané množství = 20 ks břitových destiček
   Příklad objednávky: M5009-080-B27-08-05-BOW, 1 kus

Příklad objednávky: SNMX0904ANN-F57 WKP25S, 10 kusů

Označení
DC 

[mm]
z Počet kusů

M5009-040-B16-04-05-BOW 40 4

M5009-040-B16-06-05-BOW 40 6

M5009-050-B22-06-05-BOW 50 6

M5009-050-B22-08-05-BOW 50 8

M5009-063-B22-07-05-BOW 63 7

M5009-063-B22-09-05-BOW 63 9

M5009-080-B27-08-05-BOW 80 8

M5009-080-B27-11-05-BOW* 80 11

M5009-100-B32-09-05-BOW 100 9

M5009-100-B32-13-05-BOW* 100 13

Objednejte nyní a těžte z cenových úspor

Trvání akce: 14. 9. – 6. 11. 2020
70% sleva na těleso frézy při objednání minimálně 10 nebo 20 kusů vyměnitelných břitových destiček  
ze standartní řady Walter

Typ destičky
Označení

Břitové destičky
Počet kusů

SN
.X

09
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A
N

N
...
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M
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90
40
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..

Plánovaný termín zahájení je 14. září 2020. Trvání akce: 8 týdnů, resp. do vyprodání zásob. Dodací lhůta činí až pět pracovních dnů.
Zboží v akci nelze vyměnit. Obrázky jsou ilustrativní. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.

Pro více informací 
a názorné ukázky 
shlédněte naše video 
ve Walter media.

walter-tools.com

Výhodná
cena pro Vás

70%
Sleva na

těleso frézy



Malé vyměnitelné břitové destičky,

velká hloubka řezu
Čelní fréza Xtra·tec® XT M5012

NÁSTROJ
 – Čelní fréza M5012 s úhlem přiblížení 88°
 – Rozsah průměru: 32–100 mm, při ap max= 8 mm
 – Snadno přístupné upínací šrouby pod úhlem
 – Rozhraní: nástrčné provedení

APLIKACE
 – Pro ocelové a litinové materiály, nerezové oceli, materiály  

s obtížnými řeznými vlastnostmi a neželezné kovy
 – Čelní frézování, hrubování, dokončování s wiper destičkou
 – Lze použít i na méně výkonných strojích díky pozitivnímu 

řezu
 – Čelní frézování s větší hloubkou řezu (ap max = 8 mm)

VÝHODY PRO VÁS
 – Ideální při omezeném prostoru (např. upínacím zařízením)
 – Maximální posuv, životnost nástroje a produktivita díky 

malým vyměnitelným destičkám a vysokému počtu zubů
 – Vysoká spolehlivost procesu díky stabilním oboustranným 

vyměnitelným destičkám
 – Snadná manipulace díky snadno přístupnému upínacímu 

šroubu pod úhlem (zabraňuje typickým chybám při montáži)

Čelní fréza Xtra·tec® XT M5012 M5012-063-B22-08-08

VYMĚNITELNÁ BŘITOVÁ DESTIČKA
 – Možnosti použití VBD: pro frézu Xtra·tec® XT M5009 

(45°) a pro frézu Xtra·tec® XT M5012 (88°)

Hrubovací destička:
 – Oboustranné vyměnitelné destičky s osmi břity
 – Pozitivní geometrie s rádiusem nebo hladící ploškou
 – Varianty:

 • Obvodově broušené (SNGX0904..., SNHX0904...)  
  pro maximální přesnost
 • Obvodově plně sintrované (SNMX0904...)  
  pro maximální efektivitu nákladů
Wiper destička:

 – Oboustranná vyměnitelná destička se dvěma břity 
 (XNGX0904ZNN...)

Osm řezných
hran

Oboustranné
vyměnitelné
destičky

Úhel 88°

Výhodná
cena pro Vás

70%
Sleva na

těleso frézy



* Minimální množství pro objednání = 20 destiček
   Příklad objednávky: M5012-100-B32-08-08-BOW, 1 kus

Příklad objednávkyr: SNMX0904ZNN-F57 WKP35G, 10 kusů

Označení
DC 

[mm]
z Počet kusů

M5012-040-B16-04-08-BOW 40 4

M5012-050-B22-05-08-BOW 50 5

M5012-050-B22-06-08-BOW 50 6

M5012-063-B22-06-08-BOW 63 6

M5012-063-B22-08-08-BOW 63 8

M5012-063-B27-06-08-BOW 63 6

M5012-063-B27-08-08-BOW 63 8

M5012-080-B27-07-08-BOW 80 7

M5012-080-B27-10-08-BOW 80 10

M5012-100-B32-08-08-BOW 100 8

M5012-100-B32-12-08-BOW* 100 12

Objednejte nyní a těžte z cenových úspor

Trvání akce: 14. 9. – 6. 11. 2020
70% sleva na těleso frézy při objednání minimálně 10 nebo 20 kusů vyměnitelných břitových destiček  
ze standartní řady Walter

Typ destičky
Označení

Břitové destičky
Počet kusů

SN
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Plánovaný termín zahájení je 14. září 2020. Trvání akce: 8 týdnů, resp. do vyprodání zásob. Dodací lhůta činí až pět pracovních dnů.
Zboží v akci nelze vyměnit. Obrázky jsou ilustrativní. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.

Pro více informací 
a názorné ukázky 
shlédněte naše video 
ve Walter media.

walter-tools.com

Výhodná
cena pro Vás

70%
Sleva na

těleso frézy
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Walter CZ s.r.o.

Blanenská 1769, 664 34 Kuřim 
Česká republika 

+420 541 423 352
service.cz@walter-tools.com
walter-tools.com


