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EN Technical data
DE Technische Daten
FR Caractéristiques techniques

EN Reversible knives and edge rounding knives
DE Wendeschneidplatten und Kantenrunder
FR Plaquettes réversibles et couteaux brise-arrête

EN Blanks for profiling and radius knives
DE Blanketts zum Profilieren und Radienplatten
FR Plaquettes à profiler et plaquettes profilées

EN Saw tips and strobe blanks
DE Sägezähne und Wischerblätter
FR Dents de scie et racleurs

EN Carbide for brazed tools
DE Hartmetall für gelötete Fräser
FR Plaquettes en carbure à braser

EN Planer knives
DE Hobelmesser
FR Couteaux à raboter

EN Knives for back corrugated cutterheads
DE Messer für rückenverzahnte Messerköpfe
FR Couteaux pour outils crantés

EN Rods
DE Rundstäbe
FR Barreaux cylindriques

EN TIGRAlloy products
DE TIGRAlloy Produkte
FR Produits TIGRAlloy 

EN PCD – Polycrystalline diamond
DE PKD – Polykristalliner Diamant
FR PCD – Diamant policristallin

IT Dati tecnici
HU   Mûszaki adatok

IT Coltelli reversibili e spigolatori 
HU   Váltólapkák és éllekerekítõk

IT Placchette da profilare e placchette profilate 
HU   Profilozható nyerslapkák és rádiuszos kések

IT Dentelli per lame e barrette per rasanti 
HU   Fûrészfogak és tisztítófogak

IT Metallo duro per frese saldobrasate
HU   Vídia forrasztottlapkás szerszámokhoz

IT Coltelli da pialla
HU  Gyalukések

IT Coltelli per teste con zigrinatura
HU   Kések bordáshátú késfejekhez

IT Cilindri
HU   Rudak

IT Prodotti TIGRAlloy
HU    TIGRALLOY termékek

IT PCD – Diamante policristallino
HU    PCD – Polikristályos gyémántok
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Mûszaki adatokHU



HU

Kötõanyag Keménység Hajlítószikárdság Szívósság kategóriaHU

TIGRA vídiakategóriák – Müszaki adatok

korrózióálló
Speciális kötõanyag

TIGRA vídiakategóriák – Szemcseméretek és kötöanyagtartalomHU

Rövidítés Megnevezés Szemcseméret

szemcsés

k szemcsés

z kr szemcsés

k szemcsés

omszemcsés

Közepesen finomszem.

Közepes szemcsés

Durvaszemcsés

durvaszemcsés

Részletes ajánlásokat az alkalmazásokra az egyes fejezetekben talál.HU



Mûszaki adatokHU

A  kemény króm- és wolframkarbidból áll, amelyek szívós kobalthálóba ötvözöttek. Ebbõl a nagy keménység és 
igen jó szívósság ideális kombinációja áll elõ. Ezáltal a TIGRALLOY az ideális vágóanyag sok tömörfa megmunkálásához. A
nagy kopásállósághoz nagy hõállóság, nagyon jó forraszthatóság és a nagyon éles vágóél lehetõsége is társul.

Jellemzõk
Hõállóság -ig  Nagy korrózióállóság Nagy törésszilárdság
Keménység

HU

PCD kategóriák Szemcseméretek és kötõanyag HU

HU Rövidítés Gyémánt tartalom Szemcseméret

kemény

kemény

Részletes ajánlásokat az alkalmazásokra az egyes fejezetekben talál.HU

Kötõanyag

nagyon magas

nagyon magas



észletes ajánlásokat az alkalmazásokra az egyes fejezetekben talál.

õ alkalmazási terület

HSS anyagok  Mûszaki adatokHU

MegnevezésHU

Univerzális kategória puha- és keményfáhozHU

HU

Koptató és nagyon kemény fákhozHU

Koptató alkalmazásokHU

Puhafához alacsony árigények eseténHU

bevonat technológia

Egyedülálló bevonat a maximális él(et)tartam igényekre
       A szerszám él(et)tartama az átlagosnál 3-5-ször több
       A bevonat behatol az anyagba
       Még újraélezést követõen is jelentõsen hosszabb él(et)tartam
       Simább felület

HU



Mûszaki adatokHU

Optimális keménységeloszlás.
A speciális gyártási eljárás révén a keménység pontosan ott lesz, ahol arra szükség van: a vágóéleken. A kés magja lágy
és rugalmas marad, ami megelõzi a törést és az újraélezés utáni esetleges egyengetést egyszerûbbé teszi.

Polírozott vágóélek
A fa extra agresszív vágásához a vágóél egy második, polírozott köszörüléssel rendelkezik

 felület
A néhány nanométer vastagságú fekete vasoxid réteg az alsó- és felsõ felületen a kést korrózióállóvá teszi, megakadá-
lyozva az idõ elõtti rozsdásodást.

HU

hard hardsoft

hart hartweich

dur dursouple
duro duromorbido

duro duromacio  Szerszámalaptest nyersdarabok nehézfémbõl  Mûszaki adatokHU

A  egy igen nagy sûrûségû wolframalapú nehézfém, amelyik nagy merevségigényû szerszámokhoz ideálisan
alkalmas. A TIGRA nagy rugalmassági modulusú elõnagyolt nehézfémrudakat szállít. Ez erõsen lecsökkentett rezgéseket
eredményez. A 17g/cm³ sûrûség ellenére a TIGRAmet jól forgácsolható és egy acél alaptesthez képest 40%-kal csökkenti
a behajlást. A TIGRAmet sokféle méretben raktárról kapható.

Az Ön elõnyei
        nagy merevség

 ális vibráció
éretre vágva szállítható

HU

       nagy raktárkészlet
       jutányos árak
       különleges méretek igény szerint



HU  Világszerte élen a minõségben
A TIGRA saját konstrukciójú, magasan automatizált gyártósorai 100%-ban szemrevételezett precíziós termékeket garantálnak, 
amelyeket optimális ár-teljesítményarányosan rövid idõn belül az ügyfeleknek kiszállítunk. A TIGRA a szerszámgyártókkal szo- 
ros együttmûködésben olyan optimálisan meghatározott vágóél-geometriát és -termékeket fejleszt ki, amelyek hosszú szer-
számél(et)tartamot és jelentõs költségcsökkentést hoznak magukkal. Akár szokványos vagy egyedi termék, a TIGRA kompetens
partner sokoldalú megoldásokra vídiából és ultrakemény vágóanyagokból a famegmunkálás legkülönbözõbb szerszámaihoz.
Az ügyfelek felhasználási igényeinek folyafolyamatosan szem elõtt tartásához a TIGRÁNÁL az innováció és a különféle vágó-
eszközök gyártásának folyamatos javítása nagy betûkkel írt.



HU   T Egy jövõorientált vállalat rövid bemutatása  
A T  vídia, HSS, TIGRALLOY, PCD és PCBN anyagokból készített vágóeszközök vezetõ szállítója fa- és fémmegmunkáló 
szerszámokszerszámokhoz,valamint egyedi vídiakések és kopó alkatrészek gyártója. A magasan automatizált gyártásnak és
egy nemzetközileg felépített értéértékesítésihálózatnak köszönhetõen a TIGRA a legátfogóbb termékkínálattal rendelkezik
a famegmunkáláshoz a világpiacon. Akár rétegelt lemez, MDF/HDF vagy bármilyen fajtájú természetes fa, a TIGRA speciálisan
kifejlesztett vídiafajtákból, valamint további olyan anyagok anyagokból,
mint HSS, PCD, TIGRALLOY készített termékei opti-
mális él(et)tartamot, törésszilárdságot és nagyon jó vágási eredményt biztosítanak.



Wolframkarbid (vídia) gyártásHU

Keverés

zitálás

Õrlés

Fújvaszárítás

orkeverék gyártása

Darabolás

Marás

Fúrás

Forgácsolás

Nyersvídia megmunkálás

Egytengelyû présel

éselés

zosztatikus préselés

Rúdsajtolás Fröccsöntés

Présszinterezés ákuumszinterezés

zinterezés

Felületkezelés

Homokfúvás vonatolás

Köszörülés

Síkköszörülés Élköszörülés

Minõségellenõrzés

Elemzés

 

éretellenõrzés

Csomagolás és szállítás

Csomagolás Kiszállítás



serelapkák és éllekerekítõ késekHU



HU Standard váltólapkák

HU  Váltólapkák

HU  Négyszögû váltólapkák

HU  Elõvágók, horonyvágók

HU  vágóélû speciális kések

HU Homlok-, hát- és keresztbarázdás kések

HU  rendszerek

HU Éllekerekítõ és élletörõ kések

HU DIA ( ) váltólapkák

serelapkák és éllekerekítõ késekHU

   ÚJ   

ÚJ !



  Vídia kategóriák és felhasználásuk

 kategóriaHU HajlítószilárdságSzívósságKeménység

VáltólapkákHU

A mûszaki adatokat a  oldalon találja.HU

korrózióálló Speciális kötõanyag

Puhafa Fõ alkalmazási területMûanyag Forgácslap Keményfa

kiváló teljesítõképesség
nagyon jó teljesítményû

elfogadható
em alk

HU

Speciális váltólapkákHU

-os váltólapkák csomós puhafáhozHU

Fa, alacsony árigénynélU

ForgácslapHU

Trópusi fa, nagyon kemény fa, forgácslapHU

niverzálisan alkalmazhatóHU

-os váltólapkák gyalukések, puhafáhozHU

HoronyvágókHU

Legsimább felület, nagy sebességú vágás ( )HU



S  váltólapkákHU VáltólapkákHU Gyalufejekhez

HU  rendszerû

Lesarkított
éllel

 ÚJ !

Lekerekített
éllel

Új éltechnológia  Lekerekített vágóél a magas minöségü fafelületért

Lekerekített él

Tényleges munkahosszHU



VáltólapkákHU
ÍROZOTT

EM ÍROZOTT

VáltólapkákHU



NégyszöglapkákHU

HU  Csak  gyártmányú késfejekben használható

NégyszöglapkákHU Gyalufejekhez

HU  Csak a  cég késfejeiben használható

Egyenes
éles sarokkal

Egyenes
kerek sarokkal

rendszerü 

balos

jobbos

zális



HU GyalufejekhezNégyszöglapkák

Rádiuszos vágóél
kerek sarokkal

Rádiuszos vágóél
hegyes sarokkal

Elõvágók, horonyvágókHU



HU  vágóélü speciális kések Homlok-, hát- és keresztbarázdás késekHU

Hátbarázdás

Hát- és keresztbarázdás

 vágóélü

HU

HU

HU



HU Rendszer

 rendszer

 rendszer

HU Csak , ill.  gyártmányú késfejekhez használható

 rendszerHU

HU

bevonatos                       T bevonatos
 rendszerhez

HU Csak  gyártmányú késfejekhez használható

Váltólapkák forgácstörõvel



HU Éllekerekítõ kések

A "Mechanical"
Leitz rendszerhez

A "BG-Test"
Leitz rendszerhez

HU Csak  gyártmányú késfejekhez használható

DIA (P ) váltólapkákHU

  vágóélü

ÚJ!



rofilozható nyerslapkák és rádiuszos késekHU



rofilozható nyerslapkák és rádiuszos késekHU

HU  alsó furattal

HU  alsó furattal

HU  középponti furattal

HU  középsõ furattal

HU rofilozható speciális nyerslapkák

HU  lapkatámaszok

HU  rendszerekhez

HU  rendszerü

HU Furat nélküli

HU rofilos  elõprofilozott  lapkák

HU somagoló doboz



 kategóriaHU HajlítószilárdságSzívósságKeménység

rofilozható nyerslapkák és rádiuszos kések HU   Vídia kategóriák és felhasználásuk

A müszaki adatokat a 4-5. oldalon találjaHU

korrózióálló Speciális kötõanyag

Forgácslap Keményfa Puhafa Fö felhasználási terület

Szintetikus anyagokHU

ópusi, koptató, keményfák, forgácslap HU

niverzálisan felhasználható HU

Természetes fa, ablakgyártó szerszámok HU

kiváló teljesítöképesség
nagyon jó teljesítményü
elfogadható

em alkalmas

Müanyag

Csomós fák nagy hézagszögekkelHU

Észak-európai puhafákHU



HU rofilozható nyerslapkák rofilozható nyerslapkákHU



HU rofilozató nyerslapkák rofilozható nyerslapkákHU



HU rofilozható nyerslapkák HU rofilozható nyerslapkák



HU rofilozható nyerslapkák rofilozható nyerslapkákHU



HU rofilozható nyerslapkák 

rofilozható nyerslapkákHU

Speciális profilozható nyerslapkákHU



HU rofilozható nyerslapkák

HU Csak  gyártmányú késfejekhez használható

 rendszerhez

LapkatámaszokHU

HU rofilozható nyerslapkák

HU  Csak  gyártmányú késfejekhez használható

 rendszerhez



HU  Csak  gyártmányú késfejekhez használható

rofilozható nyerslapkákHU Rendszerhez HU rofilozható nyerslapkák

HU  Csak  gyártmányú késfejekhez használható

 rendszerhez



rofilozható nyerslapkkálHU

 HU Csak  gyártmányú késfejekhez használható

 rendszer

ia
oldal

HU Polirozott homlokoldal

rofilozható nyerslapkákHU   Furatok nélkül

Hosszbordás mikrocsiszolt lapkák HU

HU Síkcsiszolt

HU Polirozott homlokoldal

 rendszer

 HU Csak  gyártmányú késfejekhez használható



rofilozható nyerslapkákHU

HU  oldal síkcsiszolt

  Furatok nélkül Elöprofilozott nyerslapkaHU



Profilos  nyerslapkákHU Profilos s  nyerslapkákHU



Profilos  nyerslapkákHU Csomagoló dobozokHU

HU a  színben oboz külsö méretek Legnagyobb késméret Darabszám 



Fürészfogak és tisztítófogakHU



Fûrészfogak és tisztítófogakHU

Fémipari kategóriájú fürészfogakért nézze meg "Fém- és kompozit anyagok megmunkálása" katalógusunkat.HU

HU Vídia fürészfogak körfürész tárcsákhoz

HU Vídia fürészfügak körfürész tárcsákhoz

HU Vídia fürészfogak körfürész tárcsákhoz

HU Tisztítófogak

HU Tisztítófogak

HU Forraszanyagok és folyatók

hüvelyk

hüvelyk

etrikus

etrikus

hüvelyk



Vídia fürészfogakHU   Vídia kategóriák és felhasználásuk

korrózióálló

 kategóriaHU HajlítószilárdságSzívósságKeménység

A mûszaki adatokat a  oldalon találja.HU
kiváló teljesítöképesség
nagyon jó teljesítményû
elfogadható
nem alkalmas

Puhafa Fö alkalmazási területum Forgácslap Keményfa

HU

forgácslap umHU

Szeg vágás, újrahasznosításHU

niverzális felhasználásHU

niverzális felhasználás USAHU

Alacsony árú fürészek fáhozHU

Puhafa és keményfaHU

ürészüzemek megfagyott faHU



Vídia fürészfogak körfürész tárcsákhozHU
HU etrikus

Vídia fürészfogak körfürész tárcsákhozHU

Figyelem: Forraszanyag bevonattal is kapható! Adjon "-PT"-t a cikkszámhoz!

HU trikus



Vídia fürészfogak körfürész tárcsákhozHU
HU etrikus

Figyelem: Forraszanyag bevonattal is kapható! Adjon "-PT"-t a cikkszámhoz!

Vídia fürészfogak körfürész tárcsákhozHU

Figyelem: Forraszanyag bevonattal is kapható! Adjon "-PT"-t a cikkszámhoz!

HU etrikus



Vídia fürészfogak körfürész tárcsákhozHU
HU etrikus

Figyelem: Forraszanyag bevonattal is kapható! Adjon "-PT"-t a cikkszámhoz!

Vídia fürészfogak körfürész tárcsákhozHU

Figyelem: Forraszanyag bevonattal is kapható! Adjon "-PT"-t a cikkszámhoz!

hüvelyk



Vídia fürészfogak körfürész tárcsákhozHU hüvelyk

Figyelem: Forraszanyag bevonattal is kapható! Adjon "-PT"-t a cikkszámhoz!

Vídia fürészfogak körfürész tárcsákhozHU

Figyelem: Forraszanyag bevonattal is kapható! Adjon "-PT"-t a cikkszámhoz!

hüvelyk



HU Vídia fürészfogak körfürész tárcsákhoz hüvelyk

Figyelem: Forraszanyag bevonattal is kapható! Adjon "-PT"-t a cikkszámhoz!

Vídia fürészfogak körfürész tárcsákhozHU

Figyelem: Forraszanyag bevonattal is kapható! Adjon "-PT"-t a cikkszámhoz!

hüvelyk



Vídia fürészfogak körfürész tárcsákhozHU hüvelyk Tisztítófogak körfürész tárcsákhozHU

Figyelem: Forraszanyag bevonattal is kapható! Adjon "-PT"-t a cikkszámhoz!

HU etrikus

forraszanyag



Tisztítófogak körfürész tárcsákhozHU

HU keményforrasztó folyatóanyag kézi adagoláshoz

Termék                                                                                  Súly

HU keményforrasztó folyatóanyag gépi adagoláshoz

Termék                                                                                  Súly

Forraszanyagok és folyatókHU

hüvelyk

forraszanyag

Forraszanyagok és folyatókHU

HU  szendvics forraszanyag szalag, feltekercselve

Termék                        W                                                 Súly                         Jellemzök

HU Háromfémes réz közepü szalag

HU  speciális felhasználású szendvics forraszanyag szalag, tekercsben

Termék                       W                                                  Súly



Vídiák forrasztottlapkás szerszámokhozHU



Vídiák forrasztottlapkás szerszámokhozHU

HU Vídialapkák forrasztottlapkás marókhoz

HU Vídialapkák forrasztottlapkás marókhoz

HU rofillapkák forrasztottlapkás marókhoz

HU Vídia nyerslapkák felsömarókhoz

HU Pánthelyfúrók

HU Nyerslapka vídiabetétes késekhez

HU Fogak sokfogú marókhoz

hüvelyk

etrikus



Hajlítószilárdság

HU Vídia forrasztottlapkás szerszámokhoz  - Vídia kategóriák és felhasználásuk

 kategóriaHU SzívósságKeménységUSA

korrózióálló

Speciális kötöanyag

Keményfa Puhafa Fö alkalmazási terület

Táblás anyagokHU

Koptató keményfákHU

Univerzális felhasználásHU

Gazdaságos univerzális felhasználásHU

FaanyagHU

Fa, igen nagy vágószögekHU

A müszaki adatokat a 4-5. oldalon találja.HU

Müanyag Forgácslap

kiváló teljesítöképesség
nagyon jó teljesítmény
elfogadható

em alkalmas



Vídialapkák forrasztottlapkás marókhozHU Vídialapkák forrasztottlapkás marókhozHU



HU Vídialapkák forrasztottlapkás marókhoz Vídialapkák forrasztottlapkás marókhozHU



HU Vídialapkák forrasztottlapkás marókhoz Ú    J ! Vídialapkák forrasztottlapkás marókhozHU

A típus hüvelyk

Típus                        L                          T                                                                             T



Elõprofilok forrasztáshoo           ttttHU

lõre gyártott profillapkával drága nagyolási idõt és köszörûkorong költséget takarít meg. A TIGRA szinte minden ügyfélrajz vagy
DXF-fájl szerinti elõregyártott lapkát tud szállítani. Sürgõs egyedi szerszámokhoz kis sorozatot gyorsszolgálatunk egy héten belül
szállít.

HU

HU  Leélezés a profilban és/vagy lent .

Profilcsoport:HU

Profilcsoport:HU

Profilcsoport:HU

       

HU  Mindenféle leélezés nélkül, ezért sokkal olcsóbb!
ES

Elõprofillapkák felsõmarókhoz HU

Vídialapkák felsõmarókhoz elõformázottan szinte minden méretben és kivitelben ügyfélrajz vagy DXF-fájl szerint szállíthatók, kis
sorozatban is. Így felsõmaró gyártásánál megtakarítja a darabolás, szikraforgácsolás vagy nagyolás költségeit, valamint köszörû-
korong költséget. Sürgõs egyedi szerszámokhoz kis sorozatot gyorsszolgálatunk egy héten belül szállít.

HU



PánthelyfúrókHU
jobbosHU

PánthelyfúrókHU



HU

Fogak sokfogú gyalufejekhezHU

Nyerslapka vídiabetétes késekhez



GyalukésekHU



GyalukésekHU

HU Megfordítható kések hordozható gyalugépekhez

HU  rendszerü gyalukések

HU  rendszerü gyalukések

HU  rendszerü gyalukések

HU  rendszerü gyalukések

HU  rendszerü gyalukések

HU  rendszerü gyalukések

HU  rendszerü gyalukések

HU  rendszerü gyalukések

HU  rendszerü gyalukések

HU  gyalukések

HU Vídiabetétes és tömörvídia gyalukések



 kategóriaHU HajlítószilárdságSzívósságKeménységÖsszetétel

vídiafogas

Tömör vídia

HU Gyalukések   Kategóriák és felhasználásuk

ális bevonat

 Ú J !            
   

Forgácslap Keményfa Puhafa Fö alkalmazási terület

Standard HSS kategória, fáhozHU

Legjobb HSS kategória, fáhozHU

Speciális HSS kategória, fáhozHU

Puhafához, alacsony árigénynélHU

Magas él(et)tartamigény eseténHU

Legmagasabb él(et)tartamigény eseténHU

Nagyon hosszú él(et)tartam többszöri élezhetöséggelHU

A müszaki adatokat a 8-10. oldalon találja.HU

kiváló teljesítöképesség
nagyon jó teéjesítményü
elfogadható

em alkalmas

HU

Legjobb él(et)tartam és felületminöségHU



  Ú J

HU Prémium gyalukések polírozott élköszörüléssel  vídia kategóriában

A legjobb felületminõség a msgsfényûre polírozott vágóéleknek és finomszemcsés vídiának köszönhetõen. 
Akár 40%-kal meghosszabbodott él(et)tartam a többi piaci szereplõéhez képest.- 

HU

hard hardsoftaliizált Rendszer gyalukés
dzett vágóélekkel

HU További müszaki információk

HU Vesse össze a  oldallal

 Speciális bevonat a leghosszabb él(et)tartamért

gyedülálló bevonat a legnagyobb él(et)tartam igényekre

       Átlagosan szörös él(et)tartam
       A bevonat behatol az anyagba
       Újraélezést követõen is még jelenmtõsen meghosszabbodott éltartam
       Sima felület

lkalmazás vékony gyalukések  bordáshátú rendszerek, váltólapkák

HU

Optimális keménységeloszlás
A speciális gyártási eljárás révén a keménység pontosan oda összpontosul, ahol szükség van rá a vágóélekben. A kés magja
lágy és rugalmas marad ami a törést megelõzi és egyszerûbbé teszi az esetleges kiegyengetést újraélezést követõen-

írozott vágóél
Különösen aggresszív bekezdés a fában és nygaon jó fafelület érdekében a vágóélnek van egy második, polírozó köszörülé-
se is

 felület
A néhány nanométer vastag fekete vasoxid bevonat a felsõ és az alsó oldalon a kést ellenállóvá teszi a korrózióval szemben
megakadályozza az idõ elõtti rozsdásodást.

HU



Megfordítható kések hordozható gyalugépekhezHU Típusrendszerek gyalukéseiHU

U Csak Tersa gyártmányú késfejekhez használható

írozott                           6

 rendszer 



Típusrendszerek gyalukéseiHU

 HU Csak Tersa gyártmányú késfejekhez használható

rozott                             1                           M

rendszer

Típusrendszerek gyalukéseiHU

HU Csak Centrolock gyártmányú késfejekhez használható

írozott



Típusrendszerek gyalukéseiHU

HU Csak Terminus gyártmányú késfejekhez használható

rendszer

Típusrendszerek gyalukéseiHU

HU Csak  gyártmányú késfejekhez használható

Tekercs

Csomagolópapír tekercs
 páros

csomagoláshoz

Centrostar/
 rendszerhez



Típusrendszerek gyalukéseiHU

HU Csak Variplan gyártmányú késfejekhez használható

rozott  

 rendszer

Típusrendszerek gyalukéseiHU

HU Csak Sinus gyártmányú késfejekhez használható

rozott  

 rendszer 



rozott

Típusrendszerek gyalukéseiHU

 rendszer

HU Csak Enshin gyártmányú késfejekhez használható HU Csak Enshin gyártmányú késfejekhez használható

Típusrendszerek gyalukéseiHU



Típusrendszerek gyalukéseiHU

rozott

 rendszer

Típusrendszerek gyalukéseiHU

HU -es nyomódúcok is kaphatók

                   Alkalmazható                       L                           T

     pl.

em jó hez                       2

em jó hez       3

em jó hez       4

em jó hez                       5

Támasztólap

 rendszer
 



 gyalukésekHU

bevonat
ógia

 gyalukésekHU

bevonat
 ógia



 gyalukésekHU
ális méretek

HU Csak vídia kések speciális befogó rendszerével használható, hagyományos gyalufejekben nem!

Tömörvídia gyalukésekHU

Vídiabetétes gyalukésekHU



Kések bordáshátú késfejekhezHU



Kések bordáshátú késfejekhezHU

HU  nyerskés, bordázott háttal

HU H  nyerskés, bordázott háttal

HU nyerskés, bordázott háttal

HU Vídiabetétes nyerskés, bordázott háttal

HU S  Vídia kések és nyomódúcok bordázott hátú késfejekhez

HU M hez Vídia kések és nyomódúcok bordázott hátú késfejekhez

hüvelyk



 kategóriaHU HajlítószilárdságSzívósságKeménységÖsszetétel

   vídiafogas

különféle fajták

 speciális bevonattal

Wolfram
k

HU Kések bordáshátú késfejekhez   Kategóriák és felhasználásuk

A müszaki adatokat a 8-9. oldalon találja.HU

Forgácslap Keményfa Puhafa Fö alkalmazási terület

Univerzális, kis és közép sorozatoknálHU

Puhafához, alacsony árigénynélHU

Hosszabb él(et)tartamigénynél, fához, MDF-hezHU

Nagyon hosszú él(et)tartamigénynél, többször élezhetöHU

Hosszú él(et)tartam fában, jól újraélezhetöségHU

kiváló teljesítöképesség
nagyon jó teljesítményü
elfogadható

em alkalmas

HU Müanyag



Bordáshátú nyerskésekHU

bevonat-
ógia

Bordáshátú nyerskésekHU

bevonat-
ógia 



Bordáshátú nyerskésekHU Bordáshátú nyerskésekHU hüvelyk



Bordáshátú nyerskésekHU

                     Betét            Betét             Betét             Betét            Betét

Vídiabetétes

                                         Betét                                                      Betét

betét

Bordáshátú nyerskésekHU

                              Betét                                   Betét                                  Betét

Vídiabetétes

betét



HU

                      Nyomódúc

H V Vídia nyerskés bordáshátú nyomódúccal

HU

                       Nyomódúc

HU Biztonsági utasítások

HU Vágóél kiemelkedés
A vídiakés kiemelkedése a nyomódúc felett s=3,2 mm (újraélezésnél ügyelni).

HU Legnagyobb profilmélység

HU Vigyázat!
A kés és a nyomódúc pontos beültetése; a biztonsági elõírásokra ügyelni!

HU Vigyázat
A kés legnagyobb kiállíthatósága =8 mm

  Vídia nyerskés bordáshátú nyomódúccal



HU

                    HU   Nyomódúc

HU Vídia nyerskések bordáshátú nyomódúccal



RúdanyagokHU



RúdanyagokHU

HU Rúdanyagok - csiszolva

HU Rúdanyagok - csiszolva

HU Nyers alaptestek nehézacélból

etrikus

hüvelyk



 kategóriaHU HajlítószilárdságSzívósságKeménységUSA

HU Rúdanyagok   Vídia kategóriák és felhasználásuk

korrózióálló A müszaki adatokat a 4-5. oldalon találja.HU

Forgácslap Keményfa Puhafa Fö alkalmazási terület

Keményebb panelek és fák, mûanyagok, grafit,
alumínium, nagyobb szerszámátmérõk

HU

kiváló teljesítöképesség 
nagyon jó teljesítméyü
elfogadható

em alkalmas

Müanyag

Nagyon koptató anyagok, panelek,
nagyobb szerszámátmérõk

HU

Fák és panelek, alacsonyabb árigényHU

Univerzális alkalmazás

 

HU

Nagyon koptató anyagok, panelek,
nagyobb szerszámátmérõk

HU



RúdanyagokHU HU csiszolva RúdanyagokHU HU csiszolva



RúdanyagokHU HU csiszolva RúdanyagokHU
hüvelyk

HU csiszolva



HU  Nyers alaptestek nehézacélból

HU Eltérõ méretek igény szerint.

HU Müszaki adatok

Wolfram tartalom

SürüségHU

HU

KötöanyagHU

Rugalmassági modulusHU

KeménységHU

SzakítószilárdságHU



 termékekHU



 termékekHU

HU Müszaki adatok és alkalmazási javaslatok

HU T  Fürészfogak

HU T  Vágólapok forrasztottlapkás marókhoz



HU  MÜSZAKI ADATOK ÉS ALKALMAZÁSI JAVASLATOK
További információkat TIGRALLOY prospektusunkban és "Keményfémek vágószerszámokhoz" mûszaki tanácsadónkban 
talál

A fõként kobaltból, krómból és wolframból álló TIGRALLOY ötvözet különleges helyzetet foglal el a vágóanyagok között: se nem vídia,
se nem gyorsacél ( )
Csekély keménysége ellenére a TIGRALLOY sok alkalmazásnál jelentõsen hosszabb él(et)tartamot ér el a vídiánál. Ez teljesen eltérõ kopási 
tulajdonságai miatt van, amelyik összetétele következtében áll elõ. Ezen felül a TIGRALLOY rendkívül korrózióálló, törésálló és 800°C-ig 
hõálló. A nagy hajlítószilárdság és anyagösszetétel éles szögeket és igen éles vágóéleket enged meg, ami csökkenti a vágónyomást és
és gyakorta kiemelkedõ felületminõséget eredményez. A TIGRALLOY-t porkohászati úton állítják elõ és emiatt, ellentétben a hasonló
öntött anyagokkal, 100%-ban mentes a makropórusoktól (ld. 1. ábra).

 fajta van az ajánlatban

4  keménység) különösen fûrészfogakként nyersfa feldolgozáshoz. Itt a szívósság teljes mértékben kihasznált, ami a TL48-
ast ideális vágóanyaggá teszi a kör-, 
blokk- és gatterfûrészekhez a fûrészüzemekben. Rendelkezésre áll háromszög, négyszög formá-
ban és a tipikus vídia foggeometriákkal.

6  keménység váltólapkákhoz, profilozható nyerslapkákhoz, gyalukésekhez, bordáshátú késekhez és forrasztott lapkákhoz:
tökéletes felületminõség és igen jó él(et)tartam a felsorolt (kemény ragasztó fugák nélküli) fafajtáknál. Ezen felül a vágásnál mintegy

-os súlymegtakarítást ér el.

A  meghatározó elõnyöket ajánl a legtöbb tömörfánál
       Szerszámélettartam  sok fafajtánál a szerszámélettartam a vídiával összehasonlítva, különösen keményfánál, jelentõsen 

magasabb.
       Kitünõ felületminõség: A magas hajlítószilárdság és az anyagösszetétel igen éles vágóéleket tesz lehetõvé, amelyek a 

vágónyomást lecsökkentik.
       Megnövelt termelékenység, mivel a TIGRALLOY nagyobb elõtolásokat és fordulatszámokat enged meg.
       Biztonságos megmunkálás: a TIGRALLOY 100%-ban makropórus mentes, így nincs megismétlendõ gyártás porozitás miatt.

. ábra Porkohászati úton elõállított homogén, makropórusmentes TIGRALLOY hasonló ötvözött, de öntött termékhez képest

Ábra alkalmazási javaslatok mindkét TIGRALLOY-fajtára

  körfürészekhez és szalagfürészekhez

ajánlott
majd minden nyers fafajtához, megfagyott fákhoz
Szöges fák (pl. raklapok) újra hasznosítása

em ajánlott
Ragasztott fák, lapanyagok
nagyon koptató trópusi fák

   gyaluláshoz, beforrasztott és cserelapkás profilos szerszámokhoz

ajánlott

1  nedvesség

- nyírfa ópai
 - körtefa

 (
ai

 - erdei fenyö
nedvesség

ászfenyõ i)
 - tölgy ópai
 - tölgy án
- tölgy vörös

 - égerfa
- körisfa

 - fenyö
sezlídgesztenye

 - erdei fenyö
 - cseresznye

 - amerikai körtefa

 -diófa

 - balzsamfa
 - nyárfa
 - hegyi juhar

 - vörösf.

- cukorf.
 - fenyõ

 tölgy

 - szilfa
 - fûzfa
nyug. vörös

 - cédrus

em ajánlott
Ragasztott fák, lapanyagok
Nagyon koptató trópusi fák

száraz
- juhar i

 - amarantusfa

 - teakfa

 - bükk száraz
- bükk fehér

 - puszpángfa

i fehértölgy
 - hikorifa

 - pokkfa

 - tikfa

     orkohászati  
     Öntött termék

versenytárs     orkohászati



HU  Fürészfogak

vágásrés                                                  T
hüvelyk                 m                       hüvelyk                    m                        hüvelyk                      m

vágásrés                                                  T
hüvelyk                   m                     hüvelyk                    m                         hüvelyk                     m

60°-os háromszög - hüvelyk

HU Mindenféle és fajta TIGRALLOY fûrészfogat szállítunk. Kérjük, adja meg nekünk a méreteket és a mennyiséget.

HU  Fürészfogak
Négyszögüek    hüvelyk

hüvelyk                 m                       hüvelyk                    m                      hüvelyk                     m

HU  Mindenféle és fajta TIGRALLOY fûrészfogat szállítunk. Kérjük, adja meg nekünk a méreteket és a mennyiséget.



HU Mindenféle és fajta TIGRALLOY fûrészfogat szállítunk. Kérjük, adja meg nekünk a méreteket és a mennyiséget.

vágásrés                                             T
hüvelyk                  m                      hüvelyk                    m                      hüvelyk                    m

 FürészfogakHU
hüvelyk

 Vágólapok forrasztottlapkás marókhozHU
             ikus

hüvelyk                  m                       hüvelyk                   m                      hüvelyk                     m

   hüvelyk



 Dia tárcsák és szegmensekHU



 Dia tárcsák és szegmensek

HU Dia kategóriák táblázata

HU Standard és speciális PCD dia tárcsák

HU -dia szegmensek



HU  Polikristályos gyémánt   PCD kategóriák és felhasználásuk

HU Kijezetten famegmunkálásra

 kategóriaHU HajlítószilárdságSzívósságKötöanyagtípusSzemcsenagyság és -szerkezet Gyémánttartalom Kopásállóság

kemény       nagyon magas

kemény       nagyon magas

Alacsony -hozHU   

Magas -hozHU

zális alumíniumhozHU

A müszaki adatokat a 7. oldalon találjaHU

kiváló teljesítöképesség
nagyon jó teljesítményü
elfogadható

em alkalmas

HU Nagyolás Félfinom felület Simítás z  simítás Kompozit kötöanyaga Megjegyzés

Szálak Ásványok Fa

 forgácslap átumHU

Mészkö, beton, nagy ütömunkaHU

Univerzális felhaszn., középszem.HU

zális fafeldolgozáshozHU



 További információkHU

HU A részletes mûszaki információkat kérjük, töltse le www.tigra.de honlapunk-
ról vagy kérje "PCD vágószerszámokhoz" mûszaki útmutatónk nyomtatott 
példányát.

Standard  tárcsákHU

HU Kategória

Tulajdonságok és méretek

CikkszámSzemcse Kötöanyag            T

om       2

Köze
pes

Köze
pes

Köze
pes

           Kevert kemény

              Durva

              Kevert kemény



Speciális PCD tárcsákHU

HU Kategória

Tulajdonságok és méretek

CikkszámSzemcse Kötöanyag            T

om       2                                                   1

           Közepes      8

              Közepes         8                      S                                                       1

            Kevert          +            kemény           1                                                     1

              Durva                1                                                     1

             Kevert           +              kemény          1                                                     1

tandard  szegmensekHU

Példa teljes körre

 Példa félkörre

KerekHU

Példa

ÉlszöggelHU

Példa

HáromszögHU

Példa

NégyszögletesHU



Darabolási szolgáltatásHU

A TIGRA gyors szolgáltatást ajánl PCD lézer darabolásra: rajza szerint 3-5 munkanapon belül, élszöggel vagy anélkül.
A szegmensek megtisztítva és biztonságosan becsomagolva kerülnek kiszállításra. A hatékony munkaelõkészítésnek és
megmunkálásnak köszönhetõen lézervágott szegmenseink sok esetben jelentõsen kedvezõbb árúak, mint amilyenek
szikraforgácsolással lehetségesek!

HU

FigyelmeztetésHU

Az ebben a katalógusban felsorolt vídiatermékek élezéskor keletkezõ csiszolópora valószínûsíthetõen egészségkárosító alkotó-
elemeket tartalmaz. Orr-, légzési, bõr- és szemirritációt idézhet elõ. Tartós belélegzése súlyos egészségkárosodáshoz vezethet.
Hûtõfolyadékkal csiszolva olyan iszap keletkezik, amely ezt a port ugyancsak tartalmazza. Kerülje el a csiszolópor és köszörü-
iszap belélegzését és bõrrel való hosszabb érintkezését. Gondoskodjon megfelelõ elszívásról . Használjon személyi védõeszkö-
zöket. Érintkezést követõen alaposan mosson kezet, különösen étkezés vagy dohányzást megelõzõen. A visszamaradó por és
iszap ártalmatlanítását a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen kell végrehajtani.

HU



Hatályos általános szerzõdési feltételeinket mindenkor a www.tigra.de honlapunkon találhatja meg. Válassza az ASZF-t
("Terms and conditions")a navigációs menüben és olvassa, nyomtassa ki, vagy mentse le választása szerint.

HU

Általános szerzõdési feltételekHU

Kérjük, válassza a Biztonságot (“Safety”) a navigációs menüben, hogy megkapja a famegmunkáláshoz felhasznált vídia
szerszámok gyártására és alkalmazására vonatkozó biztonsági tájékoztatót.

HU

Biztonsági tájékoztató ügyfeleink számáraHU
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Frankfurt
Würzburg

Nürnberg

München

Augsburg

Ulm

Stuttgart

A3

A3
A5

Heilbronn

Ellwangen

Ingolstadt
Donauwörth

Dillingen

Nördlingen

Oberndorf am Lech

A6

A7

A7

B25

B16

B16

Singen

Kempten
Lindau Landsberg

Füssen

A8

A8

A8

A9

A81

B2

Regensburg

São Paolo

Rio de Janeiro

PortoAlegre

Foz do Iguaçu

Florianopolis

Curitiba

370 (230)

230 (143)

530 (330)

340 (211)

350 (217)

Curi� ba-Paraná
BRASIL

Pan Yu

HongKong

Guangzhou
Dongguan

Foshan

Zhongshan

Qingyuan

96 km

79 km

Beijing

Airport

Kechuang 4th Street
 

TIGRA ChinaEconomic and Technological 
Development Zone

Beijing 
Station

Tian An Men
City Center

40 km

22 km
19 km

Beijing
CHINA

Hickory, NC
USA

Oberndorf a.Lech 
GERMANY

We reserve the right to make technical changes for product improvements. © TIGRA GmbH 2023
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TIGRA USA, Inc.
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TIGRA China Carbides Co. Ltd.
1-109 No.36 Kechuang 4th Street 

BDA Beijing, P.R. China 100176

Phone +86 10 5352 1598
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TIGRA do Brasil Ltda.
Rua Iapó, 1730, Prado Velho
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Phone +55 41 3276 3731
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Tools cut better
with TIGRA




