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NARZĘDZIA OKRAWAJĄCE 
YABARI 

KOMPENSACYJNE PODATNE NARZĘDZIA OKRAWAJĄCE

 Oprawka może pracować z prędkością do 10.000min-1 

 Obroty: zgodnie ze wskazówkami zegara 

 Posuw: 2000-4000 mm/min 

 Zakres mocowania narzędzi wynosi odpowiednio od 

koszyczka ø 0.6 mm do ø 7mm dla ER11. 

 Mechanizm Built-in pozwala na podatność 10mm w 

kierunku osiowym. 

YABARI jest w stanie podać stałą siłę na krawędziach 

skrawających narzędzi na powierzchni do okrawania. 

 YABARI posiada możliwość regulacji nacisku mechani-

zmu built-in . 
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Yabari oprawki podatne - 

sztywne i wydajne narzędzie 

do zmechanizowanego okrawa-

nia i fazowania. 

Narzędzia tego typu pozwalają na tzw. ela-

styczne lub podatne obrabianie po-

wierzchni różnymi narzędziami okrawają-

cymi, narzędziami o różnej geometrii, 

kształcie, różnymi krawędziami skrawają-

cymi zależnymi od rodzaju obrabianego 

materiału. 

Sztywność narzędzia Yabari polega na uni-

katowym posiadaniu sztywności poprzecz-

nej. Narzędzie posiada podatność głównie 

w swoich osiach poprzecznych. Podatność 

poprzeczna zostaje uzyskana wynikowo, 

poprzez odsuwanie lub dosuwanie narzę-

dzia skrawającego. Narzędzie swoją geo-

metrią okrawa raz bliżej środkiem lub dal-

szą częścią krawędzi skrawającej . 

Dlaczego wybierane są 

oprawki podatne Yabari?  

Ponieważ dzięki swojej unikato-

wej konstrukcji i sztywności po-

zwalają na najwyższą wydajność 

procesu tego typu. Yabari pozwala 

na zastosowanie posuwu nawet 

do 4000 mm/min. Jest to więc 

unikatowe rozwiązanie tego typu 

narzędzi.  

Narzędzie Yabari cieszy się 

wszechstronnym zastosowaniem, 

ponieważ z dużym powodzeniem 

może być stosowane na wszelkich 

obrabiarkach CNC, tokarkach, fre-

zarkach, centrach obróbczych, 

specjalizowanych gniazdach ob-

róbczych, jak i robotach przemy-

słowych. 

2 



 3 

Na co pozwala oprawka Yabari? 

Umożliwia stosowanie narzędzi różnego kształtu i geometrii ostrzy skrawających. Pozwala na mechanizację 

prac okrawania, fazowania krawędzi. Dzięki Yabari Twoja praca stanie się wydajniejsza i bardziej powta-

rzalna. Yabari pozwala na zaoszczędzenie czasu prac wykańczania produktów, ogranicza lub eliminuje ręcz-

ne prace okrawania. Poprawia jakość wykończenia powierzchni, gwarantuje powtarzalność dla tych sa-

mych warunków błędów kształtu powtarzających się na poszczególnych wyrobach.  

Dzięki oprawkom Yabari stosowanych w cyklu automatycznych eliminuje się krawędzie do tej pory przeoczane 

przez pracowników. Procesy zostają uproszczone, redukuje się operacje na przedmiocie poza maszyną. Osz-

czędza się czas i pieniądze związane z działaniami logistycznymi, przemieszczania produktów do innych gniazd 

wykańczania lub obróbek ręcznych. 

Ważnym aspektem stosowania Yabari jest polepsze-

nie warunków BHP! Często praca okrawania lub 

fazowania wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa 

pracy pracowników. Przedmioty produkowane na ma-

szynach roboczych mają po zakończeniu pewnych pro-

cesów wiele ostrych krawędzi. W wyniku kontaktu z 

nimi operator może doznać skaleczenia lub nawet na-

rażony jest na utratę kończyn, wzroku, zdrowia lub ży-

cia.  

Yabari przyczynia się także do ochrony środowiska. 

Pracując nim na maszynach lub zamkniętych akustycz-

nie przestrzeniach, hałas zostaje zamknięty w ograni-

czonej powierzchni. Mniejszy hałas znacznie zwięk-

sza komfort pracy , a tym samym mniejszą uciążliwość 

procesu. 

Praca Yabari jest elastyczna dzięki wewnętrznemu me-

chanizmowi sprężynowemu i śrubie tocznej. Taki me-

chanizm daje elastyczność, dużą sztywność, a jedno-

cześnie dużą wytrzymałość i powtarzalność procesu.  
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YABARI TYP PCHANY

KOMPENSACYJNE PODATNE 
NARZĘDZIA OKRAWAJĄCE

10mm OSIOWEJ PODATNOŚCI NA PCHANIU 

YABARI TYP CIĄGNIONY WSTECZNY

KOMPENSACYJNE PODATNE 
NARZĘDZIA OKRAWAJĄCE

10mm OSIOWEJ PODATNOŚCI NA CIĄGNIĘCIU WSTECZNYM 

Zawiera akcesoria: 

-koszyczek ER11 6mm -nakrętkę ERM11 -klucz ERM11
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NARZĘDZIA OKRAWAJĄCE 

BARIFLEX 
NARZĘDZIA PODATNE PROMIENIOWO DO OKRAWANIA

 

 Wrzeciono narzędzia poddaje się promieniowo,  gdy napotka 

siłę boczną powstałą w wyniku nierówności krawędzi obrabia-

nego przedmiotu. 

 

 uzyskanie jednolitej geometrii 

fazowania. 

 , 

 Maksymalne odchylenie kątowe wynosi 7 °.  Zakres odchylenia 

na zadziorze może wynosić do 20mm zależnie od zadzioru. 

OBRÓT: CW / CCW 
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 Zakres mocowania koszyczka wynosi 

odpowiednio od  ø 0.6 mm do ø 7mm 

dla ER11. 

Zawiera akcesoria: 

-koszyczek ER11 6mm -nakrętkę ERM11 -klucz ERM11
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NARZĘDZIA OKRAWAJĄCE 

AXIBARI 
Z KOMPENSACJĄ OSIOWĄ DO SZCZOTKOWANIA

 

 

 Mechanizm „built-in” posiada podatność osiową narzędzia 15 mm. 

na powierzchnię podczas pracy. 

w programie, aby zrekompensować  zużycie szczotki. 

jak przy użyciu szczotki 
sztywno zamocowanej bezpośrednio na wrzecionie. 

AXIBARI nadaje się również do polerowania rowków uszczelnień za 
pomocą prętów ściernych w miejscu, gdzie rowek jest zbyt mały dla 
szczotki.  

  mechanizm . 

OBRÓT: CW / CCW 
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 Zakres mocowania koszyczka wynosi 

odpowiednio od  ø 1mm do ø 25mm 

dla ER25. 

Zawiera akcesoria: 

-koszyczek ER25 6, 10, 13, 16mm -nakrętkę ERM25

-klucz ERM25
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