
Vyvrtávání a přesné 
vyvrtávání

Nástrojová 
řešení

_ KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ

Nástroje k vyvrtávání 
a přesnému vyvrtávání  
Walter: Se systémem  
pro úspěch.



Walter Boring  
s Walter Capto™.

Nové univerzální geometrie Walter E47 a MP4 jsou  
ideální k vyvrtávání s přerušovaným nebo nepřeru-
šovaným řezem. Geometrie břitových destiček E47 
s přímými řeznými hranami je kompletně lisovaná 
a má nové provedení s variabilní šířkou utvářeče pro 
excelentní lámání třísky. Břitová destička s geometrií 
MP4 je broušená ze všech stran, a tedy vhodná pro 
přesné použití. Geometrie E47 je dostupná s povlakem 
Tiger·tec® MP4 s Tiger·tec® Silver – podle použití 
v základních tvarech CC.., SC.., a WC...

Rozhraní Walter Capto™ je v otázce 
univerzality neporazitelné. Je vhodné 
pro stacionární a rotační operace 
a používá se na obráběcích centrech 
a víceúčelových strojích. Kromě 
flexibility přesvědčuje rozhraní 
Walter Capto™ uživatele především 
stabilitou.  

Walter Boring LWS je provedení Walter BoringMEDIUM 

s nižší hmotností. Díky hmotnosti nižší přibližně 

o 50 procent se s nástrojem snáze manipuluje a šetří 

se vřeteno, protože se zrychluje a brzdí méně hmoty. 

Tento nástroj je dostupný v různých rozměrech  

(od 90-110 mm a 110-153 mm) a vyniká vysokou 

stabilitou. 

*LWS = Light Weight Solution 
 (provedení s nižší hmotností)

LWS*



K dodání také jako sada.

Nástroje pro přesné vyvrtávání WALTER 
Precision v digitálním provedení v otázce 
přesnosti znovu zvyšují sázky. Digitální 
displej umožňuje nastavení s přesností na 
mikrometry. Přesné seřízení bez vůle činí 
0,002 mm na průměru a automatické  
vyrovnání nevyváženosti je zcela  
bezúdržbové. Dodává se s vrtací  
tyčí ze slinutého karbidu nebo jako  
kazetové provedení o průměru  
2-124 mm. 

Jednobřitý nástroj na přesné vyvrtávání 
Walter s rozhraním Walter Capto™ nebo 
Walter ScrewFit je vybaven komfortním 
analogovým odečítáním. Přesnost nasta-
vení činí 0,002 mm. Se třemi velikostmi 
kazet (mini, medium, maxi) tento nástroj 
pokrývá velmi široký rozsah průměrů 
(2-640 mm). Přesně vyladěný sortiment 
vyměnitelných břitových destiček zaručuje 
nejlepší obráběcí hodnoty.

V rozsahu průměrů 28-203 mm lze nástroje 
použít i ke zpětnému obrábění.

  Extrémně přesné:  
Walter Precision  
s Walter Capto™.



Vyvrtávací nástroje Walter:  
hospodárné vyvrtávání. 

Walter Boring je náš flexibilní, modulárně 
konstruovaný nástrojový systém pro hospodár-
né vyvrtávání prakticky všech běžných mate-
riálů. Tyto nástroje s vyměnitelnými břitovými 
destičkami lze díky bezpečnému držáku Walter 
Capto™ používat s vysokými točivými momenty.

Podle druhu materiálu se používají vhodné VBD 
Walter, které vynikají velmi dobrým chováním 

při lámání třísky. Chlazení se provádí vnitřním 
přívodem chladiva přímo na břit.

Systém pokrývá velmi velký rozsah průměrů 
20-640 mm a vynikajípři symetrickém a radiálně 
přesazeném hrubování. 

S rozsáhlým sortimentem modulárních kom-
ponent (adaptér, prodloužení, VBD) je systém 
velmi flexibilní a jednoduše ovladatelný. 

B4011 Ø 20-41 mm
B3221.T.

Volitelně

AK 580.C. AK 500 AK 510 AK 512

Ø 15-70 mm
B3230.T · B4030.T



Vyvrtávací nástroje Walter:  
hospodárné vyvrtávání. 

V obráběcí praxi se Walter Boring vyznačuje 
výkonností a hospodárností. Proto je tento silný 
nástrojový systém zvlášť vhodný pro všeobec-
né strojírenství, automobilový a elektrárenský 
průmysl.

Walter Boring je vrtací systém přesně vyladěný 
na systém přesného vyvrtávání Walter Precision 
(protější strana). 

Proto mají uživatelé po ruce silné duo pro  
hospodárné a precizní vyvrtávání a přesné 
vyvrtávání.

HSK-Capto™
C...390.410

SK-Capto™
C...390.140

MAS-BT-Capto™
C...390.55/58

SK**-Capto™
C...390.540

MAS-BT**-Capto™
C...390.555/558

C...-391.02 C...-391.01Meziadaptér

Ø 20-41 mm
B3221..

Ø 41-153 mm
B3220.C.

Ø 150-640 mm
B3220.C.

B421x.C. Vrtáky VHM

** BIG-PLUS SYSTEM, 
Licensed BIG DAISHOWA

Volitelně



  Vyvrtávání Walter Precision:  
se systémem k nejvyšší 
přesnosti.

Po vyvrtávání následuje přesné vyvrtávání. I zde 
nabízí Walter uživatelům něco speciálního: Walter 
Precision s Walter Capto™, nástrojový systém 
přesného vyvrtávání. Vyznačuje se přesnými 
výsledky, spolehlivostí a hospodárností. 

Walter Precision je vhodný pro dokončovací 
obrábění (IT6) přesných otvorů ve všech materi-
álech. Jednobřité nástroje pro přesné vyvrtávání 

jsou k dispozici v analogovém provedení nebo 
jako digitální verze pro nastavení s optoelekt-
ronickým měřicím systémem s přesností v řádu 
mikrometrů.

V analogové variantě je rozsah průměrů  
2-203 mm a v můstkovém provedení z hliníku 
150-640 mm. Digitální nástroje jsou vhodné pro 
vysoce přesné otvory s průměrem 2-124 mm.

B3230.C

HSK-Capto™
C...390.410

SK-Capto™
C...390.140

MAS-BT-Capto™
C...390.55/58

SK**-Capto™
C...390.540

C...-391.02 C...-391.01Přechodový 
adaptér



  Vyvrtávání Walter Precision:  
se systémem k nejvyšší 
přesnosti.

Vedle upínače Walter Capto™ vyvážení 
umožňuje použití vyšších řezných parametrů 
a točivých momentů.

Na základě široké nabídky řezných materiálů 
a geometrií lze s vhodnou vyměnitelnou břitovou 
destičkou hospodárně vyřešit každý obráběcí 
úkol.

Nástroje Walter Precision se používají tam, kde 
se požaduje nejvyšší přesnost: v leteckém a kos-
mickém průmyslu, ve výrobě nástrojů a forem, 
ale i ve všeobecném strojírenství a při výrobě 
přesných dílů.

*LWS = Light Weight Solution 
 (provedení s nižší hmotností)

LWS*

B4030.C - VYVÁŽITELNÉ B4035.C - DIGITÁLNÍ

MAS-BT**-Capto™
C...390.555/558

** BIG-PLUS SYSTEM, 
Licensed BIG DAISHOWA
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Walter CZ s.r.o 
Kurim, Czech Republic 
+420 (0) 541 423352, service.cz@walter-tools.com 
 
Walter Austria GmbH 
Wien, Austria 
+43 (1) 5127300-0, service.at@walter-tools.com 
 
Walter Slowakei, o.z. 
Nitra, Slovakia 
+421 (0) 37 6531613, service.sk@walter-tools.com 
 
Walter Austria GmbH 
Podružnica trgovina, 
Miklavž na Dravskem polju, Slovenija 
+386 (2) 629 01 30, service.si@walter-tools.com

Walter AG 

Derendinger Straße 53, 72072 Tübingen 
Postfach 2049, 72010 Tübingen 
Německo 
 
www.walter-tools.com


