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Nyheter och erbjudanden från Edeco Tool AB

Nya kvalitetsverktyg från kinesisk världsetta

Våren 2016
TOOLING

VÄNDSKÄR FÖR SVARVNING
positiva och negativa skär för alla material

VÄNDSKÄR FÖR FRÄSNING
innovativa skär som tål varje jämförelse

PARTNERSKAP 
med en av världens stora

TEMA GESAC
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INNEHÅLL

EDECO erbjuder verktyg för skärande 

bearbetning. Våra kunder finns inom stål-, 

fordons- och verkstadsindustrin samt inom 

aero, energi, telecom och medicin. 

Vi erbjuder kunskap och marknadsledande 

produkter inom hållande, skärande och  

kapande verktyg samt maskiner, mätteknik 

och uppspänningsteknik.

OM EDECO TOOL

      GESAC:s vändskär 
övertygar sett till både 
kvalitet och ekonomi!

AKTUELLT I VÅR

REDAKTIONELLT
TOOLING produceras och publiceras av  

verktygsspecialisten Edeco Tool AB. Tidningen 

ges ut två gånger per år och presenterar nyheter 

och ett urval av Edecos premiumprodukter.

ANSVARIG UTGIVARE

Anders Höögh, Edeco Tool AB

anders.hoogh@edeco.se

REDAKTÖR

Mikael Hallgren, Preferens AB 

mikael@preferens.se

FORM & PRODUKTION

Preferens AB, Karlstad

TRYCK

CityTryck i Karlstad AB

Vi reserverar oss för eventuella faktafel i texten.

 4  PARTNERSKAP MED VÄRLDSETTA

 Reserapport från kinesiska Xiamen

   VÄRLDSFÖRETAGET GESAC

 Från gruva till exklusiva verktyg

 8  VÄLKOMMET KOMPLEMENT

 Nya vändskär fyller sortimentslucka 

 
10  VÄNDSKÄR FÖR SVARVNING

12  Negativa vändskär 

15 Positiva vändskär 

20  LIVSLÄNGDSTESTER AV VERKTYG

4

Rubrik, rubrik, rubrik
Från 1 oktober kan du köpa kvalitetsverktyg 
 från Edeco direkt på nätet !

6
10-13 maj ställer Edeco ut på Elmia 

Verktygsmaskiner i Jönköping. Vi 

visar produkter och bjuder på goda 

råd kring vårt omfattande sortiment 

av industriverktyg. Välkommen! 

10 maj

Elmia Verktygsmaskiner 2016CUSTOMERS CHOICE innebär för oss att 

ses som ett självklart alternativ vid val av 

verktygsleverantör.

Dit når vi genom produkter i teknikens 

absoluta framkant samt via kunskap, närhet, 

service och leveransstyrka.

CUSTOMERS CHOICE

P50 handlar om att effektivisera. Med nog-

granna nulägesanalyser, genomtänkta tester 

och ny teknik ska vi hjälpa dig som kund till 

optimerade processer, sänkta bearbetnings-

kostnader och konkurrensfördelar. 

P50

Under några fina vårdagar i maj  

gästar vi, tillsammans med kunder, 

Miller GmbH, en av våra äldsta  

och starkaste leverantörer. Under  

Tysklandsvistelsen ges också  

möjligheter att träffa Millers  

systerföretag WTE och Beck. 

23-24 maj

Kundresa till tyska Miller

6

22  ÖVRIGA VÄNDSKÄRSPRODUKTER 

23  PRISEXEMPEL 

16  VÄNDSKÄR FÖR FRÄSNING

17  Planfräsar 

18 Hörn- och kopierfräsar 

19 Skiv- och högmatningsfräsar

Måndagen den15:e augusti är det 

officiella startdatumet för andra  

etappen i vår lanseringen av 

GESAC:s vändskärsprogram.

Från detta datum ges svensk 

verkstadsindustri tillgång till ett av 

marknadens starkaste program av 

vändskär för fräsning.

15 augusti

Premiär för GESAC:s vänd-
skärsprogram för fräsning 

Lyckosamt besök hos GESAC - 
världens största hårdmetallaktör 4

Vändskär för 
SVARVNING

Vändskär för 
FRÄSNING
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När bitarna faller på plats!
Det är nästan på dagen ett år sedan Edecos styrelse och ledningsgrupp 

strålade samman för en djuplodning kring Edecos utvecklingsplaner. 

Många av bitarna i vårt framtidspussel kunde under mötet successivt läggas 

på plats. En fråga som dock blev hängande kvar i luften var; har vi egentligen 

de produkter våra kunder söker? Mötet avslutades därför med beslutet att 

göra en undersökning bland våra kunder för att få frågan besvarad.

Under fjolårshösten inträffade två viktiga händelser med endast några få 

veckors mellanrum.

Den beslutade kundundersökningen genomfördes och visade, glädjande nog, 

att våra kunder är mycket nöjda med merparten av det vi erbjuder. Det blev 

samtidigt tydligt att kunderna saknade viktiga delar i vårt vändskärsprogram.

Kort därefter blev vi kontaktade av kinesiska GESAC, en av världens största 

hårdmetallaktörer, som förhörde sig om vårt intresse av ett samarbete.

Sedan har allt gått snabbt. Efter omfattande tester och ett fantastiskt besök 

hos ett världsföretag som verkligen sticker ut, kan vi med glädje och stolthet 

konstatera att bitarna har fallit på plats.

ANDERS HÖÖGH

VD, Edeco Tool AB

Från gruva till exklusiva verktyg
GESAC tar ett fast grepp kring hela  
värdekedjan.
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GESAC / Uppgörelsen

Sverigepremiär 
för världsettan 
inom hårdmetall

S pänningen var stor och förvänt-

ningarna höga då produktchefen 

Fredrik Carlsson-Reis och Edecos 

VD Anders Höögh, en tidig morgon i mitten 

av mars lämnade Arlanda flygplats. 16 timmar 

senare landar man på Gaoqi International 

Airport i Xiamen på den ”kinesiska rivieran”, 

där en välkomstdelegation från Golden Egret 

Special Alloy Co - GESAC - tar emot. Efter 

en intensiv vecka lämnar paret Kina, med ett 

nyskrivet partneravtal med en av världens 

största hårdmetallaktörer i portföljen.

LYCKOSAMMA OMSTÄNDIGHETER

I själva verket påbörjades resan nästan ett år 

tidigare då de inledande kontakterna togs.

– GESAC kontaktade oss under sensommaren 

ifjol, i ett läge då vi aktivt sökte ett tillskott till 

vår leverantörspark, berättar Anders Höögh.

En från början avvaktande hållning från vår sida

Ibland måste man färdas långt för att finna det man söker.  

På mer än 700 mils avstånd har EDECO funnit kinesiska GESAC, 

överlägsen världsledare inom hårdmetallpulver och sintrad hård- 

metall, som vid sidan av särklassig materialkompetens också  

erbjuder ett fantastiskt sortiment av kvalitetsverktyg.

utvecklade sig snabbt till ett seriöst intresse då 

vi förstod vad företaget hade att erbjuda. 

Under senaste halvåret har Edeco därefter 

testat GESAC:s produkter hos ett urval av 

sina kunder med mycket goda resultat.

HANDSLAG MED VÄRLDSETTA

GESAC är världens särklassigt största aktör 

inom utvinning av volfram/hårdmetallpulver. 

Under en knapp 30-årsperiod har företaget, 

utifrån egen gruvdrift, byggt upp en högtek-

nologisk värdekedja där man utvecklar och 

distribuerar hårdmetallpulver av olika typer till 

industri över hela världen.

I företagets moderna produktionsanläggningar 

förädlas pulvret till bl.a sintrade hårdmetallämnen, 

formverktyg, slitdelar och precisionsdetaljer. 

Ett högprioriterat område är också det 

det egna sortimentet av skärande verktyg. 

Programmet växer snabbt och omfattar idag 

solida hårdmetallverktyg, PCBN/

PCD-verktyg samt ett enastå-

ende utbud av vändskärsverktyg. 

– GESAC:s vändskär övertygar 

verkligen sett till både kvalitet och 

ekonomi, säger Anders Höögh. 

Det är också här vi kommer att 

lägga vårt skarpaste fokus vid 

uppstarten av samarbetet.

GESAC I KORTHET

FULLSTÄNDIGT NAMN: Golden 

Egret Special Alloy Co - GESAC

GRUNDAT: 1989

ÄGANDE: Ingår i Xiamen Tungsten Co. 

Noterad på Shanghai Stock Exchange.

LOKALISERING: Huvudkontor, forsk-

ningscenter och 4 produktionsenheter 

i Xiamen, sydöstra Kina.

OMSÄTTNING: 450 milj USD (2015) 

PERSONAL: 2 600 anställda (2015)

MARKNADSPOSITION: Världsledare 

inom tillverkning av hårdmetallpulver 

och sintrad hårdmetall.

厦门金鹭特种合金有限公司
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. 

BÖRSNOTERAD GIGANT

GESAC – med bas i Xiamen i de sydöstra  

delarna av Kina – är det ledande bolaget i 

den gigantiska XTC-koncernen som är  

noterad på Shanghai-börsen. 

Under en händelserik vecka fick Edeco lära 

känna flera av grenarna i Gesacs verksamhet.  

Man besökte bland annat den nyinvigda 

Tongan-fabriken, det senaste av företagets 

flaggskepp. 

– Mycket imponerande, konstaterar Anders 

och Fredrik samstämmigt. Gesac använder 

sig idag av en maskinpark som flertalet  

europeiska tillverkare skulle känna sig  

oerhört stolta över.

Den höga tekniknivån gäller även kvalitets-

kontrollen som utförs minutiöst med senaste 

teknik från både Europa och USA.

NU BÖRJAR MATCHEN

Under högtidliga former avslutades veckan  

med ett klassiskt handslag mellan GESAC:s 

General Manager Wu Qishan och Anders 

Höögh samt av gemensam signering av 

samarbetsavtalet. 

På hemmaplan väntar 

arbetet att introducera 

det nya sortimentet på 

marknaden med startskott 

vid Elmias verktygsmässa i 

Jönköping i början av maj. 

Agenturen ger därefter Edeco 

möjligheter att gå vidare i övriga 

Norden samt Baltikum. 

– Samarbetet med GESAC känns högintressant, avslutar 

Anders Höögh. Vi ges chansen att bygga på vårt redan 

starka sortiment med nya kvalitetsverktyg, med en kost-

nadsnivå vi vet att svensk industri kommer att gilla.

Anders Höögh och GESAC:s 
General Manager Wu Qishan
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GESAC / Värdekedjan

Sedan grundandet 1989 har GESAC byggt en värdekedja som sträcker sig från utvinning av  

volfram-/hårdmetallpulver från egna gruvor till produktion av sintrade hårdmetallprodukter och  

avancerade högteknologiska industriverktyg.

Solida  
hårdmetall- 
verktyg 

Vändskär

PCBN/PCD 

Hårdmetall består vanligen av volframkarbid som 

hårdämne, kobolt som bindemetall. Slutproduktens 

tillämpning avgör vilka ytterligare karbider och metaller 

som ska tillsättas. GESAC går i spetsen för utveckling 

och produktion av hårdmetallpulver.

GESAC producerar årligen 40 000 000 vändskär och 100 000  

hållare. Sortimentet är omfattande och inkluderar verktyg för både 

svarvning, fräsning och borrning. GESAC är den kinesiska tillverkare 

som idag växer allra snabbast. 

Årlig produktionskapacitet på 100 000 vändskär gör PCBN/

PCD till ett av GESAC:s högst prioriterade produktområden. 

Moderna produktionsprocesser och noggrann kontroll garan-

terar hög och stabil kvalitetsnivå.

GESAC:s sortiment av 

solida hårdmetallverktyg  

omfattar kompletta sortiment 

inom borrning och fräsning. 

Totalt produceras fler än  

8 000 000 verktyg per år, 

vilket gör GESAC till en 

av världens absolut största 

tillverkare.

Hårdmetallpulver

Skärande verktyg 

Sintrad hårdmetall

Helhetsgrepp kring  
hela värdekedjan

Tillverkningen av hårdmetall sker pulvermetallurgiskt. Ingående 

beståndsdelar granuleras och blandas till ett hårdmetallpulver. 

Pulvret pressas och sintras i vakuum till önskad geometri. 

GESAC äger egna volframgruvor och står ensamma 

för ca 30% av världsproduktionen.

Volframgruvor11

33

44

22
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VändskärsverktygGESAC

Helheten är en av grundstenarna i Edecos verksamhet. Vi vill 

kunna erbjuda våra kunder verktygen som krävs för kvalificerad 

bearbetning och effektiva processer.

Samarbetet med GESAC ger oss ett sortiment av vändskärs- 

verktyg som motsvarar alla önskemål. Ett efterlängtat komplement 

som uppfyller högt ställda krav på kvalitet och produktionsekonomi.

Programmet rymmer negativa och positiva skär för svarvning, 

med geometrier utvecklade för arbeten i de flesta material.  

Från och med i sommar kommer vi även att erbjuda GESAC:s 

breda sortiment av vändskär för fräsning. 

Ett brett sortiment av svarvskär som verkligen  

övertygat i tester hos våra svenska kunder. 

Sortimentet omfattar både negativa och positiva 

vändskär och tillhörande hållare. 

GESAC:s utvecklingsplaner de kommande 

åren är mycket imponerande och redan i 

augusti kommer vi att lansera två mycket 

intressanta tillskott i svarvfamiljen. 

Produkterna finns tillgängliga på Edecos 

hemsida och shop.

GESAC:s verktygsprogram omfattar även ett högintressant  

sortiment av vändskär för fräsning. 

Programmet innehåller flera innovativa och patenterade 

produktlösningar som placerar företaget i verktygs-

tillverkarnas absoluta toppskikt. I sortimentet 

ingår produkter för plan-, hörn-, spår-, profil- 

och högmatningsfräsar. 

Edeco arbetar för högtryck med att göra pro-

dukterna tillgängliga för den svenska marknaden 

och lanseringen planeras i augusti 2016.

Efterlängtad pusselbit förstärker 
helhetsbilden

Vändskär för svarvning 

Vändskär för fräsning 

Välkommen att ta del av Edecos  
utökade program av vändskärsverktyg. 

Redan i maj introduceras GESAC:s  
omfattande program av svarvskär. Direkt  
efter semestern, med start 15 augusti, utökas 
sortimentet även med vändskär för fräsning. 
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VÄNDSKÄR FÖR SVARVNING

•   Erbjuds med flera olika spånbrytare

•  Serierna omfattar skär i olika substrat  

    och beläggningar

•   Brett program av svarvhållare

•   Tillverkas alltid av nyproducerat  

    hårdmetallpulver

GESAC

LANSERAS I MAJ 2016

Vändskär för svarvning

Vändskär för svarvning
För stål För seg- och gjutjärn För aluminiumFör rostfritt För superlegeringarP K NM S

För stål För seg- och gjutjärn För aluminiumFör rostfritt För superlegeringarP K NM S

QH

Applikation

Applikation

Geometri

Geometri

Specifikation

Specifikation

QR

QM

QF

GP

AL

SM

SF

SV

GF

GM

P

QH spånbrytare lämpar sig för grov bearbetning i stål samt i seg- eller gjutjärn. Skäret 
är enkelsidigt och dess progressiva spånbrytare bidrar till lägre skärkrafter. 

QR spånbrytare lämpar sig för grov bearbetning i stål samt i seg- eller gjutjärn. Skäret 
är dubbelsidigt och dess geometri ger bra spånkontroll vid stora skärdjup.

QM spånbrytare lämpar sig för medelgrov bearbetning i stål. Skäret är dubbelsidigt och 
dess geometri ger bra spånkontroll vid medelstora skärdjup. 

QF spånbrytare lämpar sig för fin- till semifin bearbetning i stål. Skäret är dubbelsidigt 
och dess geometri ger bra spånkontroll och fina ytor.

GP spånbrytare med 5/7/11° släppningsvinkel. Brett användningsområde med en geometri 
för bearbetning i stål, rostfritt stål och seg- eller gjutjärn. Mycket bra spånkontroll vid skärdjup 
under 1mm.

AL spånbrytare för bearbetning i aluminium. 

SM spånbrytare är avsedd för medelfin bearbetning i rostfria och mjuka stål. Skäret är 
dubbelsidigt. 

SF spånbrytare är avsedd för bearbetning i rostfria och värmebeständiga superlegeringar.  
Skäret är dubbelsidigt och har en geometri som ger låga skärkrafter. Bra val vid bearbetning  
i tunnväggiga detaljer eller vid långa verktygsuthäng.

SV spånbrytare lämpar sig för medelgrov bearbetning i stål och ostabila förhållanden. 

GF spånbrytare lämpar sig för finbearbetning i stål. Skäret är dubbelsidigt och dess 
geometri ger bra spånkontroll vid små skärdjup. 

GM spånbrytare lämpar sig för medelfin bearbetning i stål. Skäret är dubbelsidigt och 
dess geometri ger bra spånkontroll vid medelstora skärdjup.

UK spånbrytare är avsedd för bearbetning i seg- eller gjutjärn. Skäret är dubbelsidigt 
och dess geometri lämpar sig väl vid svåra förhållanden.

Utan spånbrytare. Starkt skär för intermittent bearbetning.

HK spånbrytare är avsedd för grovbearbetning i seg- eller gjutjärn. Skäret är dubbelsidigt 
och dess geometri ger bra kontroll vid stora skärdjup.HK

UK

FLAT

N

M

NEGATIVA SKÄR

POSITIVA SKÄR

K

P

P

P

P

P

P

P

P

K

K

K

M

M S

K

K
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Spånbrytare och hårdmetallsorter för stål

GP1115

Förstaval vid bearbetning 
i stål, bra förhållanden 
samt vid fin- till semifin  
bearbetning. CVD-belagd.

GP1225

Förstaval vid bearbetning 
i stål, normala förhållan-
den samt vid medel- till 
semigrov bearbetning. 
CVD-belagd.

GP1135

Förstaval vid bearbetning 
i stål och svåra förhållan-
den. CVD-belagd.

GP3125

PVD-belagt skär för 
bearbetning i stål under 
normala förhållanden.

GP91TF

Cermet-skär för svarv-
ning i stål, gjut- och 
segjärn samt i rostfritt 
stål. Används endast vid 
bra förhållanden.

Belagd hårdmetall Cermet

Q-serien

G-serien

Finbearbetning

Semifin bearbetning

Grovbearbetning

Tung bearbetning

QH
QR

7

6

5

4

3

2

1

QM

QF

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Matning f (mm/varv)

S
kärdjup A

p (m
m

)

P

Hårdmetallsorter

Spånbrytare och hårdmetallsorter för gjut- och segjärn

GK1115

Förstaval vid bearbetning i gjut- 
och segjärn, bra förhållanden till 
lätt intermittent och fin- till semi-
fin bearbetning. CVD-belagd.

GK1125

Förstaval vid bearbetning i gjut- 
och segjärn, dåliga förhållanden 
och medel- till grov bearbetning. 
CVD-belagd.

GK1120

Förstaval vid bearbetning i gjut- 
och segjärn, bra förhållanden 
till lätt intermittent och semifin 
bearbetning. CVD-belagd.

GK1130

Förstaval vid bearbetning i gjut- 
och segjärn, dåliga förhållanden 
och grov bearbetning. CVD-
belagd.

K-serien

G-serien

FinbearbetningUK

Semifin bearbetning

Grovbearbetning

FLAT7

8

6

5

4

3

2

1

HK
UK

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

K

Hårdmetallsorter

NEGATIVA SKÄR NEGATIVA SKÄR

GESAC Vändskär för svarvning

S
kärdjup A

p (m
m

)

Matning f (mm/varv)

QH

QR

QM

QF

FLAT

HK
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Spånbrytare och hårdmetallsorter för rostfritt 
och superlegeringar

M-serien

EF-serien

Finbearbetning

Semifin bearbetning

4

3

2

1

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

M S

SM

SF

GM1125
Förstaval vid bearbetning 
i rostfria stål, bra förhål-
landen till lätt intermittent 
och fin- till semifin bear-
betning. CVD-belagd.

GM3125
Förstaval vid bearbetning 
i rostfria stål, normala 
förhållanden till lätt in-
termittent och medel- till 
semigrov bearbetning. 
PVD-belagd.

GM3115
Förstaval vid bearbetning i 
rostfria stål och superle-
geringar, bra förhållanden 
samt fin- till semifin bear-
betning. PVD belagd.

Hårdmetallsorter

Nytt vändskär och substrat framtaget för 
bearbetning av HRSA-material och titan. 
Geometri med skarpa skäreggar ger bra 
ytfinhet i fin- till semifin bearbetning.

 
Erbjuds i 6 olika skärtyper:

KM-serienMM-serien

Spånbrytare och hårdmetallsorter för aluminiumN

AL-serien

GN9125
Förstaval vid bearbetning i  
aluminium- och kopparlegeringar, 
bra förhållanden till lätt intermittent 
samt vid fin- till grov bearbetning.

Finbearbetning

GP-serien

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

GP

0,10 0,2 0,3

Finbearbetning

HÅRDMETALLSORTER

P Finbearbetning GP1115\GP91TF 

Semifin bearbetning GP1225\GP3125 

M Semifin bearbetning GM1125\GM3125 

K Finbearbetning GK1115 

NEGATIVA SKÄR POSITIVA SKÄR

GESAC Vändskär för svarvning

CNMG120408-EF

CNMG120412-EF

DNMG150608-EF

DNMG150612-EF

VNMG160408-EF

VNMG160412-EF

NYHET!

SLÄPPS I

AUGUSTI
NYHET!

SLÄPPS I

AUGUSTI P

P

PM

M

K

Används vid fin till semifin bearbetning samt i stål och rostfria  
material. Vändskär kommer från start att finnas tillgängliga i  
4 hårdmetallsorter.

Vändskär kommer från start att finnas tillgängliga i 2  
hårdmetallsorter.

Positiv: Mycket lättskärande.  
Lämnar mycket bra ytfinhet.

Stabil och stark skäregg: Motverkar 
urflisning vid intermittent bearbetning.

Dubbla släppningar: Stark och 
samtidigt skarp vilket ger lång 
livslängd.

Variabel släppning med bra spån-
utrymme reducerar belastningen på 
skärspetsen och ger lång livslängd.

Spånbrytare: Calabash-modell. 
Stort spånbrytarområde och 
mycket slitstark.

Kombinationen bred spårbredd och 
grunt spårdjup lämpar sig väl i medel 
till grovbearbetning i stål och fin- till 
semifin bearbetning i seg- och gjutjärn.

Spånbrytare och hårdmetallsorter för övriga applikationer

K

S
kärdjup A

p (m
m

)

Matning f (mm/varv)

S
kärdjup A

p (m
m

)

Matning f (mm/varv)

SM

SF

AL

GP
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GESAC

Vändskär för fräsning
Högintressant sortiment av vändskär för fräsning med innovativa,  
patenterade lösningar för olika geometrier, substrat och beläggningar. 

Vändskär för fräsning

Planfräsar 

Hörnfräsar  

Skivfräsar 

Kopierfräsar  

Högmatningsfräsar  

MFA/MFB

PLANFRÄSAR

MFA143  
Dimensioner: Ø40-200 mm
Skär: ODKT060508  

MFA-serien

MFB145 
Dimensioner: Ø50-315 mm
Skär: SNEU1206

MFA145  
Dimensioner: Ø50-125 mm
Skär: SEET13T3 

MFB245  
Dimensioner: Ø50-315 mm
Skär: SNEU1206

MFA145 
Dimensioner: Ø50-63 mm
Skär: SEET13T3

MFB160 
Dimensioner: Ø80-315 mm
Skär: HNEX0905

MFB-serien

LANSERAS I AUGUSTI 2016

VÄNDSKÄR FÖR FRÄSNING

• Olika geometrier för olika material

• Serierna omfattar skär i olika substrat  

 och beläggningar

• Brett program av fräskroppar

• Tillverkas alltid av nyproducerat  

 hårdmetallpulver

GEOMETRIER
FIN

GL

MEDEL

GM

GROV

GH

WIPER

GW

ALUMINIUM

NL
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GESAC

MEA

HÖRNFRÄSAR

MEA 190  
Dimensioner: Ø50-63 mm
Skär: APKT 11 och 16. APMT 11 och 16 

MEA-serien

MEA190 
Dimensioner: Ø16-32 mm
Skär: APKT 11 och 16. APMT 11 och 16 

MPA/MPB

KOPIERFRÄSAR

MPA100  
Dimensioner: Ø40-100 mm
Skär:  RDET/RDMT 08, 10, 12 , 16 
    RDEW/RDMW 05, 08, 10, 12, 16 

MPA-serien

MPA100 
Dimensioner: Ø10-35 mm
Skär:  RDET/RDMT 08, 10, 12 , 16 
    RDEW/RDMW 05, 08, 10, 12, 16 

MPB100 
Dimensioner: Ø40-125 mm
Skär: RPET/RPMT/RPEW/RPMW 08, 10, 12, 16 

MPB-serien

MPB100 
Dimensioner: Ø16-40 mm
Skär: RPET/RPMT/RPEW/RPMW 08, 10, 12, 16 

Vändskär för fräsning

SKIVFRÄSAR

MSA 190  
Dimensioner: Ø110-113 mm
Skär: CNEU080508

MSA-serien

MSA190 
Dimensioner: Ø80-160 mm
Skär: CNEU080508 

HÖGMATNINGSFRÄSAR

MKA110  
Dimensioner: Ø80-100 mm
Skär: UDET/UPET/UDMW 08, 12 

MKA-serien

MKA110 
Dimensioner: Ø20-35 mm
Skär: UDET/UPET/UDMW 08, 12
 

MKB 190  
Dimensioner: Ø50-125 mm
Skär: SDMT12, 15 

MKB-serien

MKB190 
Dimensioner: Ø32-40 mm
Skär: SDMT12, 15

MSA

MKA/MKB

GEOMETRIER
FIN

PL

MEDEL

PM

GROV

PR

ALUMINIUM

AL

GEOMETRIER
CNEU070508-PM CNEU070508-KM

GEOMETRIER
FIN

BL

MEDEL

GM

GROV

NONE

GROV

NONE

GEOMETRIER
MEDEL

MM

MEDEL

PM

GROV

MH

GROV

NONE
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GESAC Livslängdstest

Livslängdstest av verktyg

Test i material OVAKO SB600

Kvaliteten är en högprioriterad och självklar fråga för varje artikel i Edecos omfattande verktygsprogram. 
GESAC:s sortiment utgör inget undantag. Under senaste halvåret har GESAC:s vändskärsprodukter 
testats noggrant hos ett urval av våra kunder med mycket goda resultat.

Kommentar

I genomförda tester har vi lyckats möta och 

passera konkurrentens prestanda. 

Testerna är ännu inte slutförda. Nytt material 

kommer att anlända. 

Detta SB600-material är välkänt för att ha 

ganska stora variationer i kvalitet. Det kan 

i ett parti vara mycket lätt att skära för att i 

nästa sats vara betydligt hårdare. 

Av denna anledning måste vi testa i mer  

än en sats från materialleverantören för att 

se om vi fortsatt har samma eller bättre  

prestanda än konkurrenterna.

TESTFAKTA

Material: Ovako SB600  
(S600N acc. To 
EN10027-1)

Maskin: Mori Seiki 
NZX2000SY2

Skär: DNMG 150608

Applikation: Grovbearbetning. 
Användande av 
båda revolvrar.

Skärdata

Skärhastighet (Vc) 220 m/min

Skärdjup (ap) 2,3 mm

Matning (fn) 0,38 mm/varv

GESAC:s vändskär var hela 75% 
bättre än konkurrentens alternativ 
i övre revolver.

GESAC:s vändskär var 50%  
bättre än konkurrentens alternativ 
i övre revolver.

+75%

 GESAC DNMG   
 150608-QM-GP1115

 GESAC DNMG   
 150608-QM-GP1225

Livslängd:

Livslängd:

Livslängd:

Livslängd:

Nedre revolver 
Foto av GESAC:s 
vändskär efter 195 
detaljer.

Nedre revolver 
Foto av GESAC:s vänd-
skär efter 130 detaljer. 
Mindre förslitning än 
konkurrent.

Övre revolver 
Foto av GESAC:s 
vändskär efter 229 
detaljer. 

Övre revolver 
Foto av GESAC:s 
vändskär efter 197 
detaljer.

RESULTAT RESULTAT

GESAC 195 detaljer GESAC 130 detaljer

GESAC 229 detaljer GESAC 197 detaljer

Konkurrent 150 detaljer

Konkurrent 150 detaljer

Konkurrent 130 detaljer

Konkurrent 130 detaljer

+50%

Kommentar 
Vi uppnår samma resultat som konkurrenten, 85 detaljer/skäregg (ser fortfarande bra ut, 
skulle säkert hålla 15 detaljer till). Kunden har lagt in ett stopp för skärbyte p.g.a att övre skär 
inte håller längre än 85 detaljer och båda skären bytes samtidigt.

Kommentar
Gesacs vändskär har en livslängd lika som 
konkurrent, ingrepp 5 sek/detalj = 2 min 
ingrepp totalt. 

Konkurrentens skär visar en mindre förslit-
ning på nosradien än Gesacs, men en större 
förslitning på sidan än Gesacs.

TESTFAKTA

Detalj (material): Backaxel (2158)

Maskin: Okuma

Skär: WNMG 080412

Applikation: Grov och finbear-
betning med övre 
och undre revolver

Skärdata

Skärhastighet (Vc) 225 m/min

Skärdjup (ap) 2,5 mm

Matning (fn) 0,45 mm/varv

Test i material SS2158

Test i material 
SS2348

 GESAC WNMG   
 080412-QR-PG1225

Livslängd: Livslängd:

Konkurrent GESAC

RESULTAT

85 detaljer 85 detaljer

TESTFAKTA

Detalj (material): PROPP 1.4404

Maskin: Okuma LVT300

Skär: CNMG 120412

Applikation: Grov och fin-
bearbetning.

Skärdata

Skärhastighet (Vc) 175 m/min

Skärdjup (ap) 4 mm

Matning (fn) 0,35 mm/varv

 GESAC CNMG   
 120412-SM-GM1125

Livslängd:

Livslängd:

Konkurrent

GESAC

RESULTAT

24 detaljer

24 detaljer
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GESAC Prisexempel

Övriga vändskärsprodukter Kvalitet till attraktiva priser
Gesac har mer än 500 medarbetare som ägnar all sin tid åt forskning och utveckling. Utvecklingstakten 
är hög och framtidsplanerna imponerar. Vi berättar gärna om kommande nyheter som inom kort kommer 
att lanseras på den svenska marknaden.

PCD-skär

Ett högintressant och brett sortiment av profilskär. Planerad svensk 
lansering under Q4 2016.

Spårskär/hållare

Spårskär/hållare i en mängd storlekar, inklusive spårstickning och gäng-
skär. Klarar de flesta av marknadens behov. Lanseras i Sverige 2017.

Gängskär/hållare

Sortiment under kraftig utveckling. Stort sortiment inom ISO metrisk, 
BSPT, BSW, NPT, 55°, 60° och UN. Lanseras i Sverige 2017.

CBN-skär

Korthålsborr/skär

CBN-skär i nya geometrier och hårdmetallsorter. 
Totalt 5 sorter för K-material och 4 för H-material. 
Planerad svensk lansering under Q4 2016.

Nyutvecklat sortiment av vändskärsborr. Lanseras i 
Sverige 2017.

Bra produktionsekonomi bygger på kombinationen prestanda och inköpspris. GESAC:s produkter har 
en kvalitet fullt jämförbar med flertalet europeiska verktygsfabrikat och erbjuds samtidigt till mycket 
förmånliga priser. Låt oss få ge några smakprov!

Hårdmetallsort  
och spånbrytare 
som lämpar sig  
för finbearbetning  
i stål. Skäret är  
dubbelsidigt.

Hårdmetallsort och 
spånbrytare för grov-
bearbetning i seg-  
eller gjutjärn. Skäret 
är dubbelsidigt och 
ger bra kontroll vid 
stora skärdjup.

Hårdmetallsort och 
spånbrytare för 
medelgrov  
bearbetning i stål. 
Ger bra spånkon-
troll vid medelstora 
skärdjup. 

Hårdmetallsort  
och spånbrytare 
med brett använd-
ningsområde.  
Geometri för bear-
betning i stål.

CNMG120404-GF-GP1115

51 kr

TNMG220412-QM-GP1225

57 kr

SNMG120408-HK-GK1115

48 kr

CCMT09T304-GP-GP1115

39 kr

Hårdmetallsort 
och spånbrytare är 
avsedd för medelfin 
bearbetning i rost-
fria stål. Skäret är 
dubbelsidigt. 

Hårdmetallsort och 
spånbrytare för  
rostfria och värme- 
beständiga super-
legeringar. Bra val  
vid bearbetning i  
tunnväggiga detaljer  
eller vid långa uthäng.

Hårdmetallsort och 
spånbrytare. Brett 
användningsområde 
med en geometri 
för bearbetning  
i stål.

Hårdmetallsort  
och spånbrytare 
avsedd för medelfin 
bearbetning i rost-
fria stål. Skäret är 
dubbelsidigt. 

Hårdmetallsort och 
spånbrytare för 
finbearbetning i stål. 
Skäret är dubbel-
sidigt och dess 
geometri ger bra 
spånkontroll vid  
små skärdjup.

Hårdmetallsort och 
spånbrytare för grov 
bearbetning i stål. 
Dess geometri ger 
bra spånkontroll vid 
stora skärdjup.

Hårdmetallsort 
och spånbrytare 
för bearbetning i 
aluminium. 

CNMG120412-QM-GP1225

52 kr

WNMG060408-SF-GS3115

44 kr

SNMG190616-SM-GM1125

116 kr

TCMT16T308-GP-GP1115

45 kr

DNMG150608-SM-GM1125

68 kr

WNMG080408-QR-GP1225

52 kr

TNMG160404-GF-GP1125

44 kr

CCGX120408-AL-GN9125

81 krP

P

P

P

P

N

P

P
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M

M

K

Samtliga priser är EDECO:s listpriser exkl. moms

Hårdmetallsort  
och spånbrytare  
för medelgrov  
bearbetning i stål.  
Ger bra spånkon-
troll vid medelstora 
skärdjup.

För stål För seg- och gjutjärn För aluminiumFör rostfritt För superlegeringarP K NM S



EDECO TOOL AB 
Box 2119, 650 02 Karlstad
Tel 054 -55 80 00

GÖR DIN NÄSTA OCH BÄSTA 

VERKTYGSAFFÄR
PÅ WWW.EDECO.SE!

HANDLASMART

Med sökfunktioner och smarta filter 

finner du snabbt verktygen du behöver. 

Hitta rätt verktyg

Handla smart och effektivt

Via Mitt konto har du full kontroll  

över dina villkor, din orderstatus och 

din orderhistorik.

Håll koll på affärerna

Skapa egna favoritlistor för olika  

ändamål och önskelistor som under-

lättar dina inköpsrutiner.

via nätet

Du vet väl att du kan köpa kvalitetsverktyg från EDECO direkt på nätet. 

Vår webshop är öppen 7 dagar i veckan, 24 timmar per dygn, och du gör 

dina inköp snabbt och när du vill. Med överskådliga menyer och smarta 

 filter guidas du effektivt till de bästa produktvalen. 

Vid order före kl 15.00  
kan vi leverera från  
Edeco samma dag!

Webshopen är byggd för att göra det lätt för 

dig som kund att handla. Sök, fördjupa dig  

och beställ ur ett sortiment på mer än 

30.000 artiklar.

Webshopen ersätter självfallet inte den 

service du normalt sett erbjuds. Söker du 

vägledning kring dina verktygsval kan du   

alltid kontakta våra säljare.


