
BIGAAN
Zastosowanie: 

Wysoka dokładność i jakość obrabianej powierzchni.

Wyjątkowa powłoka z zawartością boru przeznaczona do wymagających zastosowań, 

która powstała w opatentowanej technologii – jednoczesne zastosowanie napylania 

magnetronowego i depozycje przy pomocy łuku elektrycznego niskiego napięcia. 

Technologia umożliwia precyzyjne przygotowanie powłok o zadanej grubości 

i bardzo gładkiej powierzchni.

TripleCoating SI
Zastosowanie:

Do stali szlachetnej o twardości powyżej 60 HRC, obróbka materiałów 

trudnoobrabialnych, obróbka na sucho w intensywnych warunkach skrawania.

Powłoka, składająca się z warstwy adhezyjnej TiN, warstwy środkowej AlTiN 

i wierzchniej warstwy nano kompozytowej z wysoką zawartością Si w udany sposób 

łączy wyjątkową ciągliwość i twardość warstwy AlTiN z ekstremalnie wysoką 

twardością wierzchniej warstwy nano kompozytowej. 

TripleCoating Cr 
Zastosowanie:

Do materiałów hartowanych, stali nierdzewnej, materiałów trudnoobrabialnych.

Powłoka, składająca się z warstwy adhezyjnej TiN, warstwy środkowej AlTiN 

i wierzchniej warstwy nano kompozytowej CrAlSiN w udany sposób łączy 

wyjątkową ciągliwość i twardość warstwy AlTiN z ekstremalnie wysoką twardością 

wierzchniej warstwy nano kompozytowej.

MARWIN SI
Zastosowanie:

Uniwersalne: frezowanie, wiercenie, rozwiercanie.

Nano kompozytowa powłoka TiAlSiN złożona z warstwy podstawowej 

o dużej twardości oraz warstwy powierzchniowej o wysokiej stabilności 

cieplnej i chemicznej.

MARWIN G

Zastosowanie:

Uniwersalne: frezowanie, wiercenie, rozwiercanie.

Nano warstwowy gradientowy system AlTiN, który tworzy warstwa 

o płynnie zmieniającym się składzie. 
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LUBRIK G
Zastosowanie:

Obróbka metali kolorowych; gwintowanie.

Powłoka składająca się z warstwy gradientowej AlTiN zakończonej warstwą 

ślizgową z zawartością tlenków i węgla. 

ALWIN XC
Zastosowanie:

Ciągnienie głębokie, kucie na gorąco, hot forming, formowanie stali 

wysokowytrzymałościowych związane z dużymi naprężeniami mechanicznymi, 

do wyeliminowania przylegania formowanego materiału do narzędzia.

Połączenie wysokowydajnej powłoki ALWIN (CrAlSiN) 

z wielowarstwową powłoką TiC/C o niskim współczynniku tarcia.

ALWIN
Zastosowanie:

Tłoczenie, obróbka plastyczna, frezowanie, wiercenie, 

odlewanie ciśnieniowe aluminium.

Nanokompozytowa powłoka CrAlSiN o dużej zawartości chromu, przeznaczona 

do zastosowań wymagających dużej odporności na utlenianie i odporności 

na przylepianie się obrabianego materiału do narzędzia. 

TICN MP
Zastosowanie:

Frezowanie, gwintowanie, cięcie, obróbka plastyczna.

Gradientowa powłoka TiCN zoptymalizowana do uniwersalnych zastosowań. 

TIN
Zastosowanie:

Wiercenie, frezowanie, komponenty, formy i narzędzia.

Powłoka składająca się z warstwy TiN do mniej wymagających zastosowań 

i niskich prędkości skrawania. 
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