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TIN PVD
1-5µm

złoty
gold 2300 HV 0,4 < 500ºC 600ºC

Formowanie na zimno oraz wykrawanie 
elementów z materiałów o niskiej twardości 
(do 1000N/mm2).
Cold-forming and cutting elements of a 
material with low hardness (to 1000N/m2).

TICN PVD
1-4µm

szary
gray 3000 HV 0,15 - 0,4 < 500ºC 400ºC

Formowanie oraz wykrawanie elementów z 
blach stalowych o wysokiej twardości (45-
65HRC).
Forming and cutting elements of steel sheets 
with a higher hardness (45-65HRC).

AlTiN PVD
1-4µm czarny black 3300HV 0,4 < 500ºC 900ºC

Formowanie i wykrawanie elementów z blach 
stalowych o największej twardości, w tym 
z blach ze stali nierdzewnych.
Forming and cutting elements of the steel 
sheet with the highest hardness, including 
stainless steel sheets.

AlCrN PVD
1-4µm

szary
gray 3300HV 0,4 < 500ºC 1100ºC

Formowanie i wykrawanie elementów z blach 
o największej twardości, w tym kucie na 
gorąco.
Forming and cutting of sheet metal 
components with the highest hardness, 
including hot forging.

DLC 
PVD/PA-

CVD
1-3µm

czarny black 4000HV 0,05 - 0,15 160 - 300ºC 350ºC

Aplikacje wymagające bardzo dobrych 
właściwości ślizgowych oraz wysokiej 
odporności na ścieranie. 
Przemysł spożywczy. 
Applications that require high sliding 
properties and high abrasion resistance. 
Food industry.

Powłoki
Coating

Właściwości powłok
Zalecamy stosowanie powłok na częściach tnących pracujących pod 
dużym obciążeniem, ze znacznymi szybkościami oraz w przypadku 
produkcji wielkoseryjnej. 
Zastosowanie odpowiedniej powłoki pozwala w znacznym stopniu 
zwiększyć parametry pracy narzędzia, wpływając bezpośrednia na :
 - jakość powierzchni wykrawania
 - wydłużenie czasu eksploatacji narzędzia od kilku do kilkunastu razy
 - wzrost produktywności
 - skrócenie czasu przestojów
 - zmniejszenie zjawiska przyklejania się odpadów

Coating description
Coating is recommended for die components for the highest 
performance, high speed and very large stamping volumes. 
Application of suitable coating can significantly increase the operating 
parameters of the tool, directly influence on:
- quality of cutting surface 
- extending the lifetime of the tool
- increase productivity
- less downtime
- reduction of waste sticking


