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Nieuw: Twister volhardmetalen frezen 
 
Het TWISTER-programma is door Leering Hengelo ontwikkeld om u een hoogwaardig 
volhardmetalen freesprogramma te kunnen aanbieden, geschikt voor de metaal- en 
kunststofbewerkende industrie. Met Twister willen wij u een betrouwbare, kwalitatief 
hoogwaardige frees bieden, voor een zeer concurrerende prijs. 
 
Twister-frezen worden vervaardigd van een  hoge kwaliteit - Europees  micrograin - 
hardmetaal in blanke uitvoering of  voorzien van een specifieke coating  voor optimale inzet 
van de frezen. 
De gehele range omvat 1, 2, 3, 4 en meersnijders en afbraamfrezen vanaf 1 tot en met 
25mm met diverse snijlengtes. De ontwikkelingen staan niet stil, het Twister-programma zal 
zich continu verder uitbreiden! 
 
Ongelijke spiraalhoek 

 
Frezen die voorzien zijn van  een  ongelijk verdeelde spiraalhoek resulteren in een zeer 
rustig verspaningsproces (verlaging van vibraties) waardoor hoge voedingen, grote 
snededieptes en grote volumes behaald worden. Daarnaast is het met deze frees mogelijk 
zowel voor te frezen als na te frezen. 
De frezen zijn bij het bewerken van staal- en gietijzersoorten inzetbaar zonder koelvloeistof. 
In veel gevallen wordt de standtijd aanzienlijk verbeterd door de frezen ‘droog’ in te zetten 
(geen thermo-shock!). 
 
Aluminium 

 
Specifiek voor de aluminium bewerking zijn frezen ontwikkeld met een ongelijke spiraalhoek 
en een speciale aanslijping/ geometrie. Deze frezen worden geleverd in 3xD, 4xD en 5xD 
snij-lengte in gladde en ruwe uitvoering, in normale uitvoering of voorzien van interne 
koelkanalen. 
 
Deze zeer innovatieve frezen zijn aanvankelijk ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en 
ruimtevaart en bewijzen zich nu ook in algemene toepassingen. 
 
Roestvaste staalsoorten 
Ook voor de roestvaste staalsoorten is een programma frezen ontwikkeld waarbij de 
geometrie, hardmetaalsoort en coating optimaal op elkaar zijn afgestemd. Door deze unieke 
combinatie zijn de frezen zeer goed inzetbaar in hoogwaardige roestvaste staalsoorten. 
 
Specials 
Indien gewenst kunnen wij u snel volhardmetalen frezen leveren met door u gewenste 
afmetingen of toepassingen. Binnen 2 weken leveren wij de gewenste frees inclusief coating. 
 
 
Op de komende Metavak Hardenberg kunt u nader kennismaken met de Twister-lijn. HAL 6, 
Standnr. 612. Meer informatie: Leering Hengelo, H.Filart, tel: 074 – 255 82 99.  
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