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“İyi olanı mükemmelleştir.” sloganımızdan yola çıkarak, takım tutucularımızda 
uyguladığımız Cool Jet sisteminin yanı sıra yeni Cool Flash sistemini geliştirdik. 
Soğutma sıvısı, takım tutucunun ön kısmında, kesici takımın etrafına yerleşti-
rilmiş özel formlu gözeneklerden püskürtülür ve takımın tüm kesme kenarlarını 
mükemmel şekilde soğutur ve temizler.

– Soğutma sıvısı doğrudan kesme kenarına erişir

– Verimli soğutma ile %100 uzatılmış takım ömrü

– Kesici takım üzerine talaşların yapışması engellenir

– Yüksek devirli kesmeler için çok uygundur

– Mükemmel salgı değeri! Fazladan balansa sebep olmaz! Tutucu  
 geometrisini değiştirmez ve ilave çarpma riski oluşturmaz!

– Düşük satın alma maliyeti ve gerektiğinde kolaylıkla tamir edilebilir

True to the slogan “make good things even better” HAIMER has developed  
the Cool Flash system out of the existing Cool Jet system. The coolant 
is pressed out by several slots, floats around the cutting tool and cools up  
to the cutting edge!

– Coolant directly to the cutting edge

– Extended tool life up to 100 %

– Eliminates balls of chips at the cutting tool

– Also for high rpm

–  Optimized runout accuracy! No additional unbalance!   
 No disturbing clearance!

– Cool Flash can be added later to existing holders

– Low acquisition costs and retrofit possible

COOL FLASH 
SOĞUTMA SİSTEMİ/COOLING SYSTEM

Cool Flash:
Soğutma sıvısını dışa yönlendiren 
kanallar ile birlikte optimize edilmiş 
olan soğutma delikleri
Optimized coolant bores with  
coolant outlet through slots
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KABA KESME UYGULAMALARI İÇİN YENİ STANDART/
THE NEW STANDARD FOR ROUGHING APPLICATIONS
Safe-LockTM ile güvende kalın:

– Yüksek performanslı kesme için idealdir

–  Shrink ve pens tutucularda yüksek hassasiyetli  
 sıkma ile birlikte kullanılır

– Kenetlenme formu sayesinde yüksek tork sağlar

– Hassasiyet azalması olmaz

– Tutucunun takımı bırakması sorununu bitirir

–  Takımın tutucu yuvasındaki en küçük dönme  
 hareketini dahi önler

– Işlenen parçaya ve makineye zarar vermez

–  Kesici freze şaftındaki yiv dönme yönüne göre 
ayarlanmıştır

–  Yeni HAIMER Power karbür frezeler için  
 mükemmel uyumludur

On the safe side with Safe-LockTM:

– For High Performance Cutting (HPC)

–  Highly accurate clamping thanks to shrink fit  
or collet chuck technology

– High torque due to form closed clamping

– No loss of accuracy

– No pull out of the tool

– No spinning of the tool

– No damages on work piece or machine

–  Groove on tool shank will be oriented to the  
direction of rotation

–  Perfect fit to the new HAIMER Power Solid carbide 
endmills series

  Yeni: artık çap  
6, 8 ve 10 için  
uygundur 

  NEW: Now even  
available for shank  
diameter 6, 8 and  
10 mm

Lisans sahibi olan  
şirketler:

In cooperation with  
our license partners:

 :
Kesici takımınız için patentli 
emniyet kemeriniz
The patented seat belt for your 
cutting tool



Bir çok uygulama için yaygın olarak kullanılan Standart Shrink Fit Tu-
tucular dan sonra HAIMER, havacılık ve uzay sektörünün önde gelen 
firmaları ile birlikte çalışarak yeni Power Shrink Tutucu’yu geliştirdi.

Power Shrink Tutucular ile özellikle alüminyum malzemenin işlenme-
sinde daha yüksek kesme kapasiteleri ve daha uzun takım ömürleri elde 
edilir.

Dış geometrisinin sıra dışı sağlamlığı ve takım sıkma yuvası çevresin-
deki çeperin güçlendirilmiş cidar kalınlığı ile Heavy Duty Tutucular’ın 
havacılık sektöründeki titanyum malzeme işlemelerinde ve ağır sanayinin 
zorlu imalatlarındaki kullanımı, olağanüstü verimlilik ve yüksek perfor-
mans sunar.

 
Starting with the Standard Shrink Fit Chuck which is suitable for a broad 
range of applications, the close cooperation with customers of the aerospace 
industry has led to the development of the Power Shrink Chuck.

Thus a much higher cutting volume and a considerably higher tool life e. g.  
in the aluminum cutting could be achieved. 

The extremely rigid outer geometry and the reinforced wall thickness at the 
clamping bore make the Heavy Duty Chuck a profitable chuck for highest 
performances e. g. for titanium machining in the aerospace and heavy industry.

SHRINKLEME TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM
THE EVOLUTION OF SHRINK FIT TECHNOLOGY

Standard 
Shrink Fit 
Chuck



HAIMER Standard Shrink Fit Chuck

HAIMER Power Shrink Chuck

HAIMER Heavy Duty Chuck
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En önemli özellikler | The most important features

1  Mükemmel salgı değeri | High runout accuracy

2  Maksimum sıkma kuvveti | Extreme clamping torque

3  Kısa ağızlama boşluğu | Short chamfer

4  İstenildiğinde Cool Jet sistemi ile donatılabilme | Cool Jet on request

5  Azaltılmış titreşim eğilimi | Low tendency towards vibrations

6  Yüksek seviyede kullanışlı tasarım | Slim design at the top

7  Sıra dışı rijit şaft | Very rigid shank

8  Cool Jet sistemi ile standart | Standard with Cool Jet

9  İçeride kalması muhtemel yağlar için tahliye oluğu | Oil groove in the clamping bore

10  Safe-Lock™ ile donatılabilme imkanı | Mounting of Safe-LockTM possible 

11  Kuvvetlendirilmiş duvar kalınlığı | Reinforced wall thickness

12  Sıradışı sağlamlıkta dış çeper | Extremely rigid outer geometry

13  Yüksek rijitlik | High rigidity

14  Takım sıkma yuvası içinde genişleme kanalları | Expansion grooves in the clamping bore

Power 
Shrink 
Chuck

Heavy 
Duty 
Chuck



Çelik, paslanmaz çelik ve döküm malzeme işlemeleri için 
uygun olan çok amaçlı karbür frezelerdir. Bütün HAIMER 
Power Mill Frezeler’in balansı en iyi seviyede alınmıştır ve 
şaft çapı 6 mm olan frezelerden itibaren yüksek güvenirliliği 
ile bilinen Safe-Lock™ ile donatılmıştır. HAIMER Power Mill 
Frezeler’in üretimi için yüksek performanslı solid karbür çu-
buklar üzerine hassas geometriler uygulanmıştır ve en mo-
dern kaplama teknolojileri ile kaplama yapılmıştır.

Universal solid carbide endmills for machining steel, stainless 
steel and cast iron materials. All HAIMER Power Mill endmills 
are fine balanced and equipped with the well-known security 
system Safe-LockTM starting from shank diameter 6mm.  
HAIMER Power Mill endmills are based on pure high end  
carbide combined with precision geometries as well as latest 
coating technology.

HAIMER POWER MILL 
SOLID KARBÜR FREZELER/SOLID CARBIDE ENDMILLS



Duo-Lock™, değiştirilebilir karbür uçları olan takımlar için 
en yeni nesil sistemdir. Yeni HAIMER Duo-Lock™ sistemler, 
patentli çift konik temas yüzeyli yapısı sayesinde zorlu fre-
zeleme uygulamalarında, en düşük salgı değeri ve hassas 
boy ölçüsü ayarlamasıyla birlikte en yüksek sağlamlığı sağlar. 

Duo-LockTM is a modular interface of the latest generation for 
carbide tool heads. The new HAIMER Duo-LockTM combines 
highest accuracy in runout and length presetting with maximum 
stability based on the patented double cone for challenging 
milling applications.

         
MODÜLER ARAYÜZÜ/MODULAR INTERFACE



HAIMER POWER MILL–UNIVERSAL
SOLID KARBÜR FREZELER/SOLID CARBIDE ENDMILLS

ÖZELLIKLER/FEATURES:
İç yapı:

–  İnce taneli karbür iç yapısı sayesinde 
yüksek darbe dayanımı ve yüksek eğil-
me kırılması dayanımı gösterir.

Geometri: 

–  Az titreşimli işleme için simetrik olmayan  
 kesme uçları ve helis yapısı.

– Uygulamaya göre farklı kesme 
 uzunluğunda ve 3, 4 veya 5 kesme ağzı 
 olan frezeler

–  Keskin köşeli, pahlı veya radyüslü  
 kesme ucu formu ile yüksek çeşitlilik

– Kesme kuvvetini azaltmak için özel  
 HAIMER kesme kenarı şeridi

– Power Mill frezelerin balansı hassas 
 şekilde alınmıştır

Takım Şaftı:

– Daha iyi salgı değeri için h5 sap 
 toleransı

– Frezelerin geri çıkmasını önlemek  
 ve yüksek üretkenlik sağlamak için  
 Safe-Lock™ ile donatılmıştır

Kaplama:

–  Yüksek aşınma dayanımı için en yeni 
 PVD kaplama teknolojileri uygulanmıştır

– Mükemmel talaş akışı için ön ve nihai  
 kaplama işlemleri ayrı ayrı yapılmıştır

Substrate:

–  Submicron carbide grade with excellent  
impact strength and high T.R.S.

Geometry:

–  Unequal cutting edge and helix splitting for 
vibration reduced machining

–  3, 4 and 5 cutting edges with different 
length of cut based on application require-
ment  

–  Cutting edge design (sharp, chamfer or  
radius) for maximum flexibility

–  HAIMER cord cutting edge design for  
cutting force reduction

–  Power Mill endmills are fine balanced

Toolshank:

–  h5 shank tolerance for best runout  
accuracy

–  Safe-LockTM shank for pull out protection 
and productivity improvement

Coating:

–  Latest PVD coating for maximum wear  
protection

–  Pre and post treatment of tool surfaces  
for optimized chip removal

HAIMER Safe-Lock™ şaftı, 
mükemmel salgı değeri, 
yüksek performans ve 
maksimum güvenlik sağlar.

HAIMER Safe-LockTM shank
for maximum security,
best runout and highest
performance.

UNI Z3 S- /
UNI Z3 S-

UNI Z4 – FASE S- /
UNI Z4 - CHAMFER S-



UNI Z4 – FASE S- /
UNI Z4 - CHAMFER S-

UNI Z4 – RADIUS S- /
UNI Z4 - RADIUS S-

UNI Z5 – FASE S- /
UNI Z5 - CHAMFER S-

UNI Z4 – KORDEL S- / 
UNI Z4 - CORDPROFILE S-



TAKIM TUTUCU/
TOOL HOLDER

 
UZATMA ŞAFTLARI/
SHANK EXTENSION



Bilinen HAIMER takım tutucularının yüksek teknolojisi yeni Duo-Lock™  
arayüzü ile bir araya geliyor.

Well-known HAIMER tool holder technology united with  
the new Duo-LockTM interface.

 TAKIM TUTUCULAR/
 TOOL HOLDERS  

  FREZE BAŞLIKLARI/
 MILLING HEADS

 UZATMA ŞAFTLARI/
 SHANK EXTENSIONS

 
UZATMA ŞAFTLARI/
SHANK EXTENSION

Son derece hassas olan 
  

arayüzü 

High accurate

  
interface

  
patentli çift konik yüzey ve 
üçüncü destek yüzey

 
is based on the patented 
double cone with additional 
third supporting area

     
MODÜLER ARAYÜZ/MODULAR INTERFACE

Yeni HAIMER Duo-Lock™ sistemi ile birçok yeni freze geometrisinin 
kullanımı mümkündür. Son derece hassas ve kararlı olan Duo-Lock™ 

arayüzü sayesinde frezelerin tam kesme boyu kadar kesme derinliğinde 
talaşa girilebilir. Ayrıca yeni Duo-Lock™ sistemi, mevcut Duo-Lock™ 
arayüzlü frezelerin yanı sıra taslak olarakta başlık sunmakta ve özel 

çözümler üretilmesine imkan sağlamaktadır.

Multiple new milling geometries will be made available with the new HAIMER 
Duo-LockTM system. The high accurate and extreme stable Duo-LockTM  

interface allows enabling the full potential of milling geometries as well  
as maximized cutting depths. In addition the Duo-LockTM system  

portfolio will be completed by Duo-LockTM carbide blanks.

Duo-Lock™ ile donatılmış yeni uzatma şaftları, çeşitli boyutlarda ve 
çeşitli konik geometriler ile mevcuttur. Her işlem için uygun bir çözüm  

sunabiliriz.

The new Duo-LockTM shank extensions portfolio will be made available  
with different overall length and multiple conical shank geometries.  

Fitting each application.

FREZE BAŞLIKLARI/
MILLING HEAD



Shrink Fit Tutucularda olduğu gibi, HAIMER, pens başlıklı tutucuların 
teknolojilerinde de geliştirmeler yaptı.

Power Pens Tutucular, özellikle yüksek hızda yapılan işlemler için Power 
Shrink Fit Tutucuların yanında alternatif olarak üretilmiş pens başlıklı tu-
tuculardır. Power Pens Tutucular, kuvvetlendirilmiş cidar kalınlıkları ve 
daha da rijit dış çepere sahiptir. Bu sayede yüksek dayanıklılık ve titre-
şime karşı direnç sunar. HAIMER Power Pens Tutucular, HAIMER tara-
fından özel olarak üretilen Power pensler ile birlikte kullanıldığında 
0,003 mm’nin altında salgı değeri ve yüksek kesme kapasitesi ile en üst 
düzey performansa ulaşır.

Opsiyonel olarak Power Pens Tutucuların pensleri Safe-Lock™ sistemi 
ile donatılabilir.

Özellikle ağır sanayinin ve havacılık sektörünün zorlu imalatlarında kul-
lanmak üzere geliştirilmiş olan Heavy Duty Pens Tutucular ile yeni bir 
standart oluşturulmuştur. Bu pensli takım tutucu 0,005 mm den daha az 
salgı değeri ve yüksek kenetlenme kuvveti sunar. Dayanıklı geometri 
sayesinde titreşim en asgari seviyeye indirir. Bütün Heavy Duty Pens 
Tutucuların pensleri Safe-Lock™ sistemi ile donatabilir.

PENSLİ TAKIM TUTUCU TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM
THE EVOLUTION OF COLLET CHUCK TECHNOLOGY

HD  
Collet  
Chuck

Similarly to the Shrink Fit Chucks HAIMER has also developed the existing 
technology of Collet Chucks further.

The Power Collet Chucks are Collet Chucks designed for high speed cutting 
(HSC) – an alternative to the reinforced shrink fit chucks of the Power Series. 
Power Collet Chucks offer a reinforced wall thickness and extra rigid out-
er contour and are therefore stable and resistant to vibrations. The chucks 
achieve maximum performance with even more precision of < 0,003 mm 
runout accuracy and higher cutting capacity when using the specifically de-
veloped HAIMER high-precision collets.

The Power Collets can optionally be equipped with Safe-LockTM.

With the Heavy Duty Collet Chuck which was especially developed for 
heavy duty roughing in the heavy machinery industry as well as in the aero-
space industry, a new standard has been set. It disposes highest runout  
accuracy of less than 0,005 mm, enormous clamping forces and thanks to 
its robust geometry an extremely low vibration tendency. All Heavy Duty  
Collets can be equipped with Safe-LockTM.



En önemli özellikler | The most important features

1  25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır 
 Fine balanced at G 2.5 at 25,000 rpm

2  Hassas balanslanmış sıkma somunu | Fine balanced clamping nut

3  Tüm işlevsel yüzeyleri taşlanmıştır | All functional surfaces grinded

4  Mükemmel salgı değeri (< 0,005 mm) | High runout accuracy (< 0,005 mm)

5  Safe-Lock™ ile donatılmış son derece hassas sıkma pensi (Opsiyonel) 
 Safe-LockTM in the high precision collet (on option)

6  Rijit şaft sayesinde azaltılmış titreşim 
 Low tendency towards vibrations by a rigid shank

7  Yüksek hassasiyetli sıkma pensi | High precision collet

8  Hassas balanslanmış Power pens sıkma somunu 
 Fine balanced Power Collet clamping nut

9  Safe-LockTM | Safe-LockTM

10  Pens içerisinde dönme engelleyici pim | Anti-rotation pins in the collet

11  Yüksek rijitlik | Highest rigidity

12  Yüksek kenetlenme kuvveti | Highest clamping forces

HD Collet Chuck

Standard Collet Chuck

Power Collet Chuck
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9Power  
Collet  
Chuck

Standard 
Collet  
Chuck



NANO LINE
MİKRO SHRINK FIT TUTUCULAR/MICRO SHRINK FIT CHUCKS

Mikro işleme için çözümleriniz

 – Kuyumculuk, saat imalatı ve medikal sektörü için tasarlanmış  
olan yüksek hassasiyetli shrink fit tutucular 

 – Yüksek devirli ve düşük kesme kuvvetli işlemeler için mükemmeldir

 – Oldukça kısa boylu ve yüksek hassasiyetli kenetlenme sayesinde 
0,003mm’nin altındaki mükemmel salgı değeri 

 – Titreşimsiz çalışma için sıkma bölümünde kuvvetlendirilmiş dış çeper

 – Soğutma sıvısı çıkışı için sıkma bölümünde kanallar 

 – HSK-E 25, 32 ve 40 tutucu tipleri için 3mm ile 8mm arası çaplar

 – Yeni nesil Power Clamp Nano shrinkleme makinesi ile mükemmel  
uyumluluk

 – Düşük sıcaklıklarda shrinkleme olanağı sayesinde küçük çaplar  
için bile kolay kullanım

Your solution for micro machining

 – High precision shrink fit chuck series tailored to the requirements  
of the jewellery, watch and medical industry

 – Perfect for high RPM and low cutting forces

 – Very short (gage length: 45 mm) and highly accurate clamping with  
best runout accuracy of < 0.003 mm 

 – Reinforced outer contour in the clamping area for vibration-free running

 – Slots in the clamping bore for through coolant

 – For diameter range 3 – 8 mm, interfaces HSK-E 25, 32, 40

 – Perfect fit to the Power Clamp Nano shrink fit machine of the latest  
generation

 – Low temperature shrinking enables best handling even for smallest  
diameters

Nano Line
HSK-E40

Nano Line 
HSK-E25



KISA ADAPTÖR İLE DONATILMIŞ ÖLÇÜM ALETLERİ 
SENSOR WITH INTEGRATED SHORT ADAPTER

Makine içerisindeki kısıtlı alanda kolay parça ölçümleri

 – SK30, BT30, HSK-A32/40/50/63, HSK-E25/32/40/50 tipindeki  
kısa tutucular ile donatılmış NG veya Zero Master ölçüm aletleri

 – Salgı değerini manuel ayarlamaya gerek yok! Teslimatta prob ucu-
nun salgı değeri 0,01mm’dir

 – Ölçüm hassasiyeti 0,01mm’dir

 – Kısa ve uzun prob uçları kullanımı mümkündür, takımı  
değiştirmeye gerek yoktur

 – Ölçüm aleti için tekrar kalibrasyona gerek yoktur

 – Yileştirilmiş aşma mesafesi

 – IP 67 sızdırmazlık koruması

Kullanım:

 – Özellikle küçük freze ve dalma erezyon makineleri için uygundur

 – Parçalarının sıfır noktasını bulmak ve seviye farkları hesaplamak için

 – Tüm eksenlerde ölçüm yapabilmek  
(X,Y ve Z eksenleri) çok kolaydır 

Simple work piece measuring with less space in the machine

 – 3D Sensor NG and Zero Master with integrated short adapter for SK30, 
BT30, HSK-A32/40/50/63, HSK-E25/32/40/50

 – No further manual runout adjustment necessary! Delivery with preset run-
out accuracy at the probe tip of 0.01 mm

 – Measuring accuracy: 0.01 mm

 – Short and long probe tips available, no tool change necessary

 – No re-calibration of the sensor is needed

 – Enhanced overrun distance 

 – IP 67 waterproof

Utilisation:

 – For small milling and EDM machines (isolated probe)

 – For workpiece-reset and Cote measuring

 – Any direction approach (X-, Y-, Z-axis)

BT30 kısa adaptör ile 
donatılmış NG ölçüm 
aletleri
Sensor NG with BT30 
short adapter 

HSK-A40 kısa 
adaptör ile 
donatılmış 
Zero Master
Zero Master 
with HSK-A40 
short adapter

  Yeni: Dünyadaki  
en küçük ve en kısa  
ölçüm aleti

  NEW: The smallest 
and shortest 3D Sensor 
in the world
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1977 yılından bu yana Alman-
ya’daki genel merkezimizde 
yüksek hassasiyetli takım tutu-
cular ve özgül uygulamalar için 
dizayn edilmiş olan özel makinalar 
üretiyoruz. 400 kişi civarında 
yüksek nitelikli elemanlarımız, 
40 kişilik mesleki eğitim gören 
stajyer kadromuz ile %100 kalite 
kontrol sistemimizi uyguluyor ve 
kesin kalite güvencesi veriyoruz. 
Sloganımızda da belirttiğimiz gibi, 
Kalite Kazanır!

Since 1977 we produce ultra-
precise tool holders and special 
machines designed for specific 
applications exclusively at our 
German headquarters. About 400 
highly qualified employees, among 
them 40 apprentices, and a 100% 
quality control ensure our absolutely 
reliable quality according to our  
corporate philosophy: Quality wins.


