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OBRABIARKI
FREZARKI •  TOKARKI •  CENTRA OBRÓBCZE

* 
 C
en

y 
po

da
ne

 s
ą 

dl
a 

w
ar

un
kó

w
 d

os
ta

w
y 

LO
C
O

 s
kł

ad
 A

nt
w

er
pi

a 
(B

el
gi

a)
. 
P
ro

du
ce

nt
 z

as
tr

ze
ga

 p
ra

w
o 

zm
ia

ny
 c

en
y.

W naszym Centrum Technicznym  są stale eksponowane obrabiarki  HAAS, regularnie prowadzone  szkolenia 
oraz prezentacje.  Wykonujemy próbne obróbki  detali klientów, przygotowujemy  software oraz inne 
aplikacje.  Posiadamy w Polsce skład  części zamiennych  o wartości rzędu 75.000 €. 

PLASTPOL
Kielce

29.05-01.06

MACHTOOL
Poznań

11.06-14.06

EUROTOOL 
Kraków

10.10-12.10

W roku 2007 nowości firmy HAAS będziemy 
prezentować na targach: 

www.abplanalp.pl
www.HaasCNC.com

Abplanalp Consulting
ul. Marconich 11/10 

02-954 Warszawa
tel. 0-22 858 94 78 
fax 0-22 642 85 56

abplanalp@abplanalp.pl

Centrum Techniczne
ul. Wróblewskiego 31 
02-978 Warszawa
tel. 0-22 858 78 54 
fax 0-22 858 78 54
salon@abplanalp.pl

MDC-500
Pionowe centrum obróbcze 
z systemem 2 palet (508 x 324 mm).
Przesuwy robocze (x,y,z) 
508 x 356 x 508 mm.
Magazyn narzędzi do 24 pozycji.
Obroty wrzeciona do 15.000 min-1  

64.600 €*

VM-3 
Pionowe centrum obróbcze 
przeznaczone dla narzędziowni.
Przesuwy robocze (x,y,z) 
1016 x 660 x 535 mm.
Magazyn narzędzi do 40 pozycji.
Obroty wrzeciona do 12.000 min-1

77.600 €*

EC-400
Poziome centrum obróbcze 
z systemem 2 palet (400 x 400 mm).
Przesuwy robocze (x,y,z) 
508 x 508 x 508 mm.
Magazyn narzędzi do 60 pozycji.
Obroty wrzeciona do 12.000 min-1

129.995 €*
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Drodzy Czytelnicy!
Często jestem w nowoczesnych narzędziowniach, 
ale czasami na podwórku czy zapleczu odwiedzanej 
firmy biegają takie dinozaury, jak na zdjęciu powyżej. 
Naprawdę zdjęcie pochodzi nie z podwórka narzę-
dziowni, a z parku dinozaurów w Bałtowie, gdzie 
byłem podczas weekendu majowego. Polecam go 
wszystkim posiadaczom nieletnich jeszcze dzieci. 
Nareszcie nadchodzą upragnione wakacje, stąd tak 
mało zawodowo Państwa witam. Bardzo się cieszę 
na spacery nad morzem, tym razem z całą rodziną 
jadę nad Bałtyk, do Rowów. Mam jeszcze nadzieję 
na tydzień z plecakami w Beskidach w końcu wakacji. 
Doda mi to chęci do pracy na jesieni. Na początku wa-
kacji wędrówka z plecakiem byłaby ciężkim doświad-
czeniem, ale po treningu w ogródku może dogonię 
synów. Oby tylko była odpowiednia pogoda, bo w 
zeszłym roku przeżyliśmy w ramach wakacji powódź 
w Szklarskiej Porębie. 
Jak widać jestem fanatykiem wypoczynku w Polsce. 
Ale wynika to z wygody, przeraża mnie myśl o po-
dróży z walizkami gdzieś po lotniskach. My z reguły 
pakujemy się do ostatniej chwili, potem sygnał do 
drogi, w samochód i jazda. Dodatkowo powiem, że 
wyjeżdżam w 5-7 osób, stąd niejako logistycznie ła-
twiej jechać w okolice Ustki niż na Costa Brava. 
Obecny numer Forum Narzędziowego możemy za-
liczyć do przełomowych. Nie dlatego, że ma numer 
31 i otwiera kolejną dziesiątkę. Zdecydowaliśmy się 
bowiem powiększyć numer powyżej 60 stron. Zwią-
zane jest to z większymi kosztami, ponieważ musimy 
kleić strony Forum, zamiast zszywać zszywkami. Ale 
więcej stron Forum to lepszy przegląd rynku i więcej 
porad dla klienta. Ponadto tzw. ciśnienie reklamo-
dawców przed targami poznańskimi było za duże, 
by zmieścić się z całą treścią w zwyczajowych 60 
stronach. 
W numerze tradycyjnie piszemy o różnych produk-
tach z naszej oferty. Ponadto zamieszczamy raporty 
na tak ciekawe tematy, jak centra frezarskie i obra-
biarki do cięcia stali skrawaniem, czyli rozmaitych pił. 
Nieskromnie powiem, że piszemy od A do Z na temat 
produkcji form. Bo zaczyna od projektowania artykuł 
USG, na podstawie rozwiązania w Bury Technologies, 
potem systemy ustawiania narzędzi pokazuje ITA. 
Obrabiarki – wiadomo, oferta szeroka, od popular-
nych marek po centra serii M i BM oferowane przez 
MDT. A jak już wszystko działa, to czasem i się psuje. 
I stąd „HAAS w przewadze”, gdzie jak pisze autorka 
„dostępność i poziom serwisu to jeden z powodów, 
że po kolejne maszyny firma (…) skierowała się do 
Abplanalp Consulting.” Ważność spraw serwisowych 
rozumiem, bo nasze maszyny też czasem działają za-
leżnie od pogody, upały wyraźnie im szkodzą.
Zapraszamy do osobistych spotkań, choćby podczas 
najbliższych targów MTP. Oczekujemy od Państwa 
wskazówek, co chcielibyście zobaczyć w następnych 
numerach, aby gazeta była jak najbardziej interesu-
jąca dla polskiego producenta narzędzi. Zapraszamy 
na stoiska 10 i 28 w hali 3 podczas czerwcowych MTP 
w Poznaniu.
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TARGI W TORUNIU
W dniach 16 do 18 odbyła się pierwsza edycja 
nowych targów narzędziowych  METAL TOOLS 
w Toruniu. Na zdjęciu poniżej budynek targów 
toruńskich:

Jest to pięknie odnowiony, lecz chyba nieco mały 
na takie targi budynek. Wwiezienie obrabiarek o 
wadze kilku ton przez małe drzwi wejściowe 
jest wyzwaniem logistycznym. Serwisanci firmy 
Phmet stanęli przed trudnym zadaniem wwożąc 
takie centrum frezarskie jak na zdjęciu poniżej

Niewątpliwym plusem targów jest urokliwa 
lokalizacja, na razie wystarczający powierzch-
niowo parking. Minusem liczba odwiedzających 
je gości. Targi nie wpisały się jeszcze w kalendarz 
imprez (tym bardziej, że dwa tygodnie później 
jest PLASTPOL, a za następne dwa MTP), a nie 
każdy pracodawca wysyła chętnie pracownika 
co dwa tygodnie w delegację na  targi. Sugero-

wałbym raczej przesunięcie targów na kwiecień 
lub choć tydzień prędzej w maju. Bo w kwietniu 
obrabiarki mogą stać w namiocie, ale muszą być 
to namioty ogrzewane jak na PLASTPOLU, aby 
wystawcy wytrwali na posterunku, a goście w 
zwiedzaniu.

Wystawcy mający stoiska w bocznych alejkach 
przeżywali dodatkowe katusze słysząc muzykę i 
głosy – ale do nich nikt nie zaglądał.

Przydało by się zatem więcej reklamy w popular-
nych gazetach, TV lokalnej, aby zapełnić te alejki. 
Wszak Toruń to tak ładne miasto jak Kraków, ma 
atuty dobrej lokalizacji, z pobliską przemysłową 
Bydgoszczą, Włocławkiem i Poznaniem, skąd 
dojechać powinni goście targowi. Chyba, że 
mają już inne targi? Na zdjęciu powyżej jeden 
ze znajomych z Inowrocławia, który odwiedził 
nasze stoisko.

TARGI POLTOOLS
Dotarła do mnie informacja o nowych targach 
narzędziowych w Bydgoszczy. Międzynarodowe 
Targi Narzędzi POLTOOLS odbędą się od 3 do 5 
października (w tygodniu przed targami EURO-
TOOL w Krakowie), a dwa tygodnie po targach 
w Katowicach. 
Targi mają odbyć się w hali Łuczniczki. Życzę 
powodzenia organizatorom, ale mam mieszane 
uczucia, jak chodzi o nowe targi. Może organi-
zatorzy bydgoskich rozreklamują je bardziej niż 
toruńskich, aby goście dopisali?

WIELKIE OTWARCIE 
W PLESZEWIE

DMG Polska i FAMOT serdecznie zapraszają na 
otwarcie nowej siedziby w październiku 2007. 
Dziękujemy za zaproszenie, na pewno przyje-
dziemy.

SUPERPLAST® 400

Sprzedajemy nowy gatunek na wkładki i korpusy 
form do tworzyw sztucznych na składzie w OBE-
RONIE.  Że jest super – to już producent, fran-
cuski Industeel Arcelor zastrzegł w nazwie. Czy 
na pewno super? Mamy już pierwsze sygnały od 
naszych polskich klientów, że  pomimo wysokiej 
twardości, obrabia się skrawaniem podobnie jak 
tradycyjnie stosowana na formy stal 1.2738 a 
dużo większa twardość  tej stali niebagatelnie 
zwiększa  czas życia formy. Innymi słowy – przy 
tym samym nakładzie pracy na obróbkę – mamy 
lepsze narzędzie. Stal ta dobrze się drąży, spawa. 
Posiada o 18% wyższą przewodność cieplną niż 
1.2311. I co ważne w porównaniu do stali typu 
40HM  czy 1.2311 posiada taką samą twardość w 
całym przekroju, bez znaczącego spadku twar-
dości w środku płyty.

sta³a twardoœæ 370HB ±10 w ca³ym przekroju

poprawiona wzglêdem 1.2738 HH skrawalnoœæ

³atwe polerowanie i teksturowanie

zwiêkszona przewodnoœæ cieplna (krótsze cykle)

bezproblemowa reperacja spawaniem

dobra do azotowania, chromowania

gatunek opatentowany

stale do zadañ specjalnych

ul. Cicha 15, 88 - 100 Inowroc³aw
tel. (0-52) 35-424-00, fax (0-52) 35-800-90 

www.oberon.pl

OBERON
®

Robert Dyrda
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TARGI PLASTPOL

Tematykę tego numeru w „krótko” zdominowały 
targi branżowe. Kielecki PLASTPOL w tym roku 
był tak krótko przed targami MTP że serdecznie 
przepraszamy, że relacja z kieleckich targów 
znajdzie się w Forum dopiero w numerze wrze-
śniowym.

PLAKAT Z GATUNKAMI 
STALI

Każdy kto odwiedzi nasze stoisko na targach 
w Poznaniu może otrzymać plakat za darmo w 
zamian za wizytówkę. Plakat to nie kalendarz, 
będzie służył kilka lat. Drukowany na grubym, 
kredowym papierze, wzmocniony listwami bę-
dzie idealną dekoracją biura narzędziowni lub 
warsztatu. Plakat porównuje skład i parametry 
obróbki cieplnej podstawowych stali narzędzio-
wych. Porównujemy normy polskie, niemieckie, 
szwedzkie, francuskie, amerykańskie i rosyjskie 

według norm z tych krajów tj. PN, DIN, SS, AF-
NOR, AISI i GOST. 
Informujemy nieobecnych na targach, że plakat 
można zamówić z wysyłką z OBERONU. Ceny 
plakatu 700 x 1000 mm wraz z przesyłką i pa-
kowaniem w grubej tekturowej tubie zależą od 
ilości zamawianych egzemplarzy:
- 1 egz...................  40zł/szt
- 2- 4 egz.  ............  25zł/szt.
- 5-10 egz.  ...........  17zł/szt.

Zamówienia prosimy wysyłać faksem na numer:
(0-52) 35-800-90 

lub dokonując przelewu z dopiskiem „plakat” 
na odpowiednią kwotę bezpośrednio na nasze 
konto.

NOWY NUMER WE WRZEŚNIU
Uwaga producenci, dostawcy, i przyszli czytel-
nicy Forum Narzędziowego OBERON. Następny, 
32 numer ukaże się we wrześniu 2007. W nume-
rze 32 zamieścimy raporty:
- Drążarki drutowe
- Frezarki do grafitu

Uwaga: numer zamykamy do 01 września, tak by 
z dystrybucją na pewno zdążyć na targi EURO-
TOOL w Krakowie.
Proszę pamiętać, że dla klientów  publikujących 
w kwartalniku FN, publikacja artykułów w 
Internecie na internetowych stronach Forum 
Narzędziowego jest bezpłatna! Zapraszamy na 
www.forumnarzedziowe.pl 

JEST PRACA
Przedstawiciel liderów w branży obrabiarek do 
metali – firm Mori Seiki, Fanuc (Japonia) poszu-
kuje inżynierów sprzedaży produktów tych firm 
do oddziału warszawskiego i dolnośląskiego. 
Zapewniamy szkolenia zagraniczne i wynagro-
dzenie prowizyjne. Konieczna znajomość branży 
obrabiarkowej i języka angielskiego. Prosimy o 
nadsyłanie swoich cv na adres apx@apx.pl.

Przedstawiciel liderów w branży obrabiarek 
do metali – firm Mori Seiki, Fanuc (Japonia) 
poszukuje Dyrektora Oddziału Dolny Śląsk. 
Zapewniamy szkolenia zagraniczne i wynagro-
dzenie prowizyjne. Konieczna znajomość branży 
obrabiarkowej i języka angielskiego. Prosimy o 
nadsyłanie swoich cv na adres apx@apx.pl.

Przedstawiciel firmy produkującej wtryskarki do 
termoplastów – Asian Plastic poszukuje inży-
nierów sprzedaży urządzeń tej firmy do swojej 
centrali w Warszawie i do  Oddziału Dolny Śląsk 
Zapewniamy szkolenia zagraniczne i wynagro-
dzenie prowizyjne. Konieczna znajomość branży 
obrabiarkowej i języka angielskiego. Prosimy o 
nadsyłanie swoich cv na adres apx@apx.pl.

Centrum  Technologiczne
Wanaty, ul. Warszawska 2E

42-260 Kamienica Polska
tel. 034 3261215 / fax 034 3261242

mazak@metalteam.pl 

Oferujemy kompleksowe usługi 
pomiarowe z wykorzystaniem nowej 

współrzędnościowej maszyny pomiarowej 
3D ze skaningiem i głowicą obrotową  

w zakresie 800x1500x700 mm.

TUTAJ!
Miejsce

na 
Twoją

reklamę



CENTRUM 
ZAOPATRZENIA
w części i materiały 
do elektrodrążarek 

i wycinarek drutowych

MITSUBISHI®  CHARMILLES®  AGIE®  JAPAX® ONA®  SODICK® 
ACCUTEX®  JOEMARS®  OPS INGERSOLL®

Abplanalp Consulting
ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa
tel. 0-22 858 94 78, fax 0-22 642 85 56
e-mail: abplanalp@abplanalp.pl

Centrum Techniczne
ul. Wróblewskiego 31, 02-978 Warszawa

tel. 0-22 858 78 54, fax 0-22 858 78 54
e-mail: salon@abplanalp.pl

OFERUJEMY:

  elementy głowic oraz prowadzenia drutu (prowadniki, 
dysze, paski, rolki ) 

  drut EDM, elektrody rurkowe do otworów startowych, 
materiały na elektrody (miedź, miedziowolfram, grafit) 
w prętach i blokach 

  materiały eksploatacyjne (filtry, żywica dejonizacyjna, 
dielektryk, płyn antykorozyjny, smar do prowadnic)

DIELEKTRYK EDM

FILTRY EDM

CZĘŚCI 
ZUŻYWAJĄCE SIĘ

ŻYWICA 
DEJONIZACYJNA EDM

DRUT DO WYCINANIA 
ELEKTROEROZYJNEGO

w w w. a b p l a n a l p . p l

EDM
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Dokładność wykonania detalu stanowi zawsze 
ostateczny sprawdzian możliwości obrabiarki i 
umiejętności technologa. Osiągnięcie tego staje się 
znacznie prostsze, gdy maszyna w trakcie pracy jest 
dostatecznie sztywna nie zmieniając swojej geome-
trii i umożliwiając dokładne prowadzenie narzędzia. 
Pomiar położenia narzędzia w stosunku do detalu 
stanowi tu zagadnienie szczególne. Niezależnie 
jednak od tego, czy zastosujemy w tym celu coraz 
bardziej unowocześniane przetworniki impulsowo-
obrotowe, czy liniały optyczne, sztywność i wytrzy-
małość obrabiarki będzie mieć zawsze zasadnicze 
znaczenie. Można więc w uproszczeniu stwierdzić, 
że to właśnie w konstrukcji mechanicznej ukrywa 
się niepowtarzalny charakter obrabiarki.

DOSKONAŁOŚĆ
PROSTYCH ROZWIĄZAŃ

Analizując budowę korpusu obrabiarek serii M 
i BM zwraca uwagę ich masywna, użebrowana bry-
ła wykonana ze stopu żeliwa Meehanite, która za-
pewnia skuteczne pochłanianie drgań wywołanych 
procesem skrawania. Niezmienną w czasie precyzję 
zapewniają cztery ślizgowe prowadnice w osi Y, na 
których przesuwa się masywny, jednoelementowy 
odlew podpierający stół. Prostokątne prowadni-
ce wyłożone są okładziną Turcite B. Dokładność 
wykonania geometrycznego potwierdzana jest 
rygorystycznymi testami odbiorczymi każdej z 
dostarczanych obrabiarek. Stąd bierze się trwałość i 
niezawodność w trakcie wieloletniej eksploatacji.

Przeniesienie napędu zapewniają precyzyjne 
przekładnie śrubowe toczne klasy C3. Dodatkowo 

w obrabiarkach serii M zastosowano bezpośrednie 
przeniesienie napędu w osiach. Wysoka precyzja 
wykonania wrzeciona w klasie P4 powoduje, że 
bicie osiowe nie przekracza 0,003 mm. Czynnikiem 
zwiększającym wydajność i żywotność wrzeciona 
jest olejowy system chłodzenia, który stanowi wy-
posażenie standardowe każdej obrabiarki.

Całości dopełniają powszechnie uznane, no-
woczesne systemy sterowania FANUC i FAGOR, 
które dzięki wszechstronnym interfejsom graficz-
nym wyposażonym w cykle obróbkowe umożliwia-
ją szybką edycję programu z pulpitu. W przypadku 
współpracy z systemami CAD/CAM komunikację 
ułatwia karta sieci Ethernet lub port szeregowy.

Doskonałość nie jest trudna. Wystarczą 
sprawdzone rozwiązania, precyzja wykończenia i 
funkcjonalność doskonalona latami.

Oferta obrabiarek MDT skierowana jest przede wszystkim do zakładów narzę-
dziowych i warsztatów zajmujących się produkcją jednostkową i niskoseryjną, 
dla których podstawowym zadaniem jest dokładność wykonania detalu. W ni-
niejszym artykule pragniemy omówić dostępne w naszej ofercie linie nowocze-
snych centrów obróbkowych M i BM.

ZAPRASZAMY
na targi

Mach-Tool 2007
STOISKO 18
PAWILON 3
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Firma ZOLLER – wiodący na świecie producent 
przyrządów do pomiaru i ustawiania narzędzi 
skrawających poza obrabiarką wprowadza 
przyrządy nowej generacji. Posiadają one wiele 
nowych rozwiązań jeśli chodzi zarówno o stero-
wanie jak i oprogramowanie. Co wyróżnia nowe 
produkty ZOLLER to przy projektowaniu nowych 
przyrządów postawiono również znaczny nacisk 
na ergonomię oraz komfort obsługi.  

Ergonomia
Funkcja jaką pełnią przyrządy ustawcze powo-

duje, że praca podczas ustawiania narzędzi może 
być ciężka i męcząca głównie za sprawą skompliko-
wanej obsługi. Przyrządy  ZOLLER zostały stworzo-
ne z myślą o łatwej, szybkiej i przyjemnej obsłudze 
indywidualnie dla każdego użytkownika. 

• Kształt przyrządu - zaprojektowany, aby w 
łatwy sposób możliwe było umieszczanie 
ciężkich i dużych narzędzi we wrzecionie. Dzięki 
przedstawionemu rozwiązaniu ułatwiony jest 
również dostęp do wszystkich ostrzy podczas 
ich czyszczenia przed pomiarem, ustawiania 
oraz wymiany płytek skrawających

• Kokpit sterujący – zapewnia optymalne usta-
wienie wygodnej pozycji obsługi dla każdego 
użytkownika. Wszystkie obsługiwane urzą-
dzenia takie jak: monitor, drukarka, myszka, 
klawiatura są bardzo łatwo i szybko dostępne

• Miejsce siedzące – co ciekawe w tego typu 
przyrządach kształt korpusu otaczającego 
wrzeciono został w ten sposób zaprojekto-
wany, aby możliwe było zastosowanie miejsca 
siedzącego dodatkowo zwiększające komfort 
obsługi.

Oprogramowanie
Oprogramowanie >>pilot 3.0<< pozwala na 

prostą i szybką obsługę przyrządu. Posiada ogrom-
ne możliwości, przy jednoczesnym zachowaniu in-
tuicyjnej obsługi. Specjalizowane programy pomia-
rowe ułatwiają pomiar wszelkiego rodzaju narzędzi 
i pozwalają na zaoszczędzenie czasu.
• Wygląd menu – posiada przejrzyste, spokojne 

i jednolite menu
• Modułowy system programów – pozwala 

na dostosowanie oprogramowania do indy- 
widualnych potrzeb użytkownika, możliwość 
zakupu pojedynczych programów specjalizo-
wanych jak i w pakietach, zapewnia możliwość 
rozwoju oraz uniknięcie w przyszłości dodat-
kowych kosztów związanych z ewentualnym 
kupnem kolejnego przyrządu

• Pełne wykorzystanie inteligencji systemu ob-
róbki obrazu – automatyczna kontrola punktu 
zerowego, automatyczne rozpoznawanie 
ostrza mierzonego narzędzia, automatyczne 
rozpoznawanie zakresu pomiarowego, tryb 
wyszukiwania, skaner, duża prędkość pomiaru. 

• Pomiary podstawowe w menu głównym 
– skrócona droga do podstawowych pomia-
rów i szybkich wyników 

• Kompas – prosta nawigacja i prowadzenie 
użytkownika podczas zarówno pomiaru ma-
nualnego jak i automatycznego w odniesieniu 
do podanych wartości nominalnych, tworzenie 
własnych programów pomiarowych

• Proste przesyłanie danych – możliwość prze-
syłania danych korekcyjnych za pomocą sieci, 
łącza szeregowego, na dyskietce lub USB

• Zarządzanie parkiem maszynowym – zapew-
nienie bezpieczeństwa przez przyporządkowa-
nie konkretnych danych konkretnej maszynie 
jak np. sterowanie, postprocesor, wymiary, 
pakiety narzędzi

• Zarządzanie użytkownikami – możliwość 
nadania hasła każdemu użytkownikowi i zde-
finiowania jego uprawnień w zakresie obsługi 
przyrządu, co pozwala na ochronę danych, 
przed niepożądanym dostępem.

Wyposażenie i sterowanie
Nowe przyrządy pozwalają na ich wszech-

stronną rozbudowę, posiadają takie same pod-
stawowe elementy sterowania, dzięki czemu już 
od przyrządu >>venturion 450<< możliwe jest 
uzupełnianie przyrządu o dodatkowe wyposażenie. 
Zaletami nowych przyrządów pod względem stero-

wania i rozwiązań konstrukcyjnych są:
• Modułowa budowa - identyfikacja narzędzia, 

zapisywanie danych korekcyjnych na karcie 
pamięci, przesył danych do obrabiarki, podgląd 
ostrza narzędzia, adaptery i przystawki uła-
twiające pomiar narzędzi specjalizowanych itd. 

• Innowacyjny system chłodzenia – właściwa 
ochrona procesora zapewnia bezpieczeństwo, 
niezawodność i dokładność pracy przyrządu 
oraz pozwala na szybkie odświeżanie obrazu.

Nowa geNeracja przyrządów do ustawiaNia Narzędzi firmy zoLLer

Rys. 1. Przyrząd serii „venturion”

Rys. 2. Ergonomia nowych przyrządów ZOLLER

Rys. 3. Menu główne oprogramo-
wania „pilot 3.0”

Rys. 4. Funkcja Kompas Rys. 5. Menu programów specjali-
zowanych

Rys. 6. Typoszereg przyrządów ZOLLER

Rys. 7. Wrzeciono A. C. E.
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A L A M O 
ul. Cio³ka 16/426             
01-443 Warszawa
www.alamo.armia.pl

Cyfrowe systemy odczytu po³o¿enia dla obrabiarek

RSF Elektronik
Oferujemy:
• cyfrowe uk³ady odczytu po³o¿enia dla wszystkich typów 

obrabiarek (tokarki, frezarki, wytaczarki, wiertarki, 
koordynatki, elektrodr¹¿arki)

• cyfrowe uk³ady odczytu po³o¿enia dla maszyn 
pomiarowych i mikroskopów

• linia³y pomiarowe dla odczytów konwencjonalnych,
• linia³y pomiarowe dla sterowañ numerycznych wszystkich 

znanych firm œwiatowych (SIEMENS, HEIDENHAIN, 
FANUC, PRONUM i inne)

• specjalne uk³ady odczytu po³o¿enia dla du¿ych 
obrabiarek (przesuwy do 30m)

• przetworniki obrotowe
• monta¿ urz¹dzeñ na obrabiarkach Klientów

Dok³adnoœæ pomiarów od +/-0.01mm/m do +/-0.002mm/m 
oraz rozdzielczoœci do  0.00001mm.

tel./fax  0 - 22 877 22 58
0 - 22 463 63 01

tel. 0 - 604 26 34 88
e-mail: alamo@alamo.armia.pl

Przedstawiciel firmy RSF Elektronik w Polsce:MACH-TOOL 2007 
hala 3, stoisko 47

Zapraszamy

• Wrzeciono A.C.E – uniwersalne wrzeciono z 
systemem zaciskowego mocowania narzędzi 
dla oprawek SK, HSK, CAPTO i KM zapewnia 
niezmienną siłę zacisku, oraz szybką i dokładną 
zmianę narzędzi.

• Zastosowanie markowych produktów – za-
pewnia długą żywotność wysoką dokładność 
przy niskich kosztach konserwacji i utrzymania.

Koszty
Wykorzystanie przyrządów ustawiania na-

rzędzi ma głębokie uzasadnienie ekonomiczne. 
Ogólnie wiadomo, że systemy ustawiania narzędzi 
na obrabiarkach co prawda spełniają swoją rolę, 
jeśli chodzi o samo ustawienie narzędzi, ale jed-
nocześnie generują koszty związane z przestojem 
maszyny obróbczej. Dlatego też coraz większe za-
stosowanie mają przyrządy do pomiaru i ustawiania 
narzędzi poza obrabiarką. Inwestując w przyrząd 
do ustawiania narzędzi firmy ZOLLER można zyskać 
nawet 30.000 PLN rocznie. Wynika to z prostych 
obliczeń przy następujących założeniach:

• 8-godzinny tryb pracy,
• zmiana 20 narzędzi dziennie, 
• na pomiar i ustawienie jednego narzędzia po-

trzebne są 3 minuty,
• 200 dni roboczych na rok,
• koszt jednej godziny pracy obrabiarki wynosi 

150 PLN.
Otrzymujemy, że dziennie (8 godz. roboczych) 

maszyna podczas przestoju, traci godzinę (3 min. 
x 20 narzędzi) na ustawianie narzędzi tj. 150 PLN. 
Przemnażając to przez ilość dni roboczych (200 
dni) otrzymujemy 30.000 PLN. Tak więc przy 
prostej kalkulacji można stwierdzić, że inwestując 
już w najprostszy przyrząd do ustawiania narzędzi 
zyskujecie państwo co najmniej 30.000 PLN przy 

jednoczesnym wzroście produktywności o 12,5% 
na maszynę przy jednozmianowym trybie pracy w 
ciągu roku. Jeśli w obliczeniach założymy, że park 
maszynowy, którym dysponujemy, to więcej niż 
jedna maszyna, to zysk rośnie proporcjonalnie do 
ich ilości. Taką sytuację przedstawia tabela 1.

Jeśli posiadamy np. 2 obrabiarki sterowane 
numerycznie, to przy zakupie jednego przyrządu do 
ustawiania narzędzi za około 50.000 PLN przyrząd 
zwraca się w ciągu niecałego roku. Pozostały czas 
pracy przyrządu i obrabiarki to już czysty zysk! 

Zastanówcie się Państwo nad możliwościami 
zredukowania kosztów wytwarzania w Waszej 
firmie i skontaktujcie się z nami. Pomożemy dobrać 
odpowiedni do Waszych potrzeb przyrząd. 

Ilość maszyn 1 2 3 5 7 10
Oszczędność przy  

8-godzinnym trybie pracy 
na rok

30.000,- 60.000,- 90.000,- 150.000,- 180.000,- 300.000,-

Tabela 1

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk na targach Mach-Tool w Poznaniu w dniach 11.06 do 14.06.07  
- hala 3a stoisko 106 i hala 4 stoisko 27.

Szczegółowych informacji udziela:
64-800 Chodzież, ul. Jagiellońska 26

tel. 067 28 28 680
www.faktor.net.pl e-mail: pawlowski@faktor.net.pl
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KELCH jest uznanym w świecie producentem systemów ustawiania 
oraz pomiaru narzędzi skrawających. Powodem szczególnej chluby jest 
KALIMAT - rodzina ustawiaczy charakteryzujących się niezwykłą precyzją 
pomiarową. 

Korpusy tych przyrządów wykonane są na bazie odlewu żeliwnego, a kolumny 
ze stali. Zapewnia to dużą stabilność mechaniczną i termiczną. Modularne wrze-
ciono MPS (Modular Precision Spindle) odtwarza warunki zamocowania uchwytu 
na obrabiarce, dostępne są wkładki wrzecionowe dla wszystkich standardowych 
systemów narzędziowych (możliwe wykonania specjalne). Szeroko rozstawione 
prowadnice z centralnie umieszczonymi liniałami eliminują ewentualny wpływ 
obciążeń skrętnych.

Ustawiacze serii KALIMAT wyposażone są w PC z oprogramowaniem Easy-
WebSet wraz z cyfrową kamerą pomiarową (opcjonalnie druga kamera) – auto-
matyczny pomiar dzięki cyfrowej obróbce obrazu. Dostępna jest cała gama spe-
cjalizowanych modułów oprogramowania celem zaspokojenia wszelkich potrzeb 
pomiarowych łącznie ze skaningiem profilu narzędzi. Pneumatyczne wspomaganie 
ruchów kolumny i głowicy pomiarowej oraz pneumatyczny zaciąg oprawek.

Dokładności całego systemu pomiarowego to 2 µm!

KALIMAT C – compact
– ręczna obsługa ruchów roboczych
– opcjonalnie zmotoryzowany obrót wrzeciona wraz autofokusem
– zakresy pomiarowe:  X = -50 do f300 mm
    Z = 400 / 600 mm

KALIMAT E – economy
– przeznaczony do pomiaru i ustawiania dużych narzędzi 
– ręczna obsługa ruchów roboczych
– opcjonalnie zmotoryzowany obrót wrzeciona wraz autofokusem
– zakresy pomiarowe:  X = -50 do f530 / 830 / 1030 mm
    Z = 600 / 800 / 1000 mm

KALIMAT A – automatic
– CNC w trzech osiach: X, Z, C 
– automatyczne wykonywanie programów pomiarowych (również możliwość 

pracy ręcznej)
– opcjonalnie zmotoryzowany obrót wrzeciona wraz autofokusem
– zakresy pomiarowe:  X = -50 do f330 / 530 / 830 / 1030 mm
    Z = 400 / 600 / 800 / 1000 mm

KALIMAT – RODZINA PRECYZYJNYCH SYSTEMÓW 
USTAWIANIA I POMIARU NARZĘDZI 

Autoryzowane przedstawicielstwo KELCH w Polsce:

ITA Sp.J.
ul. Świerzawska 1/57, 60-321 Poznań, tel. 061 861 11 72, tel./fax: 061 861 11 71

info@ita-polska.com.pl; www.ita-polska.pl

dr inż. Michał Wieczorowski
mgr inż. Kazimierz Pollak

KALIMAT C

KALIMAT E

KALIMAT A

ZAPRASZAMY NA TARGI MACHTOOL  
W POZNANIU W DNIACH 11-14.06.2007  

DO PAWILONU 4 STOISKO 16
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UNIWERSALNA TOKARKA NUMERYCZNA - TUR MN

Nowe sterowanie- SIEMENS SINUMERIK 840 D sl „Shop Turn”

- seria tokarek TUR MN odzwierciedla wspania³¹ reputacjê i  jakoœæ wyrobów FAT
- szeroki zakres toczenia nad ³o¿em: � 560, 630, 710, 800, 930, 1100, 1350 lub 1550mm

- d³ugoœæ toczenia elementów osadzonych w k³ach od 1 m do 12 m

- ³atwoœæ opanowania tajników i zasad programowania 
- ró¿ne metody programowania maszyny: tryb dialogowy, tryb kontur

- minimalizuj¹ce drgania dwupryzmowe ³o¿e z hartowanymi prowadnicami
- g³owica 8 narzêdziowa o osi poziomej z mo¿liwoœci¹ pracy narzêdzi obrotowych

- du¿y moment obrotowy w ca³ym zakresie obrotów wrzeciona

Fabryka Automatów Tokarskich  S.A.
ul. Grabiszyñska 281
Tel:  071 360 94 20
Tel:  071 360 94 12
Fax:  071 360 91 21

53-234 Wroc³aw
info@fathaco.com

handel@fathaco.com
www.fathaco.pl

CENTRUM TOKARSKO FREZARSKIE FCT 700

Nowe sterowanie – SIEMENS SINUMERIK 840 D sl „Shop Turn”

Wysokiej klasy obrabiarka skutecznie konkuruj¹ca na wymagaj¹cych rynkach Europejskich
- kontynuacja i rozwój bogatych tradycji FAT Wroc³aw w produkcji maszyn skrawaj¹cych

- du¿e œrednice toczenia nad ³o¿em: 700 mm i nad suportem: 490 mm
- zakres d³ugoœci toczenia: 1100 mm, 1600 mm, 2100 mm, 3100 mm

- nowoczesna konstrukcja os³oniêtego skoœnego ³o¿a o ³atwym sp³ywie wiórów
- napêdzane narzêdzia g³owicy narzêdziowej, zintegrowane z osi¹ C i dwufunkcyjnym 
hamulcem do realizacji skomplikowanych zadañ frezowania i wiercenia nie osiowego

- opcjonalna 2-zakresowa przek³adnia zwiêkszaj¹ca elastycznoœæ pracy maszyny



Zgłębiamy świat techniki –
Tokarki GILDEMEISTER ShopFloor z wyjątkowym pro-
gramowaniem warsztatowym – genialnie prosta obrób-
ka z programowaniem bezpośrednio na obrabiarce.

Zgłębiamy świat techniki – wszystkie aktualne
informacje znajdują się na stronie internetowej

www.gildemeister.com

GMX 250 S linear od € 399.900,–
z TurnPlus 1)Leasing / miesiąc od € 5.320,–
wraz z przeciwwrzecionem, 
12-pozycyjną głowicą rewolwerową 
z napędzanymi narzędziami, zbiornikiem 
na chłodziwo 600 l, pistoletem do chłodziwa

Tylko w DMG: Dwukanałowe programowanie
warsztatowe na sterowaniu Heidenhain Plus iT

CTX 410 od € 113.900,–
(z napędzanymi narzędziami 1)Leasing / miesiąc od € 1.595,–
i sterowaniem Siemens 840D)

1) Raty leasingowe: stan - Luty 2007 – Przykładowa oferta zewnętrznego leasingodawcy, z którym można nawiązać współpracę.
Zastrzega się sprzedaż w międzyczasie i zmiany techniczne. Podane ceny są cenami ex works, bez opakowania. Obrabiarki mogą zawierać dodatkowe opcje, wyposażenie i warianty sterowań, które nie są ujęte w cenie. 
Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

DMG Polska: ul. Fabryczna 7, PL-63-300 Pleszew
Tel.: +48 (0) 62 / 7428 151, Fax: +48 (0) 62 / 7428 114

Obróbka kompletna z 12 napędzanymi 
narzędziami, przeciwwrzecionem i osią Y

IMP POZNAŃ
11 do 14 czerwiec 2007

DMG – innovative technologies

Anz_Shopfloor_pl  05.04.2007  8:56 Uhr  Seite 1



Wiecej informacji: Outil Slawomir Antoszczyk • 0048 668 150 552 • info@outil.pl • www.michael-deckel.de

Tu każde rozwiązanie jest perfekcyjne
Od 1950 roku firma Feinmechanik Michael Deckel  

produkuje szlifierki.Od tamtego czasu dostarczyliśmy 
blisko 30000 maszyn dla klientów na całym świecie oraz 
16 maszyn do Polski. Dzięki wydajnemu oprogramowaniu 
MTS lub NUM zyskujemy szlifowanie CNC na najwyższym 
poziomie z takich rozwiązań korzystają najlepsi min. Güring 
Sandvik Kennametal Seco Wadeco.

Na miedzynarodowych targach
Mach Tool w Poznaniu  

w dn. 11-14.06.2007 w pawilonie 3A stoisko 93 
zaprezentujemy maszynę S20E 

S20E , która posiada opatentowaną przez firmę DECEL 
pionową  budowę  należy do modeli z najwyższej półki  
wśród 5-cio  osiowych  centrów  szlifierskich sterowanych 
CNC.S20E  to  idealny  wybór  dla  ekonomicznego i precyzyj-
nego  ostrzenia  jak również produkowania  wymagających  
narzędzi.

• wysoka wydajność skrawania  realizowana przez  bez-
 pośredni    napęd  wrzeciona  o dużym  momencie obro- 
 towym  
• seryjnie  montowany  zmieniacz ściernic  z możliwością 
 magazynowania 6-ciu zestawów tarcz  (łącznie do 18 
 tarcz szlifierskich)
• elastyczna możliwość zautomatyzowania procesu po-
 przez zintegrowany ładowacz łańcuchowy
• bezpośredni    napęd  osi A
• wielofunkcyjny  pulpit  operatora

S22 – szlifierskie centrum obróbcze sterowane 
numerycznie

Najlepsze wykonanie i najwyższa wydajność  szlifowania  
są  znakami ropoznawczymi  S22 

One tworzą podstawy dla przemysłowego produ-
kowania  i ostrzenia precyzyjnych  narzędzi  i  kompleksowej  
obróbki części  i komponentów  wymagających  wysokiej  
dokładności  wykonania

 
• bezpośredni    napęd  wrzeciona  o dużym  momencie
 obrotowym  i 15 kW przy 5.800 min-1

• bezpośredni    napęd  osi A
• zintegrowany zmieniacz tarcz ściernych i magazyn 
 z  8-mioma miejscami
• korpus maszyny wykonany  z odlewu mineralnego
• wielofunkcyjny  pulpit  operatora
• wydajne Soft-ware NUM lub MTS
• perfekcyjna automatyzacja poprzez uniwersalny łado-
 wacz łańcuchowy

S20E  nasz wkład w oszczędność 
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Agie – Partner najlepszych

Firma Agie od początku swojej działalności przekracza granice 
nowych możliwości.
Otwiera ona nowe obszary odnośnie wydajności, precyzji, 
przyjazności obsługi oraz jakości procesu. Obrabiarki elektro-
erozyjne Agie pozwalają osiągnąć konkurencyjność i sukces.
Agie swoją dzisiejszą technologią umożliwia realizację jut-
rzejszych aplikacji.

Klienci wiedzą o tym od ponad 50-ciu lat.

AGIE

Wycinarki Drutowe

SPIRIT HYPERSPARK / HYPERSPARK EXACT MICRO NANO

2 3 4 2 3 MICRO NANO

Max. wymiar 
detalu  

(L x W x H) [mm]
630 x 400 x 185 960 x 650 x 255 1100 x 750 x 370

650 x 580 x 250  
lub  

820 x 420 x 250 

880 x 680 x 350 
lub  

1070 x 530 x 350 

Dokładność 
pozycjonowania ±1µm ±0.1µm

Przesuwy  
(X x Y x Z) [mm] 300 x 250 x 250 550 x 400 x 350 700 x 500 x 350 350 x 250 x 350 500 x 350 x 500 Przesuwy [mm] 220 x 160 x 100 6 x 6 x 4

Max. masa 
detalu (w 

natrysku) [kg]
200 1000 2000 400 800 Rozdzielczość 

[µm] 0.1 0.02

Max. masa 
elektrody [kg] 25 80 120 100 100

Generatory 72 A 72 A / 104 A 72 A / 104 A 72 A / 104 A 72 A / 104 A

Możliwe Ra 
[µm] 0.2 0.2 0.2 <0.1 <0.1 Możliwe Ra 

[µm] 0.1 0.05

Magazyn 
elektrod  

[ilość pozycji]
4 10 15-62 12-56 12-56

Drążarki wgłębne

CLASSIC V PROGRESS V VERTEX

2 3 2 3 4 1/1F 2/2F 3/3F

Cięcie: Zanurzeniowe Zanurzeniowe Zanurzeniowe

Max. wymiary 
detalu        

(L x W x H) [mm]
750 x 550 x 250 1050 x 650 x 250 750 x 550 x 250 1050 x 650 x 420 1300 x 1000 x 500 300 x 200 x 80 750 x 550 x 250 1050 x 650 x 250

Przesuwy  
(X x Y x Z) [mm] 350 x 250 x 256 500 x 350 x 426 350 x 250 x 256 500 x 350 x 426 800 x 550 x 525 220 x 160 x 100 350 x 250 x 256 500 x 350 x 256

Max. masa detalu                 
(w natrysku) [kg] 200 (450) 400 (800) 200 (450) 400 (800) 3000 35 200 (450) 400 (800)

Możliwe Ra [µm] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05

Min. średnica 
drutu [mm] 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.1 / 0.02 

wersja F
0.07 / 0.03 

wersja F
0.07 / 0.03 

wersja F

Max. kąt cięcia 30°/100mm 30°/100mm 30°/100mm 30°/100mm 30°/500mm 30°/80mm 30°/100mm 30°/100mm

0.05



HSM
300

Graphite Master
Mould Master

400 (U)
ProdMed

ProdMed Dental
500 600 (U)

600 U ProdMod 700 800

Ilość sterowanych osi 3 (4) 3 (5) 3 3 (5) 3 3
Przesuwy robocze
Wzdłużny X [mm] 380 400 500 600(800) 700 800
Poprzeczny Y[mm] 390 450(240) 450 600 600 600
Pionowy  [mm]Z 255 350 350 500 500 500
Uchył stołu (dla 5 osi) [°] +110/-110 +30/-110
Obrót stołu (dla 5 osi )[°] N x 360 Nx360
Nośność stołu [kg 68 200 (25) 200 800(120) 1000 1000
Wrzeciona [Obr./min] 30 000 24 000- 30 000 -36 000-42 000-60 000
Posuwy szybkie [m/min] 15 40
Przyspieszenia w osiach m/s2 17
Sterowanie Heidenhain iTNC 530

Centra obróbkowe HSM

Centra obróbkowe Ultra HSM 

XSM 400 (U) 600 (U) 800
Ilość sterowanych osi 3 (5) 3 (5) 3
Przesuwy robocze
Wzdłużny X [mm] 400 600(800) 800
Poprzeczny Y[mm] 450 (240) 600 600
Pionowy  [mm]Z 350 500 500
Uchył stołu (dla 5 osi) [°] +110/-110 +30/-110
Obrót stołu (dla 5 osi )[°] N x 360 Nx360
Nośność stołu [kg 200 (25) 800(120) 1000
Wrzeciona [Obr./min] 24 000- 30 000 -36 000-42 000-60 000
Posuwy szybkie [m/min] 80
Przyspieszenia w osiach m/s2 25
Sterowanie Heidenhain Atek Cyclone Expert

Mikron – stały innowacyjny partner

Firma Mikron oferuje każdemu użytkownikowi prawidłowy pro- 
dukt i idealne rozwiązanie z szerokiego spektrum pro blemów 
obróbki wiórowej. Firma Mikron stawia na innowacyjne 
technologie, na badania i rozwój na najwyższym poziomie, jak 
również na centra aplikacyjne rozlokowane na całym świecie. 
Oferta maszyn obejmuje całą paletę centrów obróbkowych, 
od standardowej obróbki frezarskiej, przez wysoko wydajną 
obróbkę na maszynach typu VCP/UCP, obróbkę z dużymi 
prędkościami skrawania na maszynach typu HSM, aż po 
absolutnie najwyższą klasę ultraszybkiej obróbki na maszynach 
typu XSM.

Mikron to pewność.

XSM 

HSM 



Uniwersalne narzędziowe centra obróbkowe VCP

VCP 600 (U) UCP600 (Vario)
UCP600 Vario Prodmed 800

Ilość sterowanych os 3 5 3
Przesuwy robocze
Wzdłużny X [mm] 600 530(600) 800
Poprzeczny Y[mm] 450 450 450
Pionowy  [mm]Z 450 450 450
Uchył stołu (dla 5 osi) [°] +122/-100 

(+30/-115)
Obrót stołu (dla 5 osi )[°] Nx360
Nośność stołu [kg 450 200 450
Wrzeciona [Obr./min] 12 000- 20 000-42 000
Posuwy szybkie [m/min] 30
Przyspieszenia w osiach m/s2 5

VCP800W Duro UCP800 Duro VCP1000 Duro
Ilość sterowanych os 3 5 3
Przesuwy robocze
Wzdłużny X [mm] 800  800 1000
Poprzeczny Y[mm] 650 650 650
Pionowy  [mm]Z 500 500 500
Uchył stołu (dla 5 osi) [°] +120/-100
Obrót stołu (dla 5 osi )[°] Nx360
Nośność stołu [kg 1600 1000 1600
Wrzeciona [Obr./min] 12 000- 20 000-42 000
Posuwy szybkie [m/min] 30
Przyspieszenia w osiach m/s2 5
Sterowanie Heidenhain iTNC 530

Uniwersalne narzędziowe centra obróbkowe  o podwyższonej nośno-
ści stołu DURO  

HPM1350 HPM1150 U HPM1350U 
Ilość sterowanych os 3 5 5
Przesuwy robocze
Wzdłużny X [mm] 1350 1000 1350
Poprzeczny Y[mm] 900 1150 1150
Pionowy  [mm]Z 750 700/895* 700/895*

Uchył głowicy (dla 5 osi) [°] +16/-120 +16/-120
Obrót stołu (dla 5 osi )[°] Nx360 Nx360
Nośność stołu [kg 1800 1100 1600
Wrzeciona [Obr./min] 15 000- 18 000-24 000
Posuwy szybkie [m/min] 30
Przyspieszenia w osiach m/s2 5
Sterowanie Heidenhain iTNC 530

Uniwersalne wielkogabarytowe centra obróbkowe HPM

* Przy poziomej pozycji wrzeciona

HPM1100 HPM1000 U HPM1850U 
Ilość sterowanych os 3 5 5
Przesuwy robocze
Wzdłużny X [mm] 1000 1000 1850
Poprzeczny Y[mm] 800 800 1400
Pionowy  [mm]Z 600 600 720/905*

Uchył osi (dla 5 osi) [°] +110/-30 +120/-20
Obrót stołu (dla 5 osi )[°] Nx360 Nx360
Nośność stołu [kg 2000 1100 4000
Wrzeciona [Obr./min] 20 000-24 000 15 000- 18 000-

24 000
Posuwy szybkie [m/min] 60 40
Przyspieszenia w osiach m/s2 14 7
Sterowanie Heidenhain iTNC 530

Uniwersalne wielkogabarytowe centra obróbkowe o podwyższonej 
dynamice HPM

VCE 600 800 800 W 1000 1200 1400 1600 800Pro X 1000 Pro X
Ilość sterowanych os 3 (4-ta jako opcja)
Przesuwy robocze
Wzdłużny X [mm] 600 800 860 1020 1200 1400 1600 800 1020
Poprzeczny Y[mm] 500 500 560 560 600 650 900 500 560
Pionowy  [mm]Z 540 540 600 600 675 675 800 540 600
Nośność stołu [kg 800 1100 1350 1350 1700 1700 2000 1100
Wrzeciona [Obr./min] 10 000- 14 000 16 000
Posuwy szybkie [m/min] 24 36
Przyspieszenia w osiach m/s2 7 10
Sterowanie Heidenhain iTNC 530

Uniwersalne pionowe
centra obróbkowe VCE Pro



Od początku swojego istnienia Charmilles postawił sobie za 
cel zaoferowanie klientom prawdziwego partnerstwa, aby  
w przyszłości móc lepiej wychodzić na przeciw wymaganiom i ży- 
czeniom klientów. Naukowcy, technicy i wszyscy inni wysoko 
wykwalifikowani pracownicy gwarantują użytkownikom 45000 
maszyn firmy Charmilles na całym świecie najlepszą jakość 
urządzeń i usług serwisowych. Maszyny z serii ROBOFIL  
i ROBOFORM, dzięki dużej liczbie modeli, spełniają wymagania 
każdego klienta odnośnie wydajności, ekonomiczności i ergo-
nomii. Ambicją Charmilles jest szybkie udzielenie odpowiedzi 
na Państwa zapytanie i rozwiązanie Państwa problemów.

Charmilles to rozwiązanie.

Charmilles spełnia Państwa oczekiwania

ROBOFORM Fo 23 Fo 53 Fo 35P Fo 350S /µ/g Fo 550 /g Fo 2400

X,Y,Z [mm] 350 x 250 x 250 600 x 400 x 400 350 x 250 x 300 350 x 250 x 300 600 x 400 x 450 320 x 220 x 200

Max. wymiar detalu [mm] 740 x 450 x 270 1200 x 800 x 500 780 x 530 x 300 780 x 530 x 300 1200 x 850 x 400 880 x 550 x 245

Max. masa detalu [kg] 200 800 500 500 1600 600

Max. masa elektrody [kg] 50 100 50 50 50 50

Magazyn elektrod [ilość 
pozycji] 4 6 4/5/16/32 4/5/16/32 6/24/48 4/20/40

Generator [A] 32/64 64/128 64 64 64/128 64/128

Robot — — QCRi QCRi QCRi Liniowy

ROBOFIL Fi 240 SLP /240 CC Fi 440 SLP / 440 CC Fi 640 CC Fi 2050/TW Fi6050/TW

                                            

X,Y,Z [mm] 350 x 220 x 220 550 x 350 x 400 800 x 550 x 500  320 x 220 x 160 630 x 400 x 160

U,V 350 x 220 550 x 350 800 x 550 ±48 ±48

Max. wymiar detalu [mm] 1000 x 550 x 220 1200 x 700 x 400 1300 x 1000 x 500 1000 x 440 x 260 1260 x 690 x 360

Max. masa detalu [kg] 750 1500 3000 500 800

Kąt cięcia/wysokość [º/mm] ±30/220 ±30/400 ±30/510 ±30/66 ±30/65

Średnica drutu [mm] 0.1-0.3 / 0.1-0.33 0.1-0.3 / 0.1-0.33 0.1-0.33 0.02-0.33 0.02-0.33

Możliwa jakość pow. [CH/µm Ra] 9/0.28 - 6/0.20 9/0.28 - 6/0.20 6/0.20 0/0.05 0/0.05

Drążarki wgłębne

Wycinarki drutowe
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Podczas Open House w Pfronten (Niemcy) 
swoją światową premierę miało nowe poziome 
centrum obróbkowe Deckel Maho DMC 55H 
duoBLOCK. 

Zbliżający się salon Mach Tool Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich stanowi dobrą 
okazję do zapoznania się z tym niewielkim centrum 
poziomym po raz pierwszy w Polsce.

Konstrukcja maszyny oparta  jest na znanej 
już koncepcji  duoBLOCK, ale w nieco mniejszej 
gabarytowo wersji. Na tej bazie powstaje również 
nowe 5-osiowe centrum DMU 60 P duoBLOCK i 
poziome DMC 65H duoBLOCK. 

Maszyna jest przyjazna 
dla użytkownika, ma bardzo 
dobry dostęp do przestrzeni 
obróbkowej a stanowisko 
załadowcze zmieniacza 
palet dostępne jest za 

drzwiami, otwieranymi jedną ręką. Jest to możliwe 
dzięki lekkiemu przesunięciu 
palety w stosunku do osi stołu 
roboczego. Pewną ułatwiającą 
życie nowością jest również dobór 
dostępnych sterowań: Siemens 
840D solutionline lub Heidenhain 
iTNC 530. 

DMC 55H ma przejazdy w 
osiach X/Y/Z odpowiednio 560/
600/600 mm z posuwem szybkim 
do 60 m/min i palety o wymiarach 

400x400mm. Bardzo istotny dla użytkowników 
może być maksymalny wymiar obrabianych części 
- duża wysokość (850mm) i średnica obiegu 
(600mm) przy ciężarze do 500kg. Standardowe 
wrzeciono o mocy 20 kW ma zakres prędkości 
obrotowej do 12 000 obr./min. Opcjonalnie 
maszyna może być wyposażona we wrzeciono o 
prędkości 18 000 obr./min i mocy 34 kW.

Standard wyposażenia stanowią: zmieniacz 
palet, stół roboczy indeksowany 360 x 1o, 
transporter wiórów, liniały i magazyn na 45 
narzędzi SK 40. 

Maszynę można rozbudować o magazyn 
narzędziowy w formie pionowego łańcucha 
o pojemności 40,60,80,120 lub 180 narzędzi, 
wrzeciona HSK-A63 czy BT 40, podawanie 
chłodziwa przez środek wrzeciona, minimalne 
smarowanie, NC stół obrotowy, sondy i wiele innych 
opcji.

Opcją jest także pakiet dynamiczny, w ra-
mach którego użytkownik otrzymuje maszynę o 
posuwach szybkich do 80m/min i przyspieszeniu 
do 1G.

Serdecznie zachęcamy wszystkich 
Państwa do odwiedzin naszego stoiska na 

MTP w dniach 11-14 czerwca 2007  
i do przyjrzenia się tej z całą pewnością 

ciekawej maszynie.

Miło nam też Państwa zawiadomić, że jesienią 
tego roku udostępnimy do Państwa dyspozycji 
nowe Centrum Technologiczne koncernu Deckel 
Maho Gildemeister.

Plac budowy Centrum Technologicznego  
DMG Polska
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Rekordzista w branży
Amerykańska firma Haas Automation w 2006 wyprodukowała 12 500 

obrabiarek uzyskując pozycję największego dostawy obrabiarek CNC 
na świecie. Uzyskano blisko 25% wzrost produkcji w stosunku do roku 
2005 oraz 30% wzrost obrotu osiągając wartość 740 milionów USD. Po 
raz pierwszy miesięczna wielkość produkcji przekroczyła 1000 maszyn.

W 2007 roku planowane jest wyprodukowanie 14 000 maszyn.

Początki firmy
W 1983 roku w południowej Kalifornii została założona przez Gena 

Haas firma Haas Automation, której celem była produkcja nowocze-
snych stołów obrotowych stosowanych w obrabiarkach. Były to wydaj-
ne, sterowane numerycznie, stoły obrotowo-pozycjonujące. Urządzenia 
te były nowością na rynku i różniły się znacznie od używanych wówczas 
mało efektywnych, mechanicznych urządzeń obrotowo-pozycjo-
nujących. Miały one zaspokoić rosnące potrzeby rynku na tego typu 
urządzenia. 

W roku 1988 na wystawie IMTS w Chicago zaprezentowano pierw-
sze, wyprodukowane przez zakład HAAS centrum obróbcze wiertar-
sko-frezarskie z pionową osią wrzeciona oznaczone VF-1. Obrabiarka 
spotkała się z tak dużym zainteresowaniem rynku, że do roku 1999 
dostarczonych zostało blisko 25 000 tego typu maszyn. 

 
Dzień dzisiejszy
Od chwili powstania firma Haas rozwija się niezwykle dynamicznie. Dzi-

siaj powierzchnia fabryki wynosi 304 800 m2 , w tym blisko 100 000 m2 
pod dachem. 

Czynniki sukcesu

Od momentu powstania HAAS wykorzystuje najnowsze osiągnięcia 
techniczne oraz stale unowocześnia i rozszerza gamę oferowanych 
produktów. W ten sposób firma uzyskuje wzrost produkcji przy jed-
noczesnym obniżeniu jej kosztów oraz dostarcza nowoczesne, jedne z 
najlepszych w swoim segmencie obrabiarki zaspokajające rosnące i róż-
norodne wymagania rynku. Maszyny Haasa cechuje jedna z najlepszych 
relacji  ceny do jakości, w  tym segmencie obrabiarek sterowanych nu-
merycznie, na całym świecie. W celu zachowania wysokich standardów 
jakości ponad 95% komponentów obrabiarek jest produkowanych w 
zakładzie Haas Automation, w tym podzespoły elektryczne, mechanicz-
ne  oraz system sterowania numerycznego opartego na bazie proceso-
rów RISC firmy Motorola.

Stosowane przez firmę wysokie standardy produkcji, 100% kontrola 

Niezawodność! Nowoczesność! Konkurencyjne ceny! Szeroki Wybór! Gwarantowany serwis! 

Haas Automation – Historia sukcesu



jakości zapewniają, iż maszyny Haasa odznaczają się wysoką niezawod-
nością. 

Obrabiarki firmy Haas wyposażone są w bardzo przyjazny i prosty w 
obsłudze układ sterowania. Obecnie sterowanie jest dostarczane w 10 
wersjach językowych, w tym również w języku polskim. Dzięki tym roz-
wiązaniom można znacznie ograniczyć czas niezbędny do przeszkolenia 
operatorów i możliwie szybko uruchomić produkcję. 

W celu usprawnienia procesu zakupu firma opracowała i wdrożyła 
unikalny system sprzedaży poprzez centra dystrybucyjne, które są ściśle 
związane z producentem - Haas Factory Outlet’s /HFO/ Dzięki temu 
systemowi sprzedaży klient w miejscu zamieszkania ma takie same 
warunki zakupu maszyn jak w fabryce.

Haas posiada także międzynarodowy zespół wysokokwalifikowanych 
specjalistów, mówiących wieloma językami oraz sieć, zorganizowanych 
według tych samych, wysokich standardów, przedstawicielstw we 
wszystkich krajach Europy. Pracownicy przedstawicielstw regularnie 
podwyższają swoje kwalifikacje bezpośrednio u producenta, w fabryce 
oraz w centrach szkoleniowych HAAS. Są wysoce wykwalifikowanymi 
specjalistami potrafiącymi udzielić wsparcia technicznego każdemu 
klientowi bez względu na typ zakupionej maszyny.

Atrakcyjne ceny
Jednym z ważnych czynników przy zakupie maszyny są jej ceny. Na 

atrakcyjność cen obrabiarek Haasa składają się m.in. takie czynniki jak:
• wielkoseryjna produkcja obrabiarek i wszystkich ich części składo- 

 wych /12 500 maszyn wyprodukowanych w roku 2006/,
• unifikacja elementów składowych poszczególnych typów,
• własne sterowanie kompatybilne do sterowania Fanuc, 
• montaż obrabiarek w systemie taśmowym,
• usytuowanie całej produkcji w jednym miejscu, „pod jednym da- 

 chem”,
• powiązanie dostawców pewnych elementów obrabiarek stałymi  

 umowami współpracy
• zakupy elementów obrabiarek w bardzo dużych ilościach,
• zachowanie w 100% własności firmy przez jej założyciela, dzięki  

 temu firma Haas jest niezależna od banków lub grup finansowych  
 i w pełni decyduje o swoim rozwoju,

• Gene Haas, 100-procentowy właściciel, pracuje w swojej firmie.

Oferta Haasa

Podstawowe rodzaje produkowanych maszyn to: frezarki pionowe, 
pionowe centra obróbkowe i poziome centra obróbkowe, tokarskie centra 
obróbkowe, precyzyjne sterowane numeryczne stoły obrotowe i uchylno-
obrotowe. W chwili obecnej HAAS produkuje 8 typów frezarek i piono-
wych centrów frezarskich /80 wielkości wymiarowych, stożek ISO 40 i 
ISO 50/, 2 typy poziomych centrów obróbczych /7 wielkości/, 7 typów 
tokarek /27 wielkości/ oraz 5 typów stołów obrotowych /20 wielkości/.

Haas na świecie
Do dnia dzisiejszego ponad 75 000 obrabiarek sterowanych nume-

rycznie wyprodukowanych przez firmę HAAS zostało zainstalowanych 
i z powodzeniem pracuje we wszystkich krajach świata w tym blisko 15 
000 w Unii Europejskiej.

Światowa sieć dystrybutorska HAAS liczy 150 centrów sprzedaży HFO 
w różnych częściach świata: USA, Kanada, Meksyk, Europa, Azja, Au-
stralia, Ameryka Łacińska i Afryka Południowa (patrz. tabela 1). W roku 
2006 otwartych zostało 20 nowych centrów sprzedaży m.in. w Europie, 
Japonii, Chinach, Indiach i Malezji. 

Tabela 1. Światowa sieć dystrybutorska HAAS AUTOMATIO
USA 62 centra sprzedaży /HFO/
Kanada 7 centrów sprzedaży /HFO/
Meksyk 4 centra sprzedaży /HFO/  
Europa 48 centrów sprzedaży /HFO/ 
Azja i Australia 22 centra sprzedaży /HFO/ 
Ameryka Łacińska i Afryka 
Południowa 7 centrów sprzedaży /HFO/ 

Ogólna liczba zakupionych na całym świecie obrabiarek z każdym ro-
kiem wzrasta (patrz. tabela 2). W szczególności imponująca jest dyna-
mika sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat. Przyrost sprzedaży obserwo-
wany jest w każdej grupie maszyn. Tajemnica wysokiej konkurencyjności 
przedsiębiorstwa na rynku światowym zawiera się  w konsekwentnej 
polityce firmy: produkować maszyny niezawodne o wysokiej jakości po 
możliwie konkurencyjnej cenie. 

Tabela 2. Wielkość sprzedaży urządzeń w latach 1998-2005

Haas w Europie
Na rynku europejskim Haas jest obecny od 1991 roku. 
Dla wsparcia technicznego i obsługi serwisowej rosnącego rynku 

europejskiego firma „HAAS Automation USA” utworzyła w 2002 r. 
europejski oddział firmy - „HAAS Automation Europe” mieszczący się 
w Brukseli. 

Oddział „HAAS Automation Europe” posiada skład obrabiarek i części 
zamiennych, bogato wyposażone centrum techniczno-wystawowe, w 
którym prezentowanych jest 20-25 najważniejszych typów maszyn. W 
centrum odbywają się prezentacje i pokazy pracy maszyn, są organi-
zowane szkolenia dla inżynierów serwisu i sprzedawców z przedstawi-
cielstw krajowych. Centrum stanowi kluczowy czynnik w realizacji kon-
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cepcji HFO (Haas Factory Outlet), której celem jest stworzenie klientowi 
w miejscu jego zamieszkania warunków zakupu maszyny zbliżonych 
do fabrycznych. Firma Haas Europe prowadzi bardzo aktywną politykę 
marketingową. Tylko w roku 2006 wzięła udział w 89 wystawach. W 
bieżącym roku na targach EMO w Hanowerze na powierzchni 1400 m2 
zaprezentuje 40 swoich maszyn. Niezawodność i nowoczesność pro-
dukowanych maszyn, konkurencyjne ceny, dogodne warunki zakupu, 
aktywna polityka marketingowa to czynniki dzięki którym urządzenia ze 
znakiem towarowym HAAS zdobywają coraz większą popularność.

Haas w Polsce
Jest obecny od 1996 roku. Na rynku polskim HAAS AUTOMATION Inc. 

reprezentowany jest przez firmę ABPLANALP CONSULTING Sp. z o.o. w 
Warszawie.

Do roku 2002 maszyny firmy Haas sprzedawane były pod marką 
szwajcarskiej firmy Mikron. Dzisiaj eksploatowanych jest w naszym 
kraju ponad 450 maszyn. 

W Centrum Wystawienniczym prowadzonym przez ABPLANALP pre-
zentowane są główne typy maszyn Haasa, organizowane są szkolenia 
w zakresie programowania i systemów CAD/CAM, organizowane  są 
regularnie spotkania w ramach Dni Otwartych i Klubu Użytkownika 
obrabiarek Haasa. W czasie spotkań użytkownicy maszyn i potencjalnie 
nowi klienci poznają pracę obrabiarek i mają szansę omówić własne 
problemy obróbcze.

ABPLANALP posiada ogólnopolską sieć przedstawicieli handlowych 
obejmując swoim zasięgiem cały kraj. Klienci zainteresowani maszy-
nami Haasa mogą kontaktować się z przedstawicielami regionalnymi 
działającymi w pobliżu ich miejscu zamieszkania. Z województw: opol-
skiego, śląskiego, małopolskiego z inżynierem sprzedaży w Kuźni  Raci-
borskiej; z zachodniopomorskiego, wielkopolskiego z inżynierem 
sprzedaży z Nekli /Poznań/, z  lubuskiego i dolnośląskiego z inżynierem 
sprzedaży z Jeleniej Góry; z pomorskiego i kujawsko-pomorskiego z 
inżynierem sprzedaży w Chojnicach; z lubuskiego,  świętokrzyskiego 
i podkarpackiego z inżynierem sprzedaży w Nowej Dębie. Klienci z 
województwa mazowieckiego i Polski centralnej są obsługiwani przez 
inżyniera sprzedaży z Warszawy.

Obsługa po sprzedaży

ABPLANALP posiada także ogólnopolską sieć serwisu. Aktualnie dla 
firmy Haas pracuje 10 inżynierów. Połowa z nich dociera do klienta z 
siedziby firmy w Warszawie, druga część zatrudniona jest w różnych 
regionach Polski. Ponadto firma Abplanalp dysponuje dużym składem 
części zamiennych. Dzięki takiej organizacji z powodzeniem świadczy 
usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.

 Inżynierowie serwisu dysponują vanami serwisowymi z pełnym 

zestawem wysoce specjalistycznych części zamiennych do obrabiarek 
Haasa. Pozwala to na znaczące skrócenie czasu dotarcia do klienta i 
usunięcia awarii. W Polsce działają aktualnie 4 vany serwisowe Haas 
(oprócz składu głównego w Warszawie). W 2007 roku planowane się 
dalsze 2 vany serwisowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma Haas urucho-
miła w Polsce linię serwisową HOTLINE. We wszystkie dni robocze, do 
godziny 20 przy telefonie dyżuruje specjalista serwisu.

W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi firma Haas oferuje 
również kontrakt konserwacyjny SPOKOJNA GŁOWA (1 przegląd ma-
szyny w ciągu roku). Kontrakt ten umożliwia naszym klientom rzeczy-
wiście „spokojną głowę”, gdyż zapewnia on utrzymanie obrabiarek w 
ciągłym ruchu.

Zainteresowanych obrabiarkami Haasa zapraszamy do bezpośredniego 
kontaktu z naszą firmą lub na stoisko firmy ABPLANALP. W czasie Między-
narodowych Targów Poznańskich będziemy obecni w hali nr 3 i 5.

  Abplanalp Consulting Sp. z o.o.
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W Polsce jest już 350 użytkowników 
obrabiarek marki HAAS – bardzo impo-
nująca liczba. Już po raz czwarty w tym 
roku firma Abplanalp Consulting Sp. z o.o.  
zorganizowała spotkanie użytkowników ob-
rabiarek HAAS, jak i potencjalnych klientów. 
Dzień otwarty odbył się 25 kwietnia w Cen-
trum Technicznym, w Warszawie. Podczas 
spotkania, w którym wzięły udział również 
firmy: Sandvik, Esprit CAM Center i Deutsche 
Leasing Polska przedstawiono podstawowe 
produkty oraz nowości technologiczne. 

W Centrum Technicznym zaprezentowane 
zostały następujące maszyny sterowane nu-
merycznie firmy HAAS wraz z wyposażeniem 
narzędziowym firmy Sandvik:
• Frezarka numeryczna Toolroom Mill
• Centrum obróbcze VF-1DHE 
 z przekładnią pasową
• Centrum obróbcze VF-3DYTHE 
 z przekładnią pasową
• Tokarka uniwersalna Toolroom Lathe
• Tokarka SL-10T z konikiem oraz 
 z narzędziami stałymi

Oczekiwania klientów są coraz większe, 
a obrabiarek nie sprzedaje się przecież w 
sklepach. Wizyta w salonie wystawowym 
maszyn, w którym prezentowane są maszy-
ny danego producenta to najlepszy sposób, 

by porozmawiać ze specjalistami na temat 
eksploatacji, szkoleń, sprawdzić zaplecze 
techniczne, serwis i skład części zamiennych 
sprzedawcy. 

Na spotkaniu zaprezentowano również 
wspólny projekt firmy Abplanalp Consulting 
Sp. z o.o. i Deutsche Leasing Polska – HAAS 
CAPITAL, który jest interesującym sposobem 
finansowania maszyn.   Leasing  ten nie wy-
maga opłaty wstępnej ani przedpłaty. Więcej 
informacji znajdziecie Państwo na stronie 
www.haas capital.pl 

W imieniu firmy Abplanalp Consulting 
Sp. z o.o. zapraszam do odwiedzenia Cen-
trum Technicznego. Profesjonalnie wyszkoleni 
pracownicy udzielą Państwu niezbędnych 
informacji i pomogą w wyborze optymalnego 
rozwiązania.

www.ablanalp.pl
Monika Twarużek

Dzień otwarty 
    firmy



Mitsubishi …nic dodać

Wycinarka drutowa FA-S

Model FA-10S  FA-20S FA-30V
Przejazdy 350x250x220 500x350x300 750x500x350 (600) 
Max detal 800x600x215 1050x800x295 1300x1000x345 (595)
Stół 590x514 780x630 1100x875
Max ciężar detalu 500 kg 1500 kg 3000 kg
Wydajność  do 500 mm2/min do 500 mm2/min do 500 mm2/min

Abplanalp Consulting
ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa
tel. 0-22 858 94 78, fax 0-22 642 85 56
e-mail: abplanalp@abplanalp.pl

Centrum Techniczne
ul. Wróblewskiego 31, 02-978 Warszawa

tel. 0-22 858 78 54, fax 0-22 858 78 54
e-mail: salon@abplanalp.pl

www. a b p l a n a l p . p l

Zapraszamy do Centrum Techniczno-Wystawowego firmy Abplanalp 
w Warszawie oraz do odwiedzenia naszego stoiska na 

Międzynarodowych Targach Mach-Tool w Poznaniu
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Nowoczesne 5-osiowe pionowe centra obróbkowe polskiej produkcji: 

VARIO HS 5-axis 
ze sterowaniem CNC HEIDENHAIN iTNC 530 smarT.NC 

CECHY KONSTRUKCYJNE OBRABIARKI
Centrum obróbkowe VARIO HS 5-axis zbudowane jest na zasadzie 

stołu krzyżowego, poruszającego się w osiach X I Y oraz wrzeciennika 
poruszającego się po prowadnicach osi Z. Konstrukcja tego typu cechuje się 
znacznie większą sztywnością niż konstrukcje wspornikowe.

Stół obrotowo-uchylny jest integralną częścią obrabiarki i prowadzony 
jest bezpośrednio po prowadnicach osi X, co zapewnia większą stabilność 
w porównaniu do stołu obrotowo-uchylnego montowanego na standardo-
wym stole roboczym.

Projekt konstrukcyjny odlewów został zoptymalizowany Metodą Ele-
mentów Skończonych ( MES ).

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNE ZASTOSOWANIE 
Pionowe centrum obróbkowe VARIO HS 5-axis należy do najnowo-

cześniejszych obrabiarek zaprojektowanych do obróbki w pięciu osiach 
jednocześnie.

Konstrukcja ta powstała  w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych 
klientów na bardzo szybkie centrum, umożliwiające obróbkę z wykorzy-
staniem pięciu osi jednocześnie i osiąganie bardzo dużych gładkości obra-
bianych powierzchni, obróbkę na gotowo przedmiotów ze stali hartowanej 
oraz obróbkę z bardzo dużą wydajnością materiałów miękkich. Obrabiarka 
ta znakomicie sprawdzi się w kompleksowej obróbce form i tłoczników, a 
także w obróbce bardzo dokładnych części o skomplikowanych przestrzen-
nych kształtach oraz części korpusowych z 5 stron.

Możliwość obróbki detali w jednym zamocowaniu znacząco poprawia 
uzyskiwane dokładności dzięki wyeliminowaniu błędów spowodowanych 
wielokrotną zmianą zamocowania.

Pięcioosiowe obrabiarki charakteryzują się ponadto zwiększoną ela-
stycznością i wydajnością obróbki. Cykl produkcyjny detalu jest znacznie 
krótszy w porównaniu do produkcji z wykorzystaniem standardowych 
trzyosiowych obrabiarek.  Czasy przygotowawcze i ustawcze ulegają 
wielokrotnemu skróceniu i dzięki temu jeden operator z powodzeniem 
może obsługiwać kilka maszyn jednocześnie, co wpływa na zmniejszenie 
zapotrzebowania na siłę roboczą.

Bardzo wysoka gładkość powierzchni uzyskiwanych podczas obróbki 
została osiągnięta dzięki zastosowaniu elektrowrzecion o wysokiej max. 
prędkości obrotowej 18 000 lub 24 000 obr/min. Wydajność obróbki 
zgrubnej jest zapewniona dzięki wysokiemu max. momentowi obrotowe-
mu wrzeciona – 129 Nm (S6- elektrowrzeciono 18 000 obr/min).

Wysoka wartość szybkich przesuwów – 40 m/min we wszystkich 3 
osiach liniowych w połączeniu z bardzo krótkim czasem wymiany narzę-
dzia – 2,5 sek. (narzędzie-do-narzędzia) oraz doskonałymi właściwościami 
sterowania CNC Hidenhain iTNC 530 zapewniają wysoką wydajność obra-
biarki we wszystkich możliwych zastosowaniach.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ODWIEDZENIA 
NASZYCH EKSPOZYCJI PODCZAS:

DNI OTWARTYCH AVII – 17 i 18 Maja 2007 w naszym zakładzie w 
Warszawie,

Międzynarodowych  Targów Poznańskich Innowacje Technologie 
Maszyny Mach tool 2007, odbywających się od 11 do 14 czerwca 2007, 
pawilon nr 3, stoisko nr 4,

Targów Eurotool 2007 w Krakowie odbywających się od 10 do 12 
października 2007.
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Obrabiarki 5-osiowe są w centrum zainteresowania od szeregu lat. 
Poniżej przedstawiamy niektóre z ich zalet i powody, dla których są 
stosowane.

Sterowanie 5-osiowe oferuje nie tylko bardzo efektywną obróbkę dla części 
ogólnego stosowania, ale również wysoką jakość dla form i wykrojników, ob-
róbkę głębokich kieszeni i użebrowań, obróbkę z dużą prędkością obrotową dla 
części lotniczych itd. W przeszłości jednoczesna obróbka 5-osiowa używana 
była do wielu zastosowań, lecz obecnie równie popularna stała się obróbka z 
indeksowaniem wielu płaszczyzn.

Pierwszą zaletą obróbki ze sterowaniem 5-osiowym jest integracja procesu. 
Ponieważ obróbka ze sterowaniem 5-osiowym może być wykonana w jednym 
zamocowaniu, to wymaga ona mniej czasu ustawczego. Przyczynia się to do 
zwiększenia wydajności obróbki oraz do uzyskania redukcji kosztów wytwa-
rzania. 
Rysunek nr 1: Długość narzędzi

Długie narzędzie Krótkie narzędzie
Obróbka na obrabiarce 3-osiowej  Obróbka na obrabiarce 5-osiowej

Rysunek nr 2: Szybkość liniowa obróbki

Szybkość obróbki jest zerowa Szybkość obróbki ma wartość dodatnią
Obróbka na obrabiarce 3-osiowej Obróbka na obrabiarce 5-osiowej

Używanie osi obrotowych w obróbce ze sterowaniem 5-osiowym daje 
możliwość zastosowania krótszych narzędzi (Rysunek nr 1), zaś obróbka może 
być realizowana z optymalną prędkością liniową (Rysunek nr 2) co sprawia, że 
żywotność narzędzi znacznie poprawia się, zaś powierzchnia uzyskuje dobrą 
jakość umożliwiając zastosowanie większych posuwów a tym samym wysoko-
efektywną i dokładną obróbkę. 

Pełne wykorzystanie możliwości, jakie niesie obróbka 5-osiowa możliwe 
jest wtedy, gdy oprócz sterowania NC umożliwiającego obróbke 5-osiową 
dysponujemy rówież odpowiednim oprogramowaniem CAM. Należy też za-
wsze przeanalizować wyposażenie obrabiarki w opcje umożliwiające dokładny 
odczyt położenia oraz stabilizację termiczną przestrzeni roboczej.

Ta obróbka nie zawiedzie Twoich oczekiwań.
Porównajmy wydajność obróbki formy biorąc poniżej podany przykład formy 

kuźniczej. Była ona obrabiana na obrabiarce 3-osiowej z osiami X, Y i Z oraz 
stołem obrotowym używanym tylko do indeksowania. Jak widać poniżej, je-
żeli używamy sterowania 5-osiowego, czas obróbki jest skrócony i używamy 
mniejszej ilości narzędzi niż przy obróbce 3-osiowej.

Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że:
dla głębokiej obróbki jak np. obróbka żeber – obróbka nie może być realizo-

wana na obrabiarce 3-osiowej i dlatego stosowana jest obróbka elektroerozyj-
na co znacznie wydłuża czas wykonania detalu oraz powoduje że potrzebne 
jest dodatkowo wykonanie elektrod do pracy elektroerozyjnej.

Przy zastosowniu obrabiarki 5-osiowej obróbka boków nawet głębokich 
żeber może być wykonana z użyciem ustawienia kątowego detalu, zatem cała 
obróbka może być wykonana za pomocą obróbki wiórowej łącznie z obróbką 
wykańczającą głębokich użebrowań. Ustawienie kątowe daje też możliwość 
pracy krótszym narzędziem, a zatem parametry obróbki mogą być lepsze.

Rysunek nr 3: Obróbka 3-osiowa i 5-osiowa

Obróbka 3-osiowa   Obróbka 5-osiowa
Czas obróbki 12 godz. > Zysk ponad 40% > Czas obróbki 7 godz. 10 minut
Ilość narzędzi 22 > Zysk ponad 30% > Ilość narzędzi 15

Obróbka 3-osiowa    Obróbka 5-osiowa 
głębokich żeber    żeber ze skręconą osią

Obrabiarka NMV5000 DCG umożliwia zastosowanie opisanych powyżej 
efektywnych rodzajów obróbki zaś oryginalna konstrukcja MORI SEIKI polega-
jąca na zastosowaniu Napędu przez Środek Ciężkości (DCGTM) oraz konstruk-
cja Rama w Ramie (Box-in-Box) daje pewność, że uzyskamy niespotykane w 
innych konstrukcjach parametry jakości powierzchni, integracji procesu obróbki 
i dalszej redukcji czasu maszynowego.

Łatwość obsługi
Konstrukcja NMV5000DCG daje operatorowi możliwość łatwego dostępu do 

przestrzeni roboczej. Otwarcie drzwi na szerokość 920 mm oraz odległość od 
środka stołu do krawędzi osłony roboczej wynosząca 500mm oferują łatwy 
dostęp do obrabianego przedmiotu.

Przycisk zacisku/zwolnienia narzędzia jest dostępny z prawej strony prze-
strzeni roboczej

Rysunek nr 4: Łatwość dostępu do strefy roboczej
Przycisk zacisku/zwolnienia narzędzia

Nieograniczony potencjał obróbki 
ze sterowaniem 5-osiowym.
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Zabezpieczenie osi Y
Specjalna przesłona zamyka dostęp od góry do przestrzeni roboczej zaś po 

odsunięciu umożliwia załadunek i rozładunek detali za pomocą suwnicy.
Rysunek nr 5: Przesłona osi Y

Przesłona zamknięta Przesłona otwarta

Możliwość realizacji operacji toczenia przy dużej sztywności (opcja)

Stół obrotowo uchylny posiada standardowo napęd bezpośredni osi C z 
prędkością max 120 obr/min. Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie silnika 
bezpośredniego napędu dla osi C stołu obrotowego z prędkościami obrotowy-
mi 500 albo 1200 obr/min co sprawia, że obrabiarka NMV5000DCG jest jedyną 
dostępną na rynku obrabiarką posiadającą funkcje toczenia z osią C. 

Rysunek nr 8: Napęd bezpośredni osi C

Obrabiarka z funkcją toczenia jest wyposażona w sztywny system mocowa-
nia narzędzia na powierzchni czołowej i powierzchni stożkowej. Wrzeciono 
wykonane jest z zamkiem wpustowym, który zabezpiecza specjalną oprawkę 
przed obrotem podczas wykonywania operacji toczenia.

Rysunek nr 9: Uchwyt tokarski mocowany we wrzecionie 
NMV5000DCG

 Wpust do ustalenia poz. kątowej

Możliwość doboru 3 różnych wrzecion

Obrabiarka NMV5000DCG posiada do wyboru 3 wielkości wrzecion o różnej 
charakterystyce. Wrzeciona dostępne dla tej obrabiarki przedstawione są w 
załączonej tabeli:

Funkcja wysoko precyzyjnej 3 wymiarowej kontroli antykolizyjnej 

Obrabiarka NMV5000 DCG jest wyposażona w najnowszy system opera-
cyjny MAPPS III, posiadający doskonałe możliwości które umożliwiają pełną 
obróbkę 5-osiową.

Narzędzia, materiał wyjściowy oraz model przyrządu są wprowadzane do 
systemu i zarejestrowane a następnie utworzony jest 3 wymiarowy model 
na ekranie MAPPS w celu sprawdzenia interferencji z jednoczesnym ruchem 
elementów obrabiarki. Jeżeli wykryta jet interferencja, to na ekranie pojawia 
się alarm, który jednocześnie zatrzymuje obrabiarkę. Zapobiega to powstaniu 
kolizji nie tylko podczas pracy, ale już na etapie przygotowania produkcji. 

Rysunek nr 10: Ekran symulacji kontroli antykolizyjnej MAPPS III dla 
NMV5000DCG

Normalna praca

Gdy wykryta jest kolizja

Modele narzędzi udostępnione są przez producenta narzędzi, zaś dane 
dotyczące przyrządów mogą być ściągane z internetu eliminując konieczność 
rejestrowania takich modeli i umożliwiając precyzyjną symulację.

Ponieważ symulacja obróbki jest wykonywana przez sterownik niezależnie 
od programu obróbczego, możliwa jest jednoczesna praca produkcyjna jedne-
go programu NC i symulacja innego programu. Daje to dużą oszczędność czasu 
przygotowawczego.

Standard Podwyższona 
moc Szybkoobrotowe

Maks. Prędkość 
obrotowa

12 000 
obr/min

12 000 
obr/min

20 000 
obr/min

Moc 
(krótkotrwała/
ciągła) [kW]

18,5/15 22/18,5 18,5/15

Maks. Moment 
[Nm] 105 167 95



www.moriseiki.eu

Precyzja dla pokoleń.

Zrealizuj swoje marzenia.

NMV5000 DCGTM:
| 5-osiowa obróbka z osiami obrotowymi napędzanymi silnikami 
 bezposredniego napędu (Direct Drive Motors - DDMTM), 
 obciążenie stołu do 300 kg
| Technologia DCG – konstrukcja Rama-w-Ramie z zerowym 
 nawisem elementów konstrukcji i sztywnym stołem-w-stole  
| Zakres obrotu osi B = 340°
| MAPPS III: Łatwe w obsłudze konwersacyjne programowanie,
 3 wymiarowa symulacja obróbki z funkcją kontroli antykolizyjnej

Dynamika, Precyzja i Niezawodność zapewniona 
dzięki MORI SEIKI oszczędzi Twój czas i pieniądze. 
Cele mogą byc osiągniete szybciej, a marzenia spełnione. I nie 
tylko odnosi się to do Twojej firmy, ale także do Twoich osobistych 
pasji jak choćby granie w golfa w najpiękniejszych miejscach…

www.apx.pl



LASERY

CENTRUM 
ZAOPATRZENIA

w części i materiały do 
wycinarek laserowych

Adige Salsa® Amada® Balliu® Behrens® Beyeler® Bystronic® Cincinnati® ESAB® 
Fanuc® CR Electronic® Finn-Power® GHT® Haas® HACO® Laser Lab® LVD® Mazak® 
Messer Griesheim® Mitsubishi® Murata Wiedemann® Muratec® Precitec® Prima 

Industries® Raskin® Rouchaud® Salvagnini® Strippit® Trumpf® Valfivre® Weidmüller® 

Abplanalp Consulting
ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa
tel. 0-22 858 94 78, fax 0-22 642 85 56
e-mail: abplanalp@abplanalp.pl

Centrum Techniczne
ul. Wróblewskiego 31, 02-978 Warszawa

tel. 0-22 858 78 54, fax 0-22 858 78 54
e-mail: salon@abplanalp.pl

ELEMENTY
OPTYCZNE

MATERIAŁY
EKSPLOATACYJNE

ELEMENTY
GŁOWIC TNĄCYCH

w w w. a b p l a n a l p . p l

OFERUJEMY:

  elementy głowic tnących (dysze, korpusy dysz, porcelanki)

   soczewki i lustra, materiały do diagnostyki 
i czyszczenia optyki

  okulary ochronne, oleje, smary, filtry powietrza 

   elementy palników i zużywające się elementy obrabiarek 
do cięcia plazmowego oraz spawarek plazmowych
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Producent Mikron Agie Charmilles JUARISTI

Przedstawiciel w Polsce Agie Charmilles Abplanalp Consulting Sp. z o.o.
Parametry VCE 600-1600Pro VCP 1000 Duro HPM1850 U TXD MX

zakres przesuwów /min. – maks. 600-1600 800-1000 1000-1850
Przesuw osi x (mm) 600-1600 800-1000 1000-1850 2000-5000 4000-20000
Przesuw osi y (mm) 500-900 650 1100-1400 1500-2500 2000-4500
Przesuw osi z (mm) 540-800 500 700-895 1500-2500 1250-1500

Wielkość stołu roboczego X  x Y min.-maks. (mm) Od 700x500 do 
1700x850 900x600 1300x600 D=1000 do d=1600

stół obrotowy 
od 1000x1200 do 

2000x2500

Płyta podłogowa 
od 2000x2000, stół 
przesuwno-obro-

towy od 1000x1200 
do 2500x3000.

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) Ruchomy Stały Ruchomy ruchomy, łożowy ruchomy lub płyta 
podłogowa

Maksymalny ciężar detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 0d 800 do 2000 kg 1600 kg 4000 18000 50000
Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (m) 2090x1187x840 1500x740 2000x1500 x 900 5000x1800x2500 20000x4500x3000

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) Odlew żeliwny Odlew z polimero-
betonu  Odlew żeliwa jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) Wrzeciono asyn-
chroniczne Elektrowrzeciono Elektrowrzeciono przekładnia przekładnia

Maksymalna prędkośćobrotowa wrzeciona (obr./min)
(standard/opcja) 6000/10000/14000 12000/20000/

42000 8000/15000/24000

3500-5000- stan-
dard,

24000 - elektrow-
rzeciono

3500-5000- stan-
dard,

24000 - elektrow-
rzeciono

Maksymalna moc wrzeciona (KW) 18,5 /S6 32/S6 38/S6 37kW 37kW
Moment obrotowy wrzeciona (NM) 320/S6 170/S6 324/S6 1300Nm 1300Nm

Końcówka stożka wrzeciona (typ) ISO50/ISO40 ISO40/HSK40/
HSK63

HSK100/HSK63/
ISO40 ISO50 ISO50

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) Wymuszone/
klimatyzacja

Wymuszone klima-
tyzacja

Wymuszone klima-
tyzacja wymuszone wymuszone

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) Opcja Opcja Opcja opcja opcja

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min./max.) 100-900 mm 100-600 lub 250-
750

100-800 lub -50-
945 - -

Moc silnika wrzeciona (KW) 18kW 32 kW 40 kW 37kW 37kW
Pojemność magazynu narzędzi (szt. (standard/opcja) 24 30 45 20-120szt 20-120szt
Czas wymiany narzędzia (sek.) 3 8 13 ok 20s. ok 20s.
Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie (kg) 30kg 15 kg 20 kg 45 45
Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm)
magazyn pełny/sąsiednie gniazda puste 124/240 90/140 90/140 125/250 125/250

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 15 kg 8 8 30 30
Ilość osi sterowanych CNC (standard/opcja) 4/9 4/9 4/9 4/6 4/6
Ilość osi CNC sterowanych jednocześnie (standard/opcja) 4/5 3/5 3/5 4/6 4/6

Sterowanie (typ) Heidenhain iTNC 
530

Heidenhain iTNC 
530

Heidenhain iTNC 
530/Siemens 840D

Heidenhain 
iTNC530, Siemens 

840D, Fanuc 30i-A5

Heidenhain 
iTNC530, Siemens 

840D, Fanuc 30i-A5

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) Przetwornik/Liniał Liniał optyczny Heidenhain iTNC 
530 liniał optyczny liniał optyczny

Maksymalny pobór mocy (kVA) 20kVA 20kVA 90 kWA 60 60

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) Od 2200x3100 do 
3840x4250 3000x3000 4700x3600 od 

5500x39000x6500
od 

9000x5000x6000
Waga maszyny (kg) Od 5300 do 22000 10 000 38 ton od 30000 od 40000

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach 0,01 0,008 0,008 0,15 wg. VDI DQG 
3441

0,15 wg. VDI DQG 
3441

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c/) 0,008 0,006 0,006 0,15 wg. VDI DGQ 
3441

0,15 wg. VDI DGQ 
3441

Powtarzalność pozycjonowania (mm) 0,006 0,004 0,004 0,08 wg. VDI DGQ 
3441

0,08 wg. VDI DGQ 
3441

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) Tak Tak Tak tak tak
Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) Tak Tak Tak tak tak
Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy „na sucho”? (tak/nie) Tak Tak Tak tak tak
Możliwość współpracy z robotem (tak/nie) Tak Tak Tak tak tak
Transporter wiórów (tak/nie) Tak Tak Tak tak tak
Zmieniacz palet (tak/nie) Nie Tak Tak tak tak

Magazyn palet (tak/nie) Nie Tak Tak tak tak

Serwis na rynku polskim (tak/nie) Tak Tak Tak tak tak
Skład części zamiennych na rynku polskim (tak/nie) Tak Tak Tak tak tak
Centrum wystawowe maszyn (tak/nie) Tak Tak Tak tak tak
Cena katalogowa netto (euro) Od 65 000 Od 120 000 Od 650 000 - -

Inne sugerowane właściwości Sztywność kon-
strukcji Dokładność obróbk Wysoka uniwer-

salność

Obrabiarki przezna-
czone do obróbki 
przedmiotów o 

dużych gabarytach 
i masie.

Obrabiarki przezna-
czone do obróbki 
przedmiotów o 
dużych i bardzo 

dużych gabarytach 
i masie.

ADRES Sękocin Nowy Al.Krakowska 81 05-090 Raszyn k/W-Wy Abplanalp Cconsulting Sp. z o.o. ul. Marco-
nich 11/10, 02-954 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU G.Bosak Paweł Wrona

TELEFON/FAX 0-22-3265050;0691912384 022 858 78 54

WWW
E-MAIL

www.agie-charmilles.pl
Info.pl@agie-charmilles.com

www.abplanalp.pl
pw@abplanalp.pl

Uwagi Oferujemy także obrabiarki elektroerozyjne poziome wiertarko frezarki stołowe
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ALZMETALL MORI SEIKI Deckel Maho

GALIKA Sp. z o.o. APX Technologie DMG Polska Sp. z o.o.
CS600 CS1200 P FS2500 DuraVertical 5080 NV5000a1B/40 VS8000 DMC 635V DMC 105V linear DMF 250 linear

600 x 400 x 600 1200 x 600 x 800 1000-1850 X,Y: 36 000 Z: 20 000 42 000 X,Y: 40 000 Z: 30 000 20 000 / 30 90 000 / 90 20 000 / 100(X), 60  ( Y i Z)
600 1200 1000-1850 800 1020 1 600 635 1050 (1110) 2500
400 600 1100-1400 530 510 860 510 800 920
600 800 700-895 510 510 600 460 560 (600) 820

750 x 450 1250 x 630 2640 x 560 1 100 x 600 1 320 x 600 2 000 x 850 790 x 560 1200 x 850 3150 x 900

ruchomy ruchomy nieruchomy Ruchomy Ruchomy Ruchomy Ruchomy w osi X Ruchomy w osi X stały

500 4000 2000 1000 kg 1000 kg 2 000 kg 600 1 800 3 000
750 x 450 x 600 1250 x 630 x 830 2640 x 560 x 700 - - - - - -

jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity Żeliwny jednolity Żeliwny jednolity Żeliwny jednolity

przekładnia przekładnia przekładnia elektrowrzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono

9000 / 13000 8000 / 5530 / 
13000

8000 / 5300 / 
12000 (standard/opcja) 10 000 14 000 / 20 000 10 000 /  14 000 18 000 / 28 000 / 

42 000
12 000 / 18 000 

/10 000 

13 38 38 15 22 30 13/18,9 35 / 46 35 / 48
82 280 280 110 221 221 83 130 130 /  294

SK40 SK40 SK40 BT40 / DIN40 / 
CAT40

BT40, BT50, HSK 
A63

BT40, BT50, DIN, 
CAT SK 40 HSK-A 63 / SK 40 / 

HSK-E50
HSK-A 63 / SK 40 / 
SK50 / HSK-A100

samoistne samoistne samoistne wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone

Opcja Opcja Opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja

90 / 690 125 / 925 67 / 798 150 / 660 150 (350) / 660 
(860) 200 / 800 - - -

13 38 38 15 22 30 - - -
24 / 40 24 / 40 40 / 66 30 30 / 60 / 90 20 / 30 / 40 / 60 20 / 30 30 / 120 / 150 30 / 80 / 120

1,9 1,9 1,9 1,3 1,0 1,6 1,8 ( wiór do wióra 5) wiór do wióra 6 wiór do wióra 14
10 10 10 8 12 15 6 6 6 / 12

100 / 200 100 / 200 100 / 200 3 / 4 3 / 5 3 / 5 80 / 130 80 / 140 50 / 160

10 10 10 3 / 4 3 / 5 3 / 5 6 6 6 / 12
3 / 5 3 / 5 3 / 5 Fanuc 0i Fanuc 18i Fanuc 18i 3 / 4 3 / 4 / 5 3 / 4 / 5
3 / 5 3 / 5 3 / 5 - - - 3 3 / 4 / 5 3 / 4 / 5

iTNC 530 / 840D iTNC 530 / 840D iTNC 530 / 840D Enkoder Enkoder / liniały Enkoder / liniały iTNC 530/Siemens 
840D/Fanuc32i

iTNC530/Siemens 
840D

iTNC530/Siemens 
840D

liniał optyczny liniał optyczny liniał optyczny - - - enkoder/liniał 
optyczny liniał optyczny liniał optyczny

15 17 58 25 42 48 20 80 82 (92)

2500 x 1780 3000 x 2310 5500 x 4300 2 180 x 2 315 2 788 x 2 710 5 600 x 3 700 4000 x 4400 5630 x 4600 6230 x 7820

3500 8000 12000 6 100 6 960 17 000 3 700 13 700 24 500

0,010 0,010 0,010 - - - 0,008mm 0,008mm 0,015mm ( ośX) / 
0,008mm

- - - - - - 15 arc s 8 arc s 9 arc s

0,005 0,005 0,005 - - - - - -

Nie Nie Nie Tak Tak Tak tak tak tak
Nie Nie Nie Nie Tak Nie nie tak
Tak Tak Tak Tak Tak Tak tak tak tak
Tak Tak Tak Tak Tak Tak tak tak tak
Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie / opcja tak tak Nie / opcja tak

Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Nie Tak Tak nie opcja nie

Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Nie Tak Tak nie opcja nie

Tak Tak Tak Tak Tak Tak tak tak tak
Tak Tak Tak Tak Tak Tak nie nie nie
Tak Tak Tak Tak Tak Tak tak tak tak

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe 99 000 160 000 315 000 Od 64 900,00 Od  229 900,00 Od 259 900,00

- - - - - - - - -

      ul. Spacerowa 12/4                            ul. Kolista 25 / 410
           00-592 Warszawa                              40-486 Katowice

APX Technologie
Al. Jerozolimskie 424A, 05-800 Pruszków ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew

           Marek Kuźmiński                              Tomasz Szymała Artur Malak
 Tel. (022) 848-24-46                 Tel. (032) 735-03-76

           Fax (022) 849-87-57                          Fax (032) 735-03-75
022 759 62 00/
022 759 63 44 +48 600 223013, (062) 742 81 51

www.galika.pl
m.kuzminski@galika.pl   t.szymala@galika.pl

www.apx.pl
apx@apx.pl

www.gildemeister.com
artur.malak@gildemeister.com
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Producent HAAS

Przedstawiciel w Polsce MDT Abplanalp
Parametry NICOLAS CORREA MDT MDT

zakres przesuwów /min. – maks.
Przesuw osi x (mm) 2000 1260 1000-1850 203 – 3048
Przesuw osi y (mm) 1000 610 1100-1400 203 – 1016
Przesuw osi z (mm) 1000 700 700-895 203 - 762

Wielkość stołu roboczego X  x Y min.-maks. (mm) 2300x900 1260x510 880x360 508 x 252
3048 x 711

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy

Maksymalny ciężar detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 3500 800 300 1814
Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (m)

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) zależnie od konfi-
guracji

zależnie od konfi-
guracji

zależnie od konfi-
guracji

elektrowrzeciono/przekł. 
pasowa lub zębata

Maksymalna prędkośćobrotowa wrzeciona (obr./min)
(standard/opcja) 3000/18000 8000/15000 6000/8000 7500 / 30 000

Maksymalna moc wrzeciona (KW) 22 kW 11 kW 5,5 kW 22,4
Moment obrotowy wrzeciona (NM) 286 Nm 128 Nm 324/S6 102 Nm standard,  339 Nm opcja
Końcówka stożka wrzeciona 
(typ) ISO 50 ISO 40 ISO40  CT – DIN 89871

Sposób chłodzenia wrzeciona 
(wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja opcja opcja
Odległość wrzeciona od stołu roboczego 
(min./max.) - - - 102 / 864

Moc silnika wrzeciona (KW) min 3,5  maks. 22,4
Pojemność magazynu narzędzi (szt. (standard/opcja) -/30/60 20 16 10 standard – min. 40 opcja
Czas wymiany narzędzia (sek.) 2,8 / 4,2
Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie (kg) 20 7 7 ISO 40 – 5,4; ISO 50 – 13,6 
Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm)
magazyn pełny/sąsiednie gniazda puste 200/150 90 90 ISO 40 89-152

ISO 50 102-254
Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) - - - jak wyżej
Ilość osi sterowanych CNC (standard/opcja) - - - 3-4  - standard 5 - opcja
Ilość osi CNC sterowanych jednocześnie (standard/opcja) - - - 3 / 5

Sterowanie (typ) Heidenhain Fagor / Fanuc Fagor / Fanuc Haas

Element pomiarowy przemieszczania 
(enkoder/liniał optyczny) liniał - - enkoder – standard

liniał optyczny – opcja
Maksymalny pobór mocy (kVA) ok. 35
Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny 
(mm x mm) 6400 x 5100 2700x2300 2300x2100 7000 x 3600

Waga maszyny (kg) 14000 5900 2500 680 – min. 14 016 – maks.

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach 0,01 0,01 0,01

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach 
(a/b/c/) - - - 0,0051 - 0,0076

Powtarzalność pozycjonowania (mm) 0,005 0,005 0,005 0,0051 - 0,0076

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak tak 0,0025 - 0,0051
Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) nie nie nie tak
Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy „na sucho”? (tak/nie) - - - tak
Możliwość współpracy z robotem (tak/nie) - - - tak
Transporter wiórów (tak/nie) tak tak tak nie
Zmieniacz palet (tak/nie) - - - tak

Magazyn palet (tak/nie) - - - tak

Serwis na rynku polskim (tak/nie) tak tak tak nie
Skład części zamiennych na rynku polskim (tak/nie) tak tak tak tak
Centrum wystawowe maszyn (tak/nie) nie tak tak tak
Cena katalogowa netto (euro) zapytanie zapytanie zapytanie najniższa 19.700,- 

Inne sugerowane 
właściwości - - - Wiele modeli 

w typoszeregu

ADRES MDT Sp. z o.o. 02-981 Warszawa ul. Augustówka 22C ul. Wróblewskiego 31, 
02-978 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Michał Wadowski Paweł Matejak

TELEFON/FAX 0-22-3265050;0691912384 (022) 858 78 54

WWW
E-MAIL

www.mdt.net.pl
info@mdt.net.pl

www.abplanalp.pl
pm@abplanalp.pl

Uwagi

FrezarkiFrezarki
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Cincinnati Machi         Hyundai-Kia Machine           Dugard JAFO S.A. WEMAS Niemcy

Machine Tools International Sp. z o.o JAFO S.A. DAWIN PLUS POZNAŃ
FTV 1050-2500 HK-V1000 Eagle 450XP FYN-50ND FYR-40CJ FNS-45 WEMAS BZ 450 WEMAS VZ 1000 Master WEMAS HZ 400

1-48.000 1-30.000 1-50.000
2540 1200 450 800 1150 650 450 1016 560
1005 600 350 500 320 480 300 610 510
800 800 380 500 465 475 300 710 560

3140x1005 1200x510 500x320 500x1400 400x1400 450x1200 500 x 320 1300 x 600 400 x 400

nieruchomy ruchomy (x/y) ruchomy (x/y) Ruchomy Ruchomy Ruchomy Ruchomy Ruchomy Ruchomy

8000 600 150 500 450 350 200 1 000 300
3300x1200x800 1200x560x500 550x380x380 590 540 525 500 x 320 fi 600 x 600

jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity

Przekładnia (w opcji 
elektrowrzeciono)

Przekładnia (w opcji 
elektrowrzeciono)

Przekładnia (w opcji 
elektrowrzeciono) Przekładnia Przekładnia Przekładnia napęd bezpośredni napęd bezpośredni napęd bezpośredni

5000 (10000) 8000 (15000) 8010000 (15000) (standard/opcja) 3600 3000 8.000/12.000/
15.000

8.000/12.000/
15.000

8.000/12.000/
16.000 

42 (S6-40%) 15 (S6-40%) 38 10,5 5,5 7,5 3,7 15/22,5 12/17/21
642 (S6-40%) 82 (S6-40%) 280 325 350 487 40 96/144 114/161,90/170,71/100

ISO50 ISO40 SK40 ISO 50 ISO 40 ISO 40 BT 30 ISO 40 ISO 40/HSK 63 A

wymuszone samoistne (w opcji 
wymuszone)

samoistne (w opcji 
wymuszone) Samoistne Samoistne Samoistne wymuszone wymuszone wymuszone

opcja opcja opcja Brak Brak Brak opcja opcja opcja
120/920 (opcja 

270/1070) 130/640 135/515 - - - 170-470 100-815 130-690

- - - - - - 3,7 15/22 12/17/21
36 (48) 24 (32) 12 (16) - - - 12 24 30 / 80 / 120

7.5 (wiór-wiór) 4.5 (wiór-wiór) 6 (opcja 2.5) (wiór-wiór) - - - 1,6 3 45/75/99
15 10 10 - - - 3 6,5 3,5

100/175 76/100 76/100 - - - 80 77/150 85/125

15 7 5 - - - 3 6,5 7
x/y/z/c (opcja a/b) x/y/z/c (opcja a/b) x/y/z/c (opcja a) X, Y, Z,  (A-opcja) X, Y, Z,  (A-opcja) X, Y, Z,  (A-opcja) 3/4/5 3/4/5 4
x/y/z/c (opcja a/b) x/y/z/c (opcja a/b) x/y/z/c (opcja a) 3 osie 3 osie 3 osie 3/4/5 3/4/5 4

Siemens 840D / 
Fanuc 18iMB / He-
idenhain iTNC530

Siemens 810D / 
Fanuc 0iMC (18iMB)

Siemens 802D / 
Fanuc 0iMC

TNC-320 
Heidenhain

TNC-320 
Heidenhain

TNC-320 
Heidenhain Fanuc Heidenhain, 

Simens,Fanuc
Heidenhain, 

Simens

liniał optyczny enkoder (liniały w 
opcji) enkoder Liniały, oś A enkoder Liniały, oś A i Z 

enkoder Liniały, oś A enkoder enkodery/liniały enkodery/liniały enkodery/liniały

60 17 10 18 15 11 45 35

5700x4000 3000 x 2310 2450x1550 3000x3000 3200x3100 2800x3000 1200 x 2160 2760 x 3080 2540 x 5001

19500 8000 2200 4500 3500 2800 2.000 7.000 10.000

- - - - - - +/-0,001 +/-0,006 +/-0,008

± 0.003 ± 0.004 ± 0.005 X, Y 0,015; Z 0,02 X, Y 0,015; Z 0,02 X, Y 0,015; Z 0,02 +/-0,001 +/-0,006 +/-0,001

± 0.001 ± 0.003 ± 0.003 X, Y 0,01; Z 0,015 X, Y 0,01; Z 0,015 X, Y 0,01; Z 0,015 +/-0,003 +/-0,005 +/-0,005

tak nie nie Nie Nie Nie tak tak tak
opcja opcja opcja Nie Nie Nie tak tak tak
tak tak Tak Tak Tak Tak tak tak tak
tak tak Tak Nie Nie Nie nie nie nie

opcja opcja Tak Nie Nie Nie tak tak tak x 2
Przegroda przestrz. rob. opcja opcja Nie Nie Nie nie tak

nie nie nie Nie Nie Nie nie tak

tak tak tak Tak Tak Tak tak tak tak
tak tak tak Tak Tak Tak tak tak tak
tak tak tak Nie Nie Nie tak tak tak

po zapytaniu po zapytaniu po zapytaniu 59.200,- 47.900,- 40.300,- do negocjacji do negocjacji do negocjacji

- - - - - - - - -

Machine Tools International Sp.z o.o.
ul. M.Buhla 61, 44-217 Rybnik ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin Poznań,Koronkarska 5/13

Dział Sprzedaży Błażej Sieciński Jan Pietryga
tel. (32) 42 43 219
fax (32) 42 44 097

+48 62 747 2601 
+48 62 747 2715 061 877 31 48

www.mti.pl
e-mail: mti@mti.pl

www.jafo.com.pl
Jafo@jafo.com.pl

www.dawin.pl
j.pietryga@dawin.pl

Z frezarek cnc dostępne są inne modele ze zmieniaczem palet
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Producent FOP AVIA

Przedstawiciel w Polsce Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.
Parametry VARIO HS 5axis VMC 1000 VMC 800 HS VMC 650

zakres przesuwów /min. – maks.
Przesuw osi x (mm) 500 1000 800 650
Przesuw osi y (mm) 600 540 540 540
Przesuw osi z (mm) 450 620 620 620

Wielkość stołu roboczego X  x Y min.-maks. (mm) f=400 1200 x 540 1000 x 540 800 x 540

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) Obrotowo-uchylny 
(4 i 5 oś) Ruchomy (krzyżowy) Ruchomy (krzyżowy) Ruchomy (krzyżowy)

Maksymalny ciężar detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 600 900 750 600
Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (m) f=400 1200 x 540 1000 x 540 800 x 540

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) Jednolity odlew żeliwny Jednolity odlew żeliwny Jednolity odlew żeliwny Jednolity odlew żeliwny

Konstrukcja wrzeciona 
(elektrowrzeciono/przekładnia) Elektrowrzeciono Typu „cardridge” na-

pędzane pasem zębatym Elektrowrzeciono Typu „cardridge” na-
pędzane pasem zębatym

Maksymalna prędkośćobrotowa wrzeciona (obr./min)
(standard/opcja) (standard/opcja) 18000/24000 10000 18000/24000

Maksymalna moc wrzeciona (KW) 27/43 14 27/43 11,5
Moment obrotowy wrzeciona (NM) 129/91 79 129/91 62
Końcówka stożka wrzeciona 
(typ) HSK 63A ISO 40 HSK 63A ISO 40

Sposób chłodzenia wrzeciona 
(wymuszone/samoistne)

Wymuszone (zew-
nętrzna chłodziarka) Wymuszone Wymuszone (zew-

nętrzna chłodziarka) Wymuszone

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) CTS 20 bar (opcja) CTS 20 bar (opcja) CTS 20 bar (opcja) CTS 20 bar (opcja)
Odległość wrzeciona od stołu roboczego 
(min./max.) 15/465 mm Max 770 mm Max 797 mm Max 770 mm

Moc silnika wrzeciona (KW) 27/43 14 27/43 11,5
Pojemność magazynu narzędzi (szt. (standard/opcja) 24 24 / 20 2,5 sek. 24 / 20
Czas wymiany narzędzia (sek.) 2,5 sek. 2,8 sek. 2,8 sek.
Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie (kg) 7 7 7 7
Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm)
magazyn pełny/sąsiednie gniazda puste 80 80 80 80

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 7 7 7 7
Ilość osi sterowanych CNC (standard/opcja) x/y/z/a/c x/y/z x/y/z x/y/z
Ilość osi CNC sterowanych jednocześnie (standard/opcja) x/y/z/a/c x/y/z x/y/z x/y/z

Sterowanie (typ) Heidenhain iTNC 530 ze 
SmarT.NC

Heidenhain iTNC 530 ze 
SmarT.NC / Fanuc 0i-MC 

z Manual Guide i

Heidenhain iTNC 530 ze 
SmarT.NC

Heidenhain iTNC 530 ze 
SmarT.NC / Fanuc 0i-MC 

z Manual Guide i
Element pomiarowy przemieszczania 
(enkoder/liniał optyczny)

Przetworniki obrotowe / Liniały 
pomiarowe w 3 osiach (opcja)

Przetworniki obrotowe / Liniały 
pomiarowe w 3 osiach (opcja)

Przetworniki obrotowe / Liniały 
pomiarowe w 3 osiach (opcja)

Przetworniki obrotowe / Liniały 
pomiarowe w 3 osiach (opcja)

Maksymalny pobór mocy (kVA) 90 30 50 23
Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny 
(mm x mm) 240x250 291x250 236x250 201x244

Waga maszyny (kg) 5000 5000 4700 4135

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,005

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach 
(a/b/c/)

x/y/z ±0,005
a/c ± 2,5 sek/kąt ±0,005 ±0,005 ±0,005

Powtarzalność pozycjonowania (mm) 0,005 0,005 0,005 0,005

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak tak tak
Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) tak tak tak tak
Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy „na sucho”? (tak/nie) tak tak tak tak
Możliwość współpracy z robotem (tak/nie) tak tak tak tak
Transporter wiórów (tak/nie) tak tak tak tak
Zmieniacz palet (tak/nie) tak tak tak tak

Magazyn palet (tak/nie) tak tak tak tak

Serwis na rynku polskim (tak/nie) tak tak tak tak
Skład części zamiennych na rynku polskim (tak/nie) tak tak tak tak
Centrum wystawowe maszyn (tak/nie) tak tak tak tak
Cena katalogowa netto (euro) zapytanie zapytanie zapytanie zapytanie

Inne sugerowane 
właściwości

Pełna obsługa 
serwisowa-konsultacyjna 

producenta

Pełna obsługa 
serwisowa-konsultacyjna 

producenta

Pełna obsługa 
serwisowa-konsultacyjna 

producenta

Pełna obsługa 
serwisowa-konsultacyjna 

producenta

ADRES ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Paweł Paśnicki

TELEFON/FAX tel. (022) 818 62 11 
fax: (022) 619 94 64

WWW
E-MAIL

www.avia.com.pl
market@avia.com.pl

Uwagi

FrezarkiFrezarki
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                               Technologie i Urz¹dzenia Przemys³owe

                               Technologie i Urz¹dzenia Przemys³owe

Wasz partner w technologiach nowoczesnej obróbki

Optyczne przyrz¹dy pomiarowe

Szlifierki do p³aszczyzn i szlifowania kszta³towego

Uniwersalne szlifierki do wa³ów i otworów

Tokarki uchwytowe, automaty tokarskie, 
centra tokarsko-frezarskie

Szlifierki do p³aszczyzn i szlifowania kszta³towego

Uniwersalne szlifierki do wa³ków, szlifierki do otworów

Maszyny do produkcji wielkoseryjnej

Frezarki uniwersalne i centra frezarskie,
wiertarki, odlewy

Szlifierki do p³aszczyzn i szlifowania kszta³towego

Szlifierki bezk³owe

Maszyny i ramiona pomiarowe

Prasy do tuszowania form, przenoœniki taœmowe

Frezarki wielkogabarytowe

Szlifierki koordynacyjne

Tokarki uchwytowe, automaty tokarskie jedno-
i wielowrzecionowe, centra tokarsko-frezarskie

ul. Spacerowa 12/4                                
00-592 Warszawa                                 
Tel.22 8482446   Fax.22 8498757        

galika-wars@galika.plwww.galika.pl     

MACH TOOL 2007
Hala 3, Stoisko 36

ZAPRASZAMY !!!
ul. Kolista 25
40-486 Katowice
Tel. 32 735 03 76   Fax.32 7350375

Grupa producentów szlifierek

`

`

`

`

`

`

Centra frezarskie, frezarki specjalizowane,
systemy i linie produkcyjne

Prasy krawêdziowe, gilotyny hydrauliczne, urz¹dzenia
plazmowe do przecinania, prasy do wykrawania

Ramiona pomiaroweMaszyny pomiarowe
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Ponad Mo deli

do  wyboru 

Mamy maszyny, które spełnią Wasze oczekiwania.
Zdaniem naszych klientów – profesjonalny producent obrabiarek CNC wytwarza optymalne maszyny 
pod względem ich jakości, możliwości obróbki i ceny. W pełni się z nimi zgadzamy.

Haas Automation, Europe | Brussels, BELGIUM | ++32 2-522-99 05 | www.HaasCNC.com | Haas Factory Outlets provide local showrooms and certified service.

Abplanalp Consulting | 02-954 Warszawa | ul. Marconich 11/10 | tel. +(48 22) 858 94 78 | fax +(48 22) 642 50 77 | abplanalp@abplanalp.pl

Centrum Techniczne | 02-978 Warszawa | ul. Wróblewskiego 31 | tel. +(48 22) 858 78 54 | fax +(48 22) 858 78 54 | salon@abplanalp.pl www.abplanalp.pl

Wszystkie Maszyny - To Nowe Modele 2007, tokarka SL-20, przesuwy 
261 x 508 mm, przelot nad łożem 584 mm, uchwyt hydrauliczny 3-szczękowy o średnicy
210 mm, 4000 obr/min, stożek wrzeciona A2-6, 10-pozycyjna głowica narzędziowa typ VDI40.

Centrów pionowych /VMC/ | 60 modeli

Centrów poziomych /HMC/ | 15 modeli

Stołów obrotowych | 40 modeli

Tokarek | 12 modeli

Wysoka Zdolność Produkcyjna

Obróbka 5-osiowa

Wysoka Wydajność

Wysoka Prędkość Obróbki

Obróbka Form

HaasAd_IntlMaster2P-v6.qxp  2007-01-21  19:02  Page 20
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Oferowane przez Intrex urz¹dzenia wykorzystywane s¹ w wielu sektorach przemys³owych :
motoryzacyjnym, lotniczym, mechanicznym, górniczym, kolejowym, hutniczym, budowlanym... 

czyli wszêdzie tam, gdzie potrzebne jest trwa³e, a zarazem efektywne znakowanie.

ZNAKOWANIE I IDENTYFIKACJA PRODUKTU

tel. 061 841 72 03,fax. 061 841 72 07, e-mail:intrex intrex www.intrex.pl, @ .pl, 

Od prostych znaków wykonanych z hartowanej stali po zaawansowane  urz¹dzenia znakuj¹ce sterowane 
automatycznie. Intrex oferuje szeroki zakres rozwi¹zañ aby oznaczyæ i zidentyfikowaæ Twój produkt:

urz¹dzenia znakuj¹ce mikropunktowo Sic Marking

drukarki laserowe Electrox

zestawy wizyjne (kody matrycowe) Sic Marking

drukarki ink jet Domino zestawy etykietuj¹ce Intrex

Zapraszamy do odwiedzenia naszej ekspozycji na targach Mach - Tool w Poznaniu, 
pawilon nr 5, sektor E, stoisko 187



S33
Uniwersalne, 
precyzyjne szlifowanie cylindryczne

www.studer.com

w
w

w
.c

o
ra

y.
c

o
m

Fritz Studer AG • CH-3602 Thun (Switzerland) • Telephone +41-33-439 11 11 • Telefax +41-33-439 11 12

GALIKA Sp. zo.o.

Ul. Spacerowa 12/4

00-592 Warszawa

tel. +48 22 848 24 46

fax. +48 22 849 87 57

Email galika-wars@galika.pl

www.galika.pl

o P C T LTargi Techn logii rzemys³owych MA H- OO
 c e c11 - 14 z rw a, Poznañ

n 3  opawilo  , stoisk  36

ul. Kolista 25

40-486 Katowice

tel. (32) 7350376

fax (32) 7350375

Sp. z o.o.
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Chińska firma BAOMA jest znana na rynku 
polskim przede wszystkim z wycinarek druto-
wych i drążarek wgłębnych. Roczna sprzedaż 
tych maszyn wynosi ponad 1.200 sztuk. BAOMA 
jest jedną z najprężniejszych chińskich firm, 
która oferuje maszyny bardzo dobrej jakości.

W ostatnim czasie firma pracowała nad cen-
trami obróbczymi. Wynikiem tych prac są bardzo 
nowoczesne maszyny, których pierwsze egzempla-
rze płyną właśnie do Polski. Podczas czerwcowych 
targów w Poznaniu pokażemy pionowe centrum 
obróbcze VMC 1060.  Maszyna wykonana z czę-
ści wyprodukowanych przez renomowane firmy 
zachodnie. Korpus z japońskiego żeliwa FC25, jego 
konstrukcja gwarantuje dużą stabilność maszynie 
i odporność na drgania. Sterowanie Mitsubishi 
M64 to niezawodność obróbki i wykonywanie 
przez maszynę nawet bardzo skomplikowanych 
detali. Przesuwy w osiach x,y,z: 1000x600x570 
mm, zapewniają obróbkę dużych detali. Dokładając 
do tego 8.000 obrotów i magazyn narzędzi na 20 
sztuk, mamy całkiem niezłą maszynę. Cena jest 
bardzo konkurencyjna, ale o tym podczas targów. 
Zapraszamy na nasze stoisko, hala 3a, stoisko 77.

Firma BAOMA to także bardzo dobre drążarki 
do otworów startowych. Podczas targów zapre-
zentujemy nasze najmłodsze dziecko, drążarkę 
do otworów BMB703. Rewelacyjna maszyna, za 
śmieszną cenę! A jak pięknie wygląda! Zapraszamy 
na nasze stoisko, hala 3a, stoisko 77.
 Jak już kupicie drążarkę do otworów starto-
wych BMB703, to do kompletu możecie dobrać 

NOWE CENTRA OBRÓBCZE
FIRMY BAOMA

tajwańską wycinarkę drutową W-A430 firmy JS 
EDM. To maszyna o bardzo dobrych parametrach 
technicznych i przystępnej cenie. Warto się nad tą 
maszyną zastanowić, jeżeli w najbliższym czasie 
planujecie zakup wycinarki drutowej. Jej cena pod-
czas targów będzie bardzo atrakcyjna. Maszyna jest 
zanurzeniowa, posiada automatyczne nawlekanie 
drutu, chłodziarkę dielektryka, stabilizator napięcia. 
Przesuwy w osiach x,y,z: 400x300x300 mm, szyb-
kość cięcia 240 mm2/min, a gładkość powierzchni 

VMC 1060

Wrocławskie Centrum Obrabiarek W.C.O. „CHINO” Chumiński i Nowak Sp.j.
53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 57    tel. 071 341-16-85  

BMD703

poniżej 0,2 µm Ra. Jest to możliwe dlatego, że 
maszyna ma generator wyposażony w opcję „super 
finishing”  za pomocą której można osiągnąć gład-
kość 0,15 – 0,18 µ m Ra na wysokości detalu do 40 
mm. A to już rewelacja jak na wycinarkę drutową. 
A ta cena! Zapraszamy na nasze stoisko, hala 3a, 
stoisko 77.
 Po zakupie na naszym stoisku centrum obrób-
czego, drążarki do otworów startowych i wycinarki 
drutowej, jako dodatek proponujemy drążarkę 
wgłębną firmy BAOMA EDM450.  Maszyna jest 
sterowana NC, oś X i Y jest ustawiana manualnie, 
a oś Z jest sterowana numerycznie. Przesuwy w 
osiach x,y,z: 450x350x400 mm, największa waga 
elektrody 70 kg, a detalu 600 kg. Zużycie elektrody 
to tylko 0,2 % przy generatorze 60A. Wydajność 
maszyny to 400 mm3/min, czyli całkiem nieźle. I 
znowu ta cena! Zapraszamy na nasze stoisko, hala 
3a, stoisko 77.
 A przy okazji: małą tokarkę CNC również po-
każemy. 

I tak podczas wizyty na jednym stoisku, mo-
żecie Państwo zaopatrzyć się w niezbędne maszyny 
do Waszego warsztatu. Jak będzie trzeba dobrać ich 
kolor pod kolor ścian w warsztacie, coś poradzimy.

 Zapraszamy, Mach-Tool
stoisko 77, hala 3a.

Gościnnie na stoisku firma ULGREG Grzegorz 
Kugler, która współpracuje z nami w sprzedaży 

maszyn firmy BAOMA, JS EDM i Young Tech. 
Telefon 663 750-527.

W-A430
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 W 90-letniej historii Zakładów Mechanicz-
nych „TARNÓW” S.A. produkcja obrabiarek stała 
się jedną z kluczowych branż, której poświęcono 
ponad 50 lat pracy. W tym czasie pokonano drogę 
od prostych tokarek uniwersalnych typu TUG-48, 
TUB-32 przez tokarki konwencjonalne serii TUJ-
560/630M, aż do współcześnie produkowanych 
programowalnch TUJ-560/630MEF oraz serii TAR  
w wersji Manual Plus i CNC. Zgodnie z oczekiwa-
niami rynku wprowadzono również do produkcji 
dwa rodzaje tokarek uniwersalnych typu TUJ-
380CNC oraz LZ-360 opartej na licencji niemieckiej 
firmy GDW.
 Tokarka TUJ-380CNC* ma charakter uniwer-
salny wykonana jest w klasie precyzyjnej zgodnie z 
normą ISO 1708;1989, przeznaczona do wykonania 
typowych prac tokarskich. Sztywna budowa tokar-
ki, duża moc silnika oraz zastosowane do napędu 
suportów śruby toczne zapewniają uzyskiwanie 
dużej wydajności i dokładności obróbki. Napęd 
główny w tokarce realizowany jest za pośrednic-
twem przekładni pasowej przez silnik elektrycz-
ny o mocy 7,5 kW  sterowany przetwornikiem 
częstotliwości. Zastosowanie we wrzecienniku 
przesuwnej dwójki kół zębatych pozwala na bez-
stopniową zmianę prędkości obrotowych wrzecio-
na w dwóch zakresach obrotów: 30÷800obr/min 
i 120÷3000obr/min przy zachowaniu optymalnych 
warunków skrawania (optymalne wykorzystanie 
mocy napędowej). Tokarka wyposażona jest w 
system sterowania SINUMERIK 802C base line lub 
Fanuc OiMateTC umożliwiający pracę w sposób 
konwencjonalny (przy użyciu kółek ręcznych) i 
automatyczny. Synchronizacja obrotów wrzeciona  
z obrotami silnika posuwowego w osi Z pozwala 
na wykonywanie w szerokim zakresie wszystkich 
rodzajów gwintów o dowolnym skoku.
 Tokarka TUJ-380CNC  umożliwia:
• Proste programowanie zgodne z normą 
 DIN 66025
• Łatwy pomiar narzędzi przez  zarysowanie
• Toczenie
• Wcinanie

• Podcinanie
• Gwintowanie
• Wiercenie, 
• Pogłębianie  
• Wytaczanie
• Toczenie stożka 
• Toczenie powierzchni kulistych
* w ofercie również uproszczona wersja tokarki 
 TUJ-380MF z imakiem szybkozmiennym oraz 
 systemy sterowania Fanuc Oi Mate TC i  SINU- 
 MERIK 802C base line 

 W  grupie obrabiarek produkowane są 
również szlifierki uniwersalne typu RUP-280. Do 
wszystkich obrabiarek oferowany jest szeroki 
wybór wyposażenia. Produkowane obrabiarki 
posiadają europejski certyfikat bezpieczeństwa CE
 Firma posiadając zaplecze techniczno-pro-
dukcyjne oferuje szeroką gamę usług przemysło-
wych w zakresie obróbki skrawaniem, plastycznej, 

galwanicznej (chromowanie techniczne, czernie-
nie,ołowiowanie, miedziowanie, fosforanowanie, 
powłoki wielowarstwowe, niklowanie, kadmowa-
nie, cynkowanie, anodowanie dekoracyjne, chro-
mianowanie aluminium), wykonawstwa narzędzi 
do OSN, projektowania i wykonania oprzyrządo-
wania specjalnego, remontów obrabiarek, cięcia i 
wykrawania laserem, badań laboratoryjnych oraz 
usług pomiarowych.

Zakłady Mechaniczne
„TARNÓW ” S.A.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska
Salon MACH-TOOL 2007 Poznań

pawilon 3    stoisko 61

Zakłady posiadają Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001, AQAP 2110

Zakłady Mechaniczne „TARNÓW” S.A.
33-100 TARNÓW, ul. Kochanowskiego 30, tel. 014 63 06 200   fax 014 63 06 256

www.zmt.tarnow.pl, e-mail:zmt@zmt.tarnow.pl

Głowica 8-pozycyjna PRAGATI

Certyfikat Nr 162/2/2007 Certyfikat Nr PL-162/2/2007 Certyfikat Nr 213/A/2007
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Spawanie laserem

 Korporacja Rofin-Sinar Inc. to znany, wiodący producent laserów – kon-
centrujący się nie tylko na badaniach źródeł światła laserowego, ale również na 
kompletnych systemach laserowych stosowanych w różnorodnych dziedzinach 
przemysłu. Pierwszy kompaktowy system przeznaczony dla przemysłu lot-
niczego powstał w Rofin-Baasel Lasertech. Z liczbą przekraczającą 4000 
urządzeń, Rofin-Sinar Inc. stał się liderem na rynku ręcznie sterowanych laserów 
stosowanych do mikrospawania.
 Formy, stemple, matryce są narażone podczas pracy na ciągłe naprężenia. 
Zmęczenie materiału, zużycie, uszkodzenia są zjawiskami niepożądanymi. 
Konwencjonalne metody naprawy narzędzi są czasochłonne i kosztowne. 
Zniekształcenia, zmniejszenie twardości, pęknięcia struktury ograniczają zakres 
zastosowań. Niejednokrotnie naprawa nie spełnia wysokich standardów wy-
maganych przy produkcji form i narzędzi. Podzespoły użyte do naprawy form 
mogą nie spełniać jakościowych testów odbiorcy końcowego. W rezultacie for-
ma musi zostać w całości wymieniona.
 Mikrospawanie laserowe jest rozwiązaniem, pozwalającym na uniknięcie 
wielu ograniczeń i problemów. Naprawa może być dokonana na miejscu i wymaga 
jedynie niewielkiej obróbki wstępnej i wykończeniowej, a osiągnięte parametry 
jakościowe są zgodne z parametrami oryginalnego, nowego narzędzia.
• Zakres zastosowań:
 – formy wtryskowe polimerów do pracy na gorąco; 
 – odlewy ciśnieniowe aluminium do pracy na gorąco; 
 – stemple i narzędzia tnące do pracy na zimno; 
 – matryce do odkuwek do pracy na gorąco; 
 – narzędzia do wytłaczania.
• Zalety zastosowań laserów do regeneracji narzędzi
 Rentowność inwestycji
 – oszczędność roboczogodzin; 
 – ograniczenie strat związanych z czasem i kosztem transportu narzędzi  
  do naprawy; 
 – ograniczenie przestojów; 
 – krótszy czas reakcji od modyfikacji do realizacji projektu; 
 – stworzenie obszaru dla nowych aplikacji wewnątrz firmy. 

 Na Międzynarodowych Targach Poznańskich MACH-TOOL 2007, które odbędą się w dniach 11 ÷ 14 czerwca w Poznaniu warto odwiedzić 
halę 3A, by na stoisku nr 35 firmy Soditronik zapoznać się z jej najnowszą ofertą. Oprócz coraz popularniejszych w Polsce obrabiarek korporacji 
Sodick: wgłębnych obrabiarek elektroerozyjnych, elektroerozyjnych wycinarek drutowych, maszyn do otworów startowych, centrów obróbkowych 
prezentowane będą urządzenia firmy Rofin-Sinar Inc. Soditronik zajmuje się sprzedażą obrabiarek wykorzystywanych do produkcji i regeneracji 
narzędzi. Oferta Rofin-Sinar Inc. stanowi uzupełnienie oferty Soditronik o urządzenia do spawania laserem wykorzystywane do szybkiej i skutecznej 
naprawy form i narzędzi. Podczas targów będzie prezentowany najnowszy model lasera do spawania StarWeld Select.

 Według najnowszych analiz amortyzacja inwestycji dokonuje się już  
w ciągu pierwszych dwóch lat, nawet w przypadku sporadycznego stosowania. 
Łatwo to uzasadnić przedstawiając ekonomiczną kalkulację finansowania lub 
leasingu.
 Szybkość i prostota
 Strumień lasera roztapia ręcznie podawany drut (rys. 1) wypełniając ubytek 
z dużą dokładnością i trwałością. Do wypełnień może być stosowany drut  
o średnicy od 100 µm. Możliwości uzyskania wysokiej dokładności wynikają 
z małego obszaru oddziaływania termicznego, szybkiego ogrzewania i chło-
dzenia oraz precyzyjnego sterowania mocą strumienia poprzez umiejętność 
odpowiedniego kształtowania impulsów (rys. 2). Wymienione czynniki 
eliminują ryzyko przegrzania materiału, przez co nawet części wrażliwe na 
tworzenie się mikropęknięć nie wymagają wstępnego podgrzewania. Staranna 
obróbka może być prowadzona nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni (rys. 
3), w trudnodostępnych miejscach i szczelinach. Unikalna, opatentowana 
metoda regulacji nachylenia układu optyki pozwala na pracę na pionowych 
płaszczyznach, bez obracania lub pochylania formy. Zazwyczaj dokładność 
po laserowej obróbce nie wymaga skomplikowanego wykańczania na 
centrum obróbkowym. W wielu przypadkach proste wykończenie spoin jest 
wystarczające.
• Zalety procesu: 
 – narzędzia i formy są przywracane do swego pierwotnego stanu; 
 – naprawa na miejscu, niewielkie wymagania w zakresie wykańczania;
 – redukcja przestojów; 
 – spawanie drutem o średnicy od 100 µm; 
 – spawanie skomplikowanej geometrii; 
 – niski poziom przegrzania; 
 – małe ryzyko powstawania odkształceń, tworzenia mikropęknięć lub  
  odpuszczania;
 – spawanie stopów wysokoprocentowych stali narzędziowej; 
 – szybka modyfikacja projektu.
 Spawanie laserem ma wiele zalet w 
stosunku do spawania TIG lub spawania 
plazmowego (rys. 4). Przede wszystkim 

Rys. 1. Spoina i drut do spawania Rys. 2. Czysta struktura łączenia spoiny Rys. 3. Staranna obróbka 
            w ograniczonej przestrzeni

Zapraszamy do Poznania !!!  Mach-Tool 2007 - 11-14.06.2007 -  Hala 3A / stoisko 35
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metoda laserowa wprowadza znacznie 
mniej zmian w strukturze materiału. 
Stosowanie materiału wypełnienia  
o wyższej temperaturze topnienia 
poprawia właściwości naprawionej 
warstwy. Mniejsza warstwa 
przetopienia, większa precyzja 
oddziaływania, obróbka materiałów 
o twardości do 64 HRC, proste 
wykańczanie, brak odkształceń, niski 
poziom dostarczonego ciepła stanowią 
o wyższości spawania przy użyciu 
wiązki lasera.
 Oferowane urządzenia wyposa-
żono w zaawansowane funkcje 
poprawiające jakość spoiny.
 Sweet Spot Rezonator. – za-  

pewnia stałą, dobrą jakość strumienia przy skutecznym spawaniu niezależnie 
od jakości materiału, kompensując przy tym niewielkie odchyłki ogniskowania. 
Wiele materiałów może być spawanych jedynie ze względu na tę właściwość;
 Synchro-Weld – funkcja umożliwia równomierne rozłożenie spoin na 
krzywej spawania. Proces zgrzewania został zsynchronizowany z prędkością 
posuwu w osiach;
 Micro-Weld – zazwyczaj stosuje się drut o średnicy 0,3 mm. Specjalne 
aplikacje wymagają stosowania mniejszych drutów i większej precyzji. 
Opracowany przez firmę Rofin moduł Micro-Weld emituje wiązkę 0,1 mm. 
Opcja Micro-Weld może być załączona za pomocą zwykłego przełącznika. 
W efekcie użycie drutu o średnicy 40 µm daje powtarzalną spoinę o wysokiej 
jakości.
 W ofercie Carl Baasel Lasertechnik GmbH & Co. KG (Starnberg, Niemcy), 
oddziału korporacji Rofin-Sinar specjalizującego się w technice mikrolaserowej, 
znajdują się trzy urządzenia o wspólnej nazwie handlowej StarWeld do 
zastosowań w narzędziowniach. Są to (rys. 5):
 StarWeld Manual Performance CNC jest najczęściej kupowanym mi-
krolaserem przeznaczonym do spawania na rynku laserów sterowanych ręcznie 
– z możliwością rozbudowy sterowania 3 osi i opcją układu optyki o zmiennym 
nachyleniu. Niewielkie rozmiary urządzania, przy jednoczesnej precyzji 
układu, czyni zeń bardzo korzystną inwestycję. Połączenie sterowania CNC  
z możliwością ręcznego prowadzenia procesu spawania stanowi duże 

ułatwienie obsługi a dodatkowo skraca czas ustawiania i programowania. 
StarWeld CNC pozwala na obróbkę części o wymiarach 400 × 200 × 100 mm 
(dł. × szer. × wys.) z powtarzalnością 20 µm. StarWeld CNC może być również 
używany jako ręcznie sterowany mikrolaser do spawania.
 StarWeld Tool Integral – wyposażono w szeroko rozsuwane drzwi, 
precyzyjnie przesuwany stół, umożliwiający obróbkę części o długości do 50 
cm i masie 350 kg. Umożliwi to spawanie podłużnych narzędzi i form. Opcja 
pracy z otwartymi drzwiami pozwala zmienić laser StarWeld Tool Integral w 
laser otwarty klasy IV – stację roboczą do spawania ponadgabarytowych części. 
Urządzenie jest zintegrowane i nie wymaga dodatkowych modułów chłodzenia 
czy dodatkowego modułu generatora wiązki. Urządzenie może być dodatkowo 
wyposażone w dźwig do załadunku.
 StarWeld Tool Open – jest idealnym przykładem lasera mobilnego. Koniec 
z przestojami; duże narzędzia, formy mogą być teraz naprawiane na miejscu. 
Zrównoważony układ wysięgnika wspornikowego z zasięgiem 1700 × 1800 mm  
(dł. × wys.) pozwala spawać największe części przy zastosowaniu manipulatora 
z wysuwanego pulpitu. Układ współrzędnych urządzenia jest ustawiany 
względem części, a proces spawania może odbywać się tylko wzdłuż jednej osi. 
Ogniskowa regulowana w zakresie 0,4 ÷ 1,6 mm oraz możliwość formowania 
impulsów dodają nowe funkcje do kształtowania spoiny.

WSZECHSTRONNY I SPRAWDZONY W DZIAłANIU
• Sterowane numerycznie spawanie laserem. Czy spawanie laserem 
CNC może być rentowne? Czy sterowanie numeryczne nie jest zbyt złożone 
dla produkcji krótkoseryjnej? Dla typowej, krótkoseryjnej produkcji (10 ÷ 1000 
szt.) unika się inwestycji w system lasera CNC postrzegając operację jako zbyt 
złożoną i czasochłonną. Nie dotyczy to serii urządzeń StarWeld, których obsługa 
jest niezwykle prosta. Operator może użyć komputerowej myszy lub klawiszy 
kursorów do ręcznego przesuwu osi, szybko wprowadzając planowaną ścieżkę 
obróbki. Rysunki mogą być tworzone za pomocą zewnętrznego systemu CAD 
i wprowadzane do układu sterowania osi. Programowanie bezpośrednie CNC 
jest również możliwe. Wszystkie metody programowania mogą być ze sobą 
łączone pozwalając na korekcję zaprogramowanej ścieżki.
• Układ optyki o regulowanym nachyleniu. Opatentowany układ 
sterowania optyką w urządzeniu StarWeld Integral Tool może być stosowany z 
powodzeniem nawet przy skomplikowanej geometrii spawanej części. Optyka 
pozwala na dowolne prowadzenie wiązki lasera wzdłuż dwóch osi. Pionowe 
płaszczyzny, podcięcia, głębokie rowki i inne obszary o utrudnionym dostępie 
mogą być spawane bez obracania lub pochylania części. Jest to zaleta bardzo 
przydatna przy spawaniu dużych i ciężkich form lub narzędzi.

• Precyzyjne sterowanie przesuwem osi. StarWeld Tool Open 
jest przeznaczony do dużych form. W celu uzyskania wysokiej 
jakości spoiny i wyeliminowania konieczności późniejszego 
wykańczania, a tym samym obniżenia kosztów naprawy, 
wprowadzono dodatkowe precyzyjne osie. Zamontowano 
je na końcu ramienia przegubowego. W rezultacie uzyskano 
niespotykaną precyzję (np. przy użyciu drutu o średnicy 200 
µm można uzyskać spaw 400 µm). Przemysłowe spawanie 
laserem, choć stosowane w Polsce od niedawna, ma przyszłość 
nie tylko w zakresie świadczenia usług, ale przede wszystkim 
naprawy własnych form i narzędzi. Często szybka naprawa 
narzędzia pozwala nie tylko uniknąć dodatkowych kosztów 
związanych z niewywiązywaniem się z umowy, ale poprawia też 
konkurencyjność i niezależność od usługodawców.

Rys. 4. Zasada spawania laserem

Rys. 5. Seria StarWeld Tool (od lewej): Open, Integral, Performance
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W dniu 17 kwietnia 2007 r. odbyło się inauguracyj-
ne otwarcia Centrum Wystawienniczego Bystronic 
w Jankach pod Warszawą. Uroczyste otwarcie 
zgrało się z odsłonięciem najnowszej i najmłodszej 
wykrawarki laserowj firmy Bystronic, modelu By-
Vention 3015 – najmniejszej na świecie wykrawarki 
laserowej do standartowych formatów arkuszy 
blach. Na uroczystość przybyło wielu gości z całej 
Polski wśród, których znajdowali się doświadczeni 
użytkownicy maszyn Bystronic jak i przedsiębior-
cy, którzy dopiero wchodzą w branżę laserowej 
obróbki blach. Podczas uroczystości doszło do 
przekazania przez Prezesa firmy Bystronic Ferdiego 
Tongiego tradycyjnego dzwonu szwajcarskiego na 
ręce Dyrektora Zarządzającego Bystronic Polska 
Pana Piotra Kossakowskiego. Podarowany dzwon 
ma symbolizować udaną współpracę pomiędzy 
Polską i Szwajcarią, która jest macierzystym krajem 
pochodzenia firmy Bystronic. Przybyli goście mogli 
wziąć udział w seminarium prowadzonym przez 
prof. dr. hab. Krzysztofa Opolskiego z Katedry Ban-
kowości i Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego,  poświęconym Inno-
wacyjności w przedsiębiorstwie. 

Wykrawarka laserowa ByVention 3015 oprócz 
nowatorskich rozwiązań technicznych wyróżnia 
się nowym systemem sprzedaży, gdzie w pełni 
funkcjonalna maszyna wraz z oprogramowaniem i 
instalacją dostarczana jest w jednej i tej samej cenie 
na cały świat. W trakcie spotkania po teoretycznej 

prezentacji ByVention przez Dyrektora Sprzedaży 
Krzysztofa Tomaszewskiego, goście mogli obejrzeć 
wykrawarkę laserową w akcji, obsługiwaną przez 
Dyrektora Regionalnego Rynku Europy Północno-
Wschodniej i Kierownika Serwisu Technicznego 
Krzysztofa Mroza. 

Oprócz lasera została zaprezentowana prasa 
krawędziowa Beyeler PR 150 o długości 3100mm i 
nacisku 1500kN.  Jej innowacyjność charakteryzuje 
się zastosowaniem technologii Ultimative Pressure 
Reference z wyoblaniem dynamicznym do cienkich 
i grubych blach.  Dynamiczna kompensacja ugięcia 
belki dolnej gwarantuję stałą siłę nacisku nie zależ-
nie od położenia materiału na matrycy.  Niezbędną 
kompensację górnej i dolnej belki zapewniają 
umieszczone w dolnej belce siłowniki o krótkim 
skoku, które automatycznie korygują nacisk bez 
względu na długość i właściwość materiału. Goście 
mogli na własne oczy przekonać się o uproszczeniu 
procesu gięcia dzięki zastosowanym w prasie kra-
wędziowej Beyeler systemom.

Trzecią częścią otwarcia Centrum Wystawienni-
czego Bystronic była prezentacja oprogramowania, 

które umożliwia współpracę lasera i prasy krawę-
dziowej z jednego stanowiska roboczego.  Wszyst-
ko to możliwe jest dzięki oprogramowaniu typu 
CAD/CAM Bysoft, które zostało zaprojektowane 
z myślą o jak najszybszym nadawaniu technologii 
obróbczej przez projektanta. Dzięki modułowi 
Unfolder, skonstruowany plan w 3-D może zostać 
rozwinięty na 2-D, poczym w sposób automatyczny 
następuje korekta parametrów rozwiniętego detalu 
,dzięki której za pomocą asystenta technologii 
można przypisać odpowiednią technologię cięcia 
laserem. Kolejnym etapem obróbczym jest prze-
kazanie pliku z narzuconą już technologią cięcia do 
modułu Bybend, który dopasowuje odpowiednie 
stemple z matrycami i wyszukuje całkowitej se-
kwencji gięcia detalu. Asystent technologii eliminuje 
wówczas prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji 
przy gięciu.  

Biuro Bystronic Polska zostało otwarte 1 kwietnia 
2006 roku.  Otwarcie Centrum Wystawienniczego 
Bystronic  17 kwietnia 2007 roku jest ukoronowa-
niem istnienia firmy w Polsce. Firma wyróżnia się 
doskonałym zapleczem serwisowym oraz łatwym 
dostępem do części zamiennych znajdujących 
się w magazynie w siedzibie Bystronic Polska. W 
celu zapoznania się z naszą firmą zapraszamy do 
odwiedzenia nas w Jankach, lub na stoisku nr 197 
w pawilonie nr 5 na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich MACH – TOOL w dniach 11 – 14 czerw-
ca 2007 roku.

Bystronic Polska Sp. Z o.o.
Al. Krakowska 38, 

Janki, 05-090 Raszyn
T +48 22 33 13 770
F +48 22 33 13 77

www.bystronik.pl
kontakt: michal.goreczny@bystronic.com

Oficjalne otwarcie Centrum Wystawienniczego
Bystronic Polska w Jankach
 Firma Bystronic jest światowym producentem systemów do ekono-
micznej obróbki blach i materiałów niemetalicznych. Firma specjalizuje się w 
automatyzacji całego przepływu materiału i danych w łańcuchu produkcyjnym 
cięcia i gięcia. Od 17 kwietnia możecie Państwo odwiedzić nas w naszym nowo- 
otwartym Centrum Wystawienniczym w Jankach pod Warszawą. 

Dyrektor Zarządzający Bystronic Polska Piotr Kos-
sakowski z tradycyjnym dzwonem szwajcarskim.

Obsługa ByVention przez Dyrektora Regionalnego 
Bystronic na rynek Północno-Europejski Christo-
phera Schüpbacha i Kierownika Serwisu Bystronic 
Polska Krzysztofa Mroza.

Oficjalne odsłonięcie wykrawarki ByVention przez 
Prezesa firmy Bystronic Ferdiego Töngiego.

Zainteresowanie przybyłych gości

Witamy w Bystronic Polska 

Prezentacja prasy krawędziowej Beyeler PR 150 
3100 przez Serwisanta Bystronic Polska Wojciecha 
Antończaka

Wykład Profesora Krzysztofa Opolskiego dotyczą-
cy innowacyjności w przedsiębiorstwie.



0% opłaty wstępnej
przedpłaty

„Ekspresowa” amortyzacja.
Pamiętaj, że od 01.01.2007 roku kupując obrabiarkę możesz skorzystać 
z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do kwoty 50.000 € rocznie!

w w w. a b p l a n a l p . p l
www.HaasCNC.com

C A P I T A L
we współpracy z

Centrum Techniczne
ul. Wróblewskiego 31 

02-978 Warszawa
tel. 0-22 858 78 54 
fax 0-22 858 78 54

salon@abplanalp.pl

Abplanalp Consulting
ul. Marconich 11/10 
02-954 Warszawa
tel. 0-22 858 94 78 
fax 0-22 642 85 56
abplanalp@abplanalp.pl

w razie pytań - zadzwoń 
0 691 399 288, 0 691 399 488

Nie masz pieniędzy? Masz zamówienia?
Potrzebujesz obrabiarki HAAS?

Aby wypełnić wniosek wejdź na stronę
www.HaasCapital.pl

Rozpocznij produkcję za pieniądze 
Leasingu HAAS CAPITAL 

Dostarczamy Ci obrabiarki 
bez przedpłaty i bez opłaty wstępnej!

Rek-AB-2007-haasLesing-prawa-v4.indd   1 2007-04-12   20:09:12
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Technologia wykrawania laserowego nie 
ogranicza się wyłącznie do obrabiarki. Jeżeli 
czas cięcia ma zostać zminimalizowany, a 
wydajność cięcia zwiększona to wymagana 
jest pełna integracja wszystkich podzespołów 
biorących udział w tym procesie.

Technologia cięcia laserowego rozwijała się 
przez ostatnie dwie dekady w bardzo intensyw-
nym tempie. Dzisiejsze maszyny - w porównaniu 
z poprzednimi- charakteryzują się szczególnie prze-
myślanym i starannym wykonaniem, podwojoną 
mocą rezonatorów, a techniki cięcia dopracowano 
w nich do perfekcji. Firmy działające w branży 
obróbkowej stają przed wyborem maszyn o najlep-
szych możliwościach produkcyjnych, które pozwolą 
zrealizować zlecenia w jak najkrótszym czasie. Jeżeli 
posiadają systemy laserowe pozwalające na szybką 
i efektywną obróbkę, to mogą sprostać konkurencji 
na coraz bardziej wymagającym rynku.

Z punktu widzenia użytkowników laserów, 
decydującą rolę odgrywa szybkość przetwarzania. 
Istotnym czynnikiem jest połączenie elementu pro-
jektowania i wykonania części w taki sposób, aby jej 
parametry obróbkowe były zgodne z możliwościa-
mi roboczymi maszyny . 

Wydajny system cięcia laserowego charakte-
ryzuje się szybkością i łatwością obsługi na każdym 
etapie obróbki, tzn: od momentu konturowania 
części w oprogramowaniu typu CAD/CAM, po-
przez przekaz danych części wraz z wprowadzoną 
technologią cięcia do maszyny, ustawienie parame-
trów maszyny i jej załadowanie, cięcie części, aż 
do rozładowania po zakończeniu procesu cięcia. 
Wydajny system produkcyjny musi gwarantować 
dokładność cięcia i wysoką powtarzalność obra-
bianych części. Sukces może odnieść tylko ta firma, 
która panuje nad wszystkimi tymi czynnikami: 
oprogramowaniem CAD/CAM, wykrawarką lase-
rową (z uwzględnieniem mocy lasera, sterowników 
i dopracowaną do perfekcji technologią cięcia) oraz 
automatyzacją procesu załadowczo - rozładow-
czego. Aby maszyna była niezawodna, wszystkie 
jej podzespoły powinny pochodzić od jednego 
producenta. Tak się dzieje w przypadku urządzeń 
szwajcarskiej firmy Bystronic . 

Technologie cięcia 
Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za 

szybką i dokładną obróbkę części jest tryb pracy 
lasera. Dzięki bliskiej współpracy firmy Bystronic 
z indywidualnymi użytkownikami wykrawarek 
laserowych, zostały opracowane takie technolo-
gie cięcia, jak skanowanie, pozycjonowanie ARC i 
modulacja. 

Skanowanie to innowacyjna metoda służąca do 
obróbki elementów prostokątnych i okrągłych, któ-
ra jest wykorzystywana w wykrawarce laserowej 
typu Byspeed, przystosowanej do cięcia z przyśpie-
szeniem do 3g . Otwory nie są wycinanie tradycyjnie 
- w całości jeden po drugim, ale najpierw przetwa-
rzane są elementy znajdujące się wzdłuż osi X, a 

następnie te, które znajdują się wzdłuż osi Y. Dzięki 
tej metodzie możliwe jest na przykład wycinanie 5,5 
kwadratowych otworów o rozmiarach 4 x 4 mm w 
ciągu 1 s lub 600 okrągłych w ciągu minuty. 

Wykorzystując pozycjonowanie kątowe ARC 
można uzyskiwać wysokie prędkości nie tylko 
przy cięciu wzdłuż osi X i Y, ale również przy cięciu 
elementów łukowych. Automatyczny dobór opty-
malnego pozycjonowania głowicy związany jest z 
kierunkiem ciętego konturu. Tego typu procedura 
zapewnia użytkownikowi: 
• dużą prędkość pozycjonowania, która może
 być utrzymywana w sposób ciągły, 
• niskie obciążenie łożysk, eliminujące nagłe
 skoki głowicy i zużycie napędów.

Innym efektywnym czynnikiem zwiększającym 
jakość cięcia jest modulacja, która pozwala na 
dostosowanie mocy lasera do uzyskiwanych pręd-
kości. Jeżeli prędkość jest mniejsza (np. przy cięciu 
konturów lub zmianie kierunku), to moc lasera jest 
automatycznie redukowana w odpowiedniej pro-
porcji, w celu uzyskania wysokiej jakości na całym 
wycinanym obwodzie. 

Nowe metody wpalania startowego 
W ostatnim czasie pojawiło się wiele udosko-

naleń w dziedzinie wpalania startowego. Jednym 
z nich jest kontrolowane przebicie pulsacyjne 
(Control Pulse Piercing – CPP), które służy do cięcia 

blach do grubości 25 mm. W dwufazowym procesie 
wpalania startowego najpierw następuje przebicie 
arkusza przy dużej odległości głowicy od arkusza 
(ok. 8 mm), w celu zabezpieczenia dyszy i socze-
wek przed nadmiernym zanieczyszczeniem. Na-
stępnie ma miejsce zakończenie wykonania otworu 
startowego z odległości głowicy od materiału 
równej 0,6-0,2mm. Czujnik w głowicy (poprzez 
pomiar odbitego światła) sygnalizuje maszynie wy-
konanie otworu startowego. Maszyna natychmiast 
rozpoczyna proces cięcia. Cała procedura nie tylko 
pozwala na zaoszczędzenie czasu, ale również na 
zmniejszenie średnicy otworu startowego do 1 mm 
( na przykład przy grubości blachy 10 mm – rys. 
1). Dodatkową funkcją realizowaną przez CPP jest 
zwiększenie bezpieczeństwa procesu cięcia poprzez 
zredukowanie temperatury blachy. Zapobiega to 
zakleszczaniu się części w arkuszu. 

Nowym rozwiązaniem jest również wpalenie 
startowe (Lead in) . Jest to proces umożliwiający 
cięcie bezpośrednie na konturze, bez dodatkowego 
czasu na wykonanie otworu startowego . Proces 
ten może być stosowany na blasze o grubości do 8 
mm. Rys. 2 przedstawia głowicę tnącą dojeżdżającą 
do miejsca cięcia w ruchu po łuku. Gdy znajdzie się 
ona w odpowiedniej pozycji, natychmiast następuje 
proces cięcia. Po wykonaniu konturu następuje - bez 
żadnych spowolnień - przejście od wpalenia do cięcia. 
W porównaniu z tradycyjnym przebiciem, metoda ta 
pozwala na zredukowanie czasu cięcia o 35 %.

Napęd i rezonator
Stosowanie omówionych technologii możliwe 

jest na „ inteligentnej” maszynie, wyposażonej w 
sterowniki i źródło lasera (rezonator).

Wykrawanie laserowe według Bystronic

Rys. 2. Ścieżka dojazdowa głowicy powstała w 
efekcie lead in – procesu bezpośredniego cięcia

Rys. 3. Dzięki technologii ARC średnica wiązki lasera 
jest stała na całej powierzchni roboczej

Rys. 4. Dzięki pełnej integracji wszystkich elementów 
nawet najbardziej skomplikowane elementy mogą 
zostać wykonane w czasie tylko 18 s

Rys. 1. Porównanie rezultatów cięcia. Detal po środku  
z CPP (Controlled Pulsed Piercing); ( po lewej i pra-
wej) cięcie bez CPP
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 Przy obróbce grubych blach jednym z waż-
nych elementów jest moc lasera. Podobnie waż-
nym czynnikiem jest niezawodność rezonatora, 
a szczególnie uzyskiwanie stałej mocy lasera i 
odpowiedniej jakości promienia . Np., w celu reali-
zacji funkcji wpalania rezonator musi mieć funkcję 
zwiększania lub zmniejszania mocy bez wpływu 
na prędkość posuwu głowicy. Bez tej funkcji nawet 
przy największej mocy lasera, redukcje czasu przy 
wpaleniach startowych są nieosiągalne. 

Warunkiem uzyskania wysokiej jakości cięcia 
jest zachowanie stałej średnicy wiązki na całej po-
wierzchni wycinanego materiału, szczególnie przy 
stosowaniu laserów o dużej mocy. Jest to możliwe 
dzięki zastosowaniu rezonatora Bylaser o mocy 
5200 ARC, z funkcją Adaptive Radius Control pole-
gającą na dywergencji i korekcji wiązki lasera (rys. 
3). Laser o mocy 5,2 kW ma zdecydowanie więcej 
mocy niż potrzeba do wykrawania blach o grubo-
ści 25 mm z wysoką dokładnością (bez gradu na 
obrabianej krawędzi). Aby uzyskać jeszcze większą 
wydajność lasera, od wiosny 2006 r. można wypo-

sażać maszynę w rezonator ByLaser 6000. Nowa 
konstrukcja rezonatora o mocy 6 kW pozwala na 
obróbkę bardzo grubych blach (szczególnie blach 
nierdzewnych ) z wysoką precyzją cięcia. 

W celu wykorzystania powyższych technologii 
wykrawarka musi mieć również odpowiednie ukła-
dy mechaniczne. Przy procesie skanowania bardzo 
ważnym elementem jest układ napędu, przystoso-
wany do dużych prędkości. Do tego celu Bystronic 
zastosował napęd DHM ( Direct Helical Motor) 
dzięki któremu na osiach x/y udało się optymalnie 
dostosować wszystkie istotne parametry. Uzyskuje 
się przy tym równie wysoką siłę napędową przy wy-
korzystaniu zaledwie ułamka powierzchni magne-
tycznych konwencjonalnych silników liniowych. Na 
rys. 4 przedstawiono przykładową część z wycięty-
mi 21 otworami o średnicach 3÷8 mm. Średnica ze-
wnętrznego konturu wynosi 75 mm. Część wycięta 
z blachy o grubości 6 mm została wyprodukowana 
na laserze Byspeed w ciągu 18 s .

Oprogramowanie i kontrola
Wykrawarki Bystronic wyposażone są w fir-

mowe oprogramowanie CAD/CAM Bysoft (rys.6). 
Bysoft jest programem, który w sposób automa-
tyczny dobiera odpowiednią technologię cięcia 
dostosowaną do geometrii części. Uwzględniając 
rodzaj materiału, jego grubość i rodzaj gazu do 
cięcia, program dobiera odpowiednią sekwencje 
cięcia i jej prędkość. Program Bysoft jest modułowy; 
umożliwia obróbkę części w sposób przyjazny dla 
użytkownika. 

Istotnym elementem składowym całego 
procesu jest sterownik CNC, który – w celu zopty-
malizowania procesów cięcia - powinien pochodzić 
od tego samego producenta. Kilka miesięcy temu 
firma Bystronic zaprezentowała ByVision – szybki 
sterownik bardzo łatwy w obsłudze (rys.7). Nawet 

duże plany cięcia mogą być przesyłane z szybkością 
przekazywania danych 100 MB w czsie 5 s. Na ekra-
nie dotykowym pojawiają się tylko te funkcje, które 
w danym momencie są potrzebne. 

 Integracja
W pełni wydajny system do cięcia laserem to 

taki, który integruje wszystkie wywodzące się od 
tego samego producenta elementy omówione w 
artykule. Dlatego firma Bystronic od lat stosuje tę 
samą filozofię wszystko z jednego źródła. Nowo-
opracowane, udoskonalone technologie cięcia są 
natychmiast wdrażane do oprogramowania, dzięki 
czemu użytkownik ma do nich bezpośredni dostęp. 
Ponadto eliminowane jest ryzyko wynikające z 
kompromisów pomiędzy urządzeniem Bystronic, a 
urządzeniem od innych dostawców.

Bystronic jest światowym dostawcą jakościo-
wych rozwiązań do ekonomicznego przetwarzania 
metali i innych materiałów niemetalowych. Ofertą 
produkcyjną Bystronic obejmuje systemy do cięcia 
laserem, wodą oraz urządzenia do gięcia blach. 
W celu zapoznania się z najnowszym produktem 
firmy Bystronic, najmniejszą na świecie wykrawarką 
laserową ByVention zapraszamy na stoisko nr 197 
pawilon nr 5 na targach Mach-Tool, które odbędą 
się 11-14 czerwca 2007 roku w Poznaniu.

Bystronic Polska Sp. Z o.o.
Al. Krakowska 38, 

Janki, 05-090 Raszyn
T +48 22 33 13 770
F +48 22 33 13 77

www.bystronik.pl
kontakt: michal.goreczny@bystronic.com

Rys. 5. Wykrawarka laserowa Byspeed - szybka i dokładna

Rys. 6. Przygotowanie technologii cięcia części; 
przyjazne dla użytkownika oprogramowanie typu 
CAD/CAM Bysoft

Rys. 7. Nowe standardy określania prędkości cięcia 
–Terminal operatora ByVision.

Rys. 8. Najnowsze rozwiązanie - ByVention – naj-
mniejsza wykrawarka laserowa do standardowych 
formatów arkuszy blach.
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Superszybkość na centrach frezarskich
Wrzeciono HTS 1501S japońskiej firmy Nakanishi jest 

rewolucją w wysokoobrotowych wrzecionach maszyno-
wych. Do napędu  wykorzystana jest bardzo precyzyjna 
turbina powietrzna, która  dostarcza obroty o wartości 
150 000 o/min. Taki wynik osiągnięto dzięki zastosowa-
niu pierwiastków ziem rzadkich i łożysk ceramicznych  
w budowie wrzeciona.

Przegrzewanie silników we wrzecionach elektrycznych 
było zawsze problemem. Turbina HTS 1501S jest napędzana 
powietrzem, którego dodatkowym zadaniem jest chłodze-
nie i smarowanie całego korpusu urządzenia (naolejenie 
powietrza umożliwia stacja uzdatniania AL-0304). Zaletą 
takiego rozwiązania jest utrzymanie wymiarów, nie ma 
potrzeby ponownego kalibrowania i ustawiania parame-
trów skrawania przy obróbce seryjnej, jak to zdarzało się 
do tej pory. Temperatura jest czynnikiem prowadzącym do 
problemów z wrzecionem, ponieważ ciepło sprawia, że 
stal się rozszerza. Turbina powietrzna HTS 1501S radzi sobie 
doskonale z tym problemem; wrzeciono nie rośnie na osi Z, 
a właściwie kurczy się nieznacznie, mniej niż 2µm.  Wymia-
ry są stałe i stabilne podczas całego procesu obróbki. 

Podczas testów wewnętrznych w firmie, eksperci 
osiągnęli głębokość skrawania i posuwy 2-3 razy więk-
sze, niż rekomendowane przez producentów narządzi 
skrawających. Dodatkowo także okazało się, że narzę-
dzie ma dłuższą żywotność. Możliwe są duże posuwy 
przy użyciu bardzo małych narzędzi np. ø0.1mm.

Poniżej przedstawiam szczegółową charakte-
rystykę obróbki, jakiej został poddany detal stali  
o wymiarach 50x50x15 mm ulepszony cieplnie do 40 
HRC. Do obróbki wykorzystano narzędzie skrawają-
ce: R0.2 x 2mm. Osiągnięto mikroskopijne kształty w 
krótszym czasie, aniżeli byłoby to możliwe na drążarce 
drutowej. 

Seria HTS 1501S  jest dostępna ze stożkami BT30/
40/50, HSK E25/A63/F63 i uchwytami tulejowymi  
o średnicy  ø20mm.

Jeśli macie Państwo wątpliwości i pytania odnośnie 
zastosowania wrzecion proszę odwiedzić stoisko Obe-
ronu na targach w Poznaniu. Zaprezentujemy szeroki 
wachlarz produktów N Nakanishi: elektrowrzeciona, 
turbiny powietrzne, szlifierki ręczne napędzane elek-
trycznie i powietrzem.
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Kształt piramidy o ostrym wierzchołku, głębokości 
1,5 mm osiągnięto w czasie 1,5 godzinowej ob-
róbki , całkowita linia skrawania wyniosła 106 m. 
Parametry skrawania: Ad 0,03 x Rd0,04 f 2000 
Gdzie Ad to głębokość osiowa, Rd głębokość 
promieniowa, a f  to wskaźnik posuwu maszyny 
w wykańczającej obróbce frezowania. Wskaźnik 
f2000 mówi nam, że narzędzie skrawa materiał  
z posuwem 2000mm w czasie jednej minuty.

Kształt kieszeniowy, w środkowych kieszeniach 
są 4 szpilki. Czas obróbki 1godz 20 min, całkowita 
długość lini 52 m. Parametry skrawania: Ad 0,01 x 
Rd 0,01, f 1500

Napis „NSK” na wycinku kuli o głębokości 1,7 mm. 
Krzywizna kuli jest wypolerowana niemal „na lu-
stro”. Czas obróbki 1,5 godz. Całkowita linia skra-
wania 106 m. Parametry Ad 0,01 x Rd 0,01 f 1500.

”Wycinanie” rowków o głębokości 2,0 mm. Czas: 
8 minut, Parametry: Ad 0,02 f2000

Marek Adelski

Wyłączny dystrybutor

 OBERON Robert Dyrda
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław

tel.: (052) 354 24 00; fax: (052) 358 00 90

Do zobaczenia 
na Targach Mach-Tool w Poznaniu

Hala 3 stoisko 10

60.000
gatunków stali 

i norm z 300 hut
na 1 p³ycie CD

60.000
gatunków stali 

i norm z 300 hut
na 1 p³ycie CD

SK£AD CHEMICZNY
PARAMETRY OBRÓBKI CIEPLNEJ
ODPOWIEDNIKI GATUNKÓW Z 23 KRAJÓW

SK£AD CHEMICZNY
PARAMETRY OBRÓBKI CIEPLNEJ
ODPOWIEDNIKI GATUNKÓW Z 23 KRAJÓW

WERSJE LOKALNE I SIECIOWE
MENU WIELOJÊZYCZNE
DU¯E ZNI¯KI PRZY ZAKUPIE 
KILKU LICENCJI

WERSJE LOKALNE I SIECIOWE
MENU WIELOJÊZYCZNE
DU¯E ZNI¯KI PRZY ZAKUPIE 
KILKU LICENCJI

88-100 Inowroc³aw, ul. Cicha 15
tel./fax (052) 35-424-00, 353-39-83, fax (052) 35 800 90
e-mail: oberon@oberon.pl   www.oberon.pl
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OBERON  - Robert Dyrda
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RaportRaportRaport RaportRaportPiły taśmowePiły taśmowe

Producent Behringer GmbH

Przedstawiciel w Polsce SWORD AWEXIM Sp z O.O.

Parametry Maszyna mała  
(do Ø300)

Maszyna duża 
(do Ø500)

Maszyna mała  
(do Ø300)

Maszyna duża 
(do Ø500)

Typ / model AMADA  
HA-250 W

AMADA  
HA-400W HBP 313; HBP 313A HBP 513,  

HBP 530A

Szerokość cięcia (mm) 250 400 500 700

Wysokość cięcia (mm) 300 400 310 530

Wymiary  taśmy  tnącej (mm) 34 x 1.1 x 3505 41 x 1.3 x 4570 5000 x 34 x 1,1 7200 x 54 x 1,6

Szybkość taśmy tnącej (m/min) 24 – 90 m/min 24 – 90 m/min 14-120 m/min 19-130 m/min

Płynna regulacja szybkości taśmy (standard/opcja) standard standard standard standard

Regulacja opadania taśmy  (cyfrowa/analogowa) analogowa analogowa analog – standard
cyfrowa - opcja

analog – standard
cyfrowa - opcja

Automatyczne podnoszenie głowicy po zakończo-
nym cięcia (standard/opcja) standard standard manual – opcja

automat - standard
manual – opcja

automat - standard

Imadło podające materiał, skok w mm (standard/
opcja) 370 mm 560 mm tylko w automatach

400/ do 5000 mm
tylko w automatach
600/ do 3000 mm

Waga maszyny 1600 kg 2000 kg ok. 2500 kg ok. 4500 kg

Serwis na rynku polskim  
(tak/nie) tak tak tak tak

Skład części zamiennych na rynku polskim (tak/nie) tak tak tak tak

Cena katalogowa netto (euro) 19.955,- 30.745,- 20-45 tys. 40-72 tys

Inne sugerowane właściwości pełen automat pełen automat Kilka modeli do wyboru Kilka modeli do wyboru

Adres Biuro Handlowe: 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 7 AWEXIM Sp. Z O.O.
03-934 Warszawa, ul. Wąchocka 1G

Osoba do kontaktu Dział Handlowy Tomasz Zieliński

Telefon/fax (058) 668 668 8; 668 66 00
(058) 661 81 31; 661 38 81; (022) 750 78 07

www
e-mail

www.sword.pl
sword@sword.pl

www.awexim.pl
awexim@awexim.pl

Uwagi Duży zakres dostępnego wyposażenia dodatko-
wego
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Fabryka Szlifierek 
FAS GŁOWNO Sp. z o.o.

KASTO PILOUS TMJ

MEGURO REM-TECH

Maszyna mała  
(do Ø300)

Maszyna mała  
(do Ø300)

Maszyna mała  
(do Ø300)

Maszyna mała  
(do Ø300)

Maszyna mała  
(do Ø300)

Maszyna mała  
(do Ø300)

PTN 300 automat/
półautomat

PTS 500 automat/
półautomat Twin AE3 Twin A5 ARG 300 plus ARG 620 SAF

400 500 320 560 360 1100

280 500 320 630 340 640

34x1,1x4570 41x1,3x6250 5090x34x1,1 7400x54x1,6 27 x 3110 41 x 8100

15÷90 15÷90 20-110 13-127 35, 70 15 - 80

opcja standard standard standard opcja standard

hydrauliczna hydrauliczna hydrauliczna hydrauliczna tłumik  
hydrauliczny analogowa

standard standard standard standard opcja standard

500 standard 500 standard 750mm(do 300) 900 lub 1500mm opcja opcja

1200 kg 3400 kg 2150 5800 540 kg 4 200 kg

tak tak tak tak tak tak

tak tak 24h 24h tak tak

11.800/6.750 22.300/17.300 32.600 57.700 4 315,00 42 100.00

Cięcie prostopadłe i 45° jedno- i dwukolumnowe dwukolumnowa dwukolumnowa

Ul. Kopernika 34/40, 65-015 Głowno Ul.Pilicka 14a, 02-629 Warszawa Ul.Olbrachta 32 01-111 Warszawa

Sławomir Kowalski Karsz Piotr

(042) 7191303 (022) 844-98-78, 605-954-754 (0-22) 837-14-97, 0-22/837-16-14

www.fasglowno.pl
info@fasglowno.pl

www.meguro.pl
info@meguro.pl info@rem-tech.com.pl

Produkcja przecinarek od średnic 250mm do 
1000mm godz. 8.30 – 16.30



Szanowni Pañstwo,
jeœli planujecie przecinaæ elementy metalowe

o œrednicach do 1100 mm

• szybko  • tanio  • dok³adnie

  

Szanowni Pañstwo,
jeœli planujecie przecinaæ elementy metalowe

o œrednicach do 1100 mm

• szybko  • tanio  • dok³adnie
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Rem-Tech Sp.j.

ul. Jana Olbrachta 32 paw. 5
01-111 warszawa

My oferujemy wiêcej My oferujemy wiêcej My oferujemy wiêcej

tel./fax: (22) 837 14 97
tel.: (22) 837 16 14

e-mail: info@rem-tech.com.pl
www.rem-tech.com.pl

Zapraszamy do naszego biura w Warszawie, po:
• przecinarki taœmowe do metali PILOUS TMJ

   • taœmy tn¹ce (w³asna zgrzewalnia),

      • narzêdzia firm Bahco, VIRAX, GREHAL...

         • luty twarde

           

- prosimy o kontakt z nami !!!- prosimy o kontakt z nami !!!

Zapraszamy do naszego biura w Warszawie, po:
• przecinarki taœmowe do metali PILOUS TMJ

   • taœmy tn¹ce (w³asna zgrzewalnia),

      • narzêdzia firm Bahco, VIRAX, GREHAL...

         • luty twarde

           

Zapraszamy do Poznania
ITM Mach-Tool

pawilon 3A

Zapraszamy do Poznania
ITM Mach-Tool

pawilon 3A



sta³a twardoœæ 370HB ±10 w ca³ym przekroju

poprawiona wzglêdem 1.2738 HH skrawalnoœæ

³atwe polerowanie i teksturowanie

zwiêkszona przewodnoœæ cieplna (krótsze cykle)

bezproblemowa reperacja spawaniem

dobra do azotowania, chromowania

gatunek opatentowany

stale do zadañ specjalnych

ul. Cicha 15, 88 - 100 Inowroc³aw
tel. (0-52) 35-424-00, fax (0-52) 35-800-90 

www.oberon.pl

OBERON
®

Robert Dyrda
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Po przemianach gospodarczych lat 90 i powszechnej prywatyzacji, w prze-
myśle polskim wytworzyła się całkowicie nowa sytuacja.

Powstały „niemal z niczego” tysiące drobnych zakładów produkcyjnych, 
hurtowni stali, które w trudnych bardzo warunkach ogólnoświatowego za-
stoju gospodarczego rozwijały się, powoli gromadząc kapitał, którego z po-
czątku były niemal całkowicie pozbawione. Dotyczy to również przekształco-
nych własnościowo dawnych zakładów państwowych, które straciły wszelkie 
środki obrotowe w okresie szalejącej inflacji i bardzo drogiego kredytu.

Dopiero ożywienie gospodarcze na świecie i przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej, otwarcie na świat stanowiły niesamowity bodziec ich dalszego 
rozwoju.

W chwili obecnej nieprzerwanie rośnie produkcja przemysłowa, wartość 
sprzedaży i eksportu, a co dla nas najważniejsze, od 2006 roku notujemy 
stały wzrost inwestycji w przemyśle.

W procesie inwestycji w przemyśle powstaje jednak nowe zjawisko, niezbyt 
korzystne z punktu widzenia jego przyszłej konkurencyjności w gospodarce 
światowej.

Obserwujemy bowiem, dzięki otwarciu rynków napływ do Polski masy 
bardzo niskiej jakości wyrobów, po dość niskich cenach, nie zapewnia-
jących jednak W ŻADNYM STOPNIU, wysokiej wydajności produkcji. 
Dodatkowo urządzenia te produkują drogo i wolno.

Powstaje pytanie, JAKA BĘDZIE KONKURENCYJOŚĆ NASZEGO PRZE-
MYSŁU za kilka lat, który oprze się na przestarzałych, niesprawnych i 
niewydajnych maszynach?

Na rynku Polskim są obecne międzynarodowe firmy, które nie pozwa-
lają sobie na zakup „wynalazków” z tzw. tanich rynków lub od produ-
centów o nieznanej renomie i reputacji. Nie gwarantujących należytej 
dostawy części zamiennych nawet po 30 latach od sprzedaży urządze-
nia. Kupują zawsze sprawdzone, zaawansowane technicznie produkty 
gwarantujące im w przyszłości wysokie wydajności i tanią produkcję a co 
za tym idzie zwiększają konkurencyjność swoich wyrobów.

Doskonale wiadomo, że nawet przy niskich kosztach pracowniczych 
(które, przy istniejącym systemie podatkowym i tak nie są tak bardzo 
niskie, a przy otwarciu granic i konkurencyjnych płacach w Europie będą 

Rynek pił taśmowych 
w Polsce

KASTOcross zakres cięcia płyt stalowych (wys) 400 mm x 1700mm (szer)
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szybko rosły) automatyzacja i 
modernizacja produkcji stanowią 
jedyną możliwość utrzymania się 
na wysoce konkurencyjnym rynku 
światowym.

Naprzeciw tym problemom 
od lat wychodzi produkcja firmy 
KASTO Maschinenbau GmbH z 
Achern w Niemczech.

Firma ta o ponad 160 letniej tra-
dycji produkuje najwyższej jakości 
i niedrogie przecinarki taśmowe, 
tarczowe i systemy składowania 
stali (prętów) i blach.

Cała myśl konstrukcyjna i filo-
zofia firmy koncentruje się na ideii 
ZAPEWNIENIA UZYTKOWNIKO-
WI ICH MASZYN WYSOKIEGO 
DOCHODU przy korzystaniu z jej 
wyrobów.

Zwiększenie dochodu poprzez 
zwiększenie wydajności cięcia i 
magazynowania wszelkich form 
metalu.

Ostatni rozwój technologii 
spowodował zmianę w rodzaju 
zastosowania przecinarek.

Dotychczas do średnic 150 mm 
i więcej stosowano powszechnie 
przecinarki taśmowe, które aby 
zwiększyć wydajność cięły materiał 
ułożony w wiązki.

W chwili obecnej dzięki rozwojowi technologii produkcji pił tarczo-
wych (narzędzia) HSS i z węglikami spiekanymi istnieje możliwość zasto-
sowania nowoczesnych przecinarek tarczowych. KASTO wprowadziło 
na rynek bardzo wydajne, (dające do ok. 15000 szt. na dobę cięć pręta o 
średnicy 40-60 mm) modele pił tarczowych KASTOspeed C 9 i C 15 oraz 
nowy model piły taśmowej KASTOgripp.

Modele te wyróżniają się opatentowanym prowadzeniem tarczy, 
które maksymalnie ogranicza jej wibrację jak i systemem podawania 
materiału nie przez podajnik, a przez popychacz, co znacznie zwiększa 
wydajność.

Maszyny te znajdują powszechne zastosowanie w przemyśle produ-
kującym w dużych seriach i krótkim czasie, głownie motoryzacyjnym.

KASTO wprowadziło również następcę dawnego i sprawdzonego mo-
delu GKS zmodernizowany model KASTOflex. Piła tarczowa, ze skrętną 
głowicą +/- 60° pozwala na automatyczne i półautomatyczne cięcie pod 
kątem głownie profili. Jest to bardzo wydajny i mocny model.

Powyżej średnic 150 mm najszybszym i najbardziej ekonomicznym 
cięciem jest cięcie przecinarkami taśmowymi, w tym przystosowanymi 
do cięcia taśmami z ostrzami z węglików spiekanych.

Kilka lat temu KASTO wprowadziło na rynek bardzo nowoczesną kon-
strukcję KASTOtwin o zakresie cięcia od 260 mm do 880 mm.

Maszyna ta ma wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania jak często-
tliwościowo zmienna prędkość cięcia, liniowe i prostopadle ustawione do 
ciętego materiału prowadnice taśmy itp.

Najwyższe uznanie ze względu na wydajność i taniość cięcia osiągnęła 

jednak linia przecinarek taśmowych KASTOtec. Są to maszyny przezna-
czone dla odbiorców z przemysłu, hut, handlu metalami, wymagających 
maszyny do prac przy dużych obciążeniach.

KASTOtec, zaprojektowanych pod kątem zastosowania narzędzi z 
węglikami spiekanymi. KASTO firma uważana za wiodącą i wyznacza-
jącą trendy w branży, stawia na optymalną kombinację funkcjonalności, 
ergonomii, najwyższej sprawności oraz wzornictwa przewidującego 
całkowite zewnętrzne przykrycie konstrukcji urządzenia.

Wyjątkowe właściwości sprzętu - sprawność, ergonomia a przede 
wszystkim wzornictwo zostały nagrodzone przez Centrum Wzornictwa 
Przemysłowego ze Stuttgartu.

KASTOtec wyróżnia także jeszcze większa sprawność pracy z 
brzeszczotami bimetalicznymi oraz z węglików spiekanych, doskonałą 
funkcjonalność, komfort obsługi i szeroki asortyment standardowego 
wyposażenia.

Już w wyposażeniu podstawowym urządzenie posiada ergonomiczny 
centralny panel z nowoczesnym systemem sterowania KASTO Compact-
Control umożliwiającym kontrolę pracy (rodzaj zadania i technologia 
pracy), wyposażony w ekran LCD z tekstowym systemem współpracy z 
operatorem ( na ekranie wyświetlają się polecenia), podajnik materiału 
do 750 mm w jednym skoku, szczęki mocujące materiał odsuwają się w 
momencie jego podawania z obu stron ułatwiając przesuw, nie niszcząc 
uzębienia taśmy.

Oprócz łatwej obsługi i krótkich przestojów technologicznych bardzo 
ważna jest charakterystyka cięcia nowoczesnej, wysokowydajnej piły 

KASTOcut DE4 przecinarka warsztatowa do cięcia pod kątem 320x400 mm, średnice 400 mm.
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taśmowej pozwalająca na obliczenie opłacalności cięcia i kosztu pracy 
KASTOtec. Projektując serię przecinarek KASTOtec, za priorytetowy cel 
uznano efektywne wykorzystanie brzeszczotów zarówno z bimetalu 
jak i z węglików spiekanych. Zastosowanie brzeszczotów z węglikami 
spiekanymi - przy odpowiednim materiale -pozwala na cięcie szybsze 
od dwóch do pięciu razy. Aby to osiągnąć trzeba jednakże dysponować 
mocną konstrukcyjnie piłą taśmową o następującej charakterystyce: 
wysoka stabilność konstrukcji i wyjątkowa stabilność prowadzenia 
brzeszczotu, zespół napędowy o wysokiej wydajności, regulacja tech-
nologii (posuwu) cięcia i podawania materiału, ochrona zębów w trakcie 
posuwu powrotnego brzeszczotu do góry i właściwe i dostateczne usu-
wanie wiórów.

Cięcie na pile KASTOtec pozwala na maksymalne wykorzystanie 
taśmy, która przecina niespotykane dotychczas ilości metrów kwadrato-
wych materiału jedną taśmą.

Punktem wyjściowym przy projektowania wysoko wydajnej przeci-
narki taśmowej jest stabilny, antywibracyjny korpus piły. W przypadku 
wieloletniego doświadczenia firmy KASTO, osiąga się to dzięki zastoso-
waniu konstrukcji zespolonych stali i polimerbetonu.

Dzięki lepszemu tłumieniu drgań maszyna pracuje ciszej, osiągane 
są lepsze parametry cięcia, dłuższa jest żywotność brzeszczotu. Szereg 
badań przeprowadzonych nie tylko z piłami ale także innych narzędzi 
udowodniło, że raczej droższy odlew z polimerbetonu charakteryzuje 
się 6-8krotnie lepszym tłumieniem drgań w porównaniu z tradycyjnym 
żeliwem. Pozytywny wpływ na stabilność piły ma także zastosowanie 
trwałego obustronnego łożyskowania kół prowadzących taśmę i pre-

cyzyjna dwukolumnowa prowadnica głowicy maszyny z nowoczesnym 
systemem linearnego prowadzenia oraz wstępnie naprężona jednostka 
prowadząca.

Ponadto, systemy prowadzące charakteryzują się wysokimi obciąże-
niami granicznymi oraz dzięki zintegrowanym zgarniaczom - odporno-
ścią na brud, dzięki czemu prawie nie wymagają konserwacji. Aby móc 
zastosować nowoczesne brzeszczoty pił taśmowych o dużych prędko-
ściach cięcia, należało zaprojektować od samego początku parametry 
wpływające na naprężenie taśmy, takie jak średnica koła, skręcenie ta-
śmy i długość skręcenia. Nie mniej ważny jest również problem usuwania 
wiórów, które na bieżąco odbierane są przez układ odprowadzający, 
przystosowany do usuwania praktycznie każdej ilości wiórów powsta-
jących w procesie cięcia.

Opcjonalny pakiet wyposażenia „carbide” (dla ostrzy z węglików spie-
kanych), zamawiany przez około 60% odbiorców, zawiera sterowany 
częstotliwościowo napęd 11 lub 18 kW nadający taśmie prędkość do 180 
m/min. Ważnym kryterium sztywności cięgna napędowego jest stosu-
nek średnicy koła do wielkości przekładni (ciężka przekładnia stożkowa, 
czołowa). Sterownik ruchu piły zabezpiecza brzeszczot podczas cięcia 
umożliwiając , w połączeniu z precyzyjną prowadnicą głowicy piły, stałe 
obniżanie pozycji brzeszczotu. Seria KASTOtec wyposażona jest w pre-
cyzyjny, sterowany hydraulicznie system posuwu, który (dzięki danym 
na temat prędkości i odległości) umożliwia stały posuw w przeliczeniu 
na ząb, nawet przy różnych temperaturach. Dodatkowo, wartości cięcia i 
posuwu gromadzone są w sterowniku piły (CompactControl lub Techno-
Control), opracowanych we własnym zakresie przez KASTO. Wartości te 

KASTOtec A 7 o zakresie cięcia średnic 730 mm , prostokąt 730x830 mm
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zależą od zmiennej geometrii zębów. Używając stosunkowo delikatnych 
brzeszczotów z węglików spiekanych najważniejszy jest posuw czyli 
prędkość wchodzenia brzeszczotu w materiał.

Sterowniki KASTO posiadają program cięcia początkowego o obniżo-
nych parametrach dla przygotowania brzeszczotu z węglików spieka-
nych do późniejszej pracy pod dużym obciążeniem.

Z automatycznym sterowaniem posuwu zintegrowana jest kontrola 
cięcia początkowego i końcowego: piła rozpoczyna pracę przy obniżo-
nych parametrach, dopóki zęby nie zaczną być prowadzone poprzez cały 
przekrój materiału. Pod koniec cięcia na ostatnich milimetrach, posuw 
jest redukowany w celu łagodnego ostatecznego przecięcia materiału. 
Procedura ta znacznie oszczędza brzeszczot , zmniejsza możliwość ukru-
szenia ostrza z węglików i zwiększa żywotność kosztownych brzeszczo-
tów z węglikami spiekanymi.

KASTOtec tnie materiał ze stopami niklu.
Kolejną cechą charakterystyczną pakietu „carbide” jest opatentowany 

dwustronny, hydrauliczny układ zabezpieczenia swobodnego skoku piły 
przez odprowadzenie przeciętych powierzchni od brzeszczotu, dzięki 
czemu zmniejsza się niebezpieczeństwo uszkodzenia kruchych zębów 
z węglików spiekanych, podczas ich powrotnego ruchu przez szczelinę 
cięcia. Piła jest odprowadzana w najwyższe położenie co tym samym 
chroni brzeszczot przed uszkodzeniem w chwili podawania materiału do 
kolejnego cięcia. 

Rosyjski producent turbin gazowych i lotniczych MMPP SALUT wy-
korzystuje tytan i jego stopy. W takich przypadkach, zwykłe wyżarzane 
gatunki nie stanowiły problemu dla węglików spiekanych. Zupełnie 
inaczej jest jednak w przypadku stopów stosowanych na pracujące w 
ekstremalnych warunkach turbiny a więc stopów niezwykle twardych. 
Cięcie tego rodzaju żaroodpornych materiałów wymaga zarówno od 
urządzenia jak i od brzeszczotu piły okazania pełnego zakresu swoich 
możliwości. I właśnie w takich warunkach sprawdza się pakiet „carbide” 
dla produktów KASTOtec a to dzięki stabilnej konstrukcji urządzeń i 

optymalizacji pod kątem zastosowania elemen-
tów z węglików spiekanych . Cicha bezwibra-
cyjna praca i długa żywotność brzeszczotów 
były już wystarczającymi argumentami dla firmy 
SALUT do zakupu pił KASTOtec A4 i KASTObtec 
A 5 . W celu skrócenia czasu przestojów firma 
zdecydowała się na cięcie w wiązkach w cyklu 
wielozmianowym, przy czym uzyskane toleran-
cje okazały się bez zarzutu i dodatkowo o wiele 
lepsze od wszystkiego do czego dotychczas w 
firmie przywyknięto.

W angielskiej firmie handlowej HYTEMP w 
Sheffield urządzenie KASTOtec AC 4wykorzy-
stywano do cięcia wyjątkowo odpornych mate-
riałów. Wysoka cena brzeszczotów i relatywnie 
duże koszty inwestycyjne przy zakupie urządze-
nia nie oznaczają wzrost kosztów w przeliczeniu 
na jedno cięcie. Wręcz przeciwnie - przykładem 
może być stop na bazie niklu Nimonic 625. 
Materiał ten o średnicy 210 mm cięto ostrzem 
z bimetalu na urządzeniu dobrej jakości 65 mi-
nut. Czas cięcia na urządzeniu KASTOtec AC 4 
przy zastosowaniu około trzykrotnie droższego 
brzeszczotu z węglików spiekanych wyniósł 
jedynie 23 minuty. Przy podliczeniu wszystkich 

kosztów , takich jak zakup urządzenia, narzędzi, energii, powierzchni 
i czasu okazuje się , że koszt jednego cięcia zmniejszył się o połowę. 
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na opłacalność droższego roz-
wiązania jest bardzo niewielka długość odpadów.

Seria przecinarek KASTOtec zaprojektowana została od podstaw 
pod kątem szerokiego zastosowania narzędzi z węglików spiekanych 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na cichą pracę, wysoką wydajność 
cięcia i długą żywotność brzeszczotu. Niezbędne wysokojakościowe i 
drogie wyposażenie umożliwia w rachunku końcowym obniżenie kosz-
tów w przeliczeniu na jedno cięcie.

KASTO posiada również w swym asortymencie modele specjalnie 
przystosowane do pracy w narzędziowniach do cięcia krótkich odcin-
ków, maszyny do zastosowania w warsztatach i niewielkich wydziałach 
fabrycznych krajalni.

Zapraszamy do zapoznania się z asortymentem maszyn oferowanych 
przez KASTO na stonach www.kasto.de i na stronach ich przedstawicie-
la, od blisko 20 lat w Polsce www.meguro.pl.

MEGURO oferuje również bardzo wydajne brzeszczoty taśmowe 
KASTO M42 i M51 we wszystkich rozmiarach rozmiarach i atrakcyjnych 
cenach 

Kontakt z przedstawicielstwem KASTO można również uzyskać pod 
telefonem:+48-22-8448996 lub fax: +48-22-844 9878, e-mail: info-
@meguro.pl

MEGURO prezentuje na Targach MACH – TOOL w Poznaniu w 
dniach 11-14 CZERWCA W Pawilonie 7 stoisko 85 maszyny do cięcia 
wodą firmy RESATO oraz maszyny do cięcia laserem, plazmą i tle-
nem firmy PROMO-TEC.

W dniach 10-12 października w KRAKOWIE na EUROTOOL ME-
GURO prezentować będzie przecinarkę KASTOspeed C 9. 

Zapraszamy do odwiedzenia nas na targach. 

Nowoczesne prowadzenie taśmy, prowadnice są prostopadle ustawione do taśmy, 
nie ma sił działających skrętnie na taśmę.



Ogólna zasadność stosowania sytemu Delphin, czyli modułowego syste-
mu wymiany elementów obrabianych na maszynie, jest bardzo prosta.
Postaram się Państwu zobrazować możliwości i zalety użycia systemu 
Delphin System 3R za pomocą porównania:

- Maksymalizacja czasu pracy maszyny poprzez 
redukcję czasu ustawiania nawet o 90%

- Preseting (ustawianie detalu poza maszyną)

- Standaryzacja systemów zaciskowych

- Usprawnienie technologii produkcji i jakości  
wykonywanych produktów

- Wzbogacenie produkcyjne maszyn poprzez  
wielomodułowy system DELPHIN.

Delphin – modułowy system zaciskowy 

System 3R



DELPHIN PRACA SYSTEMU
UCHWYTY HIGH – TECH

Zmiana detalu:
Szybka wymiana detalu oznacza nie tylko więcej czasu 
na pracę i wyższą produktywność, ale również szybszy 

czas dostarczenia do finalnego odbiorcy

…i maszyna jest gotowa do zarabiania większej ilości 
pieniędzy przez szybsze wykorzystanie jej możliwości!

Zamówienia ekspresowe
Zmienność zadań w pracy nie stanowi, w jednej chwili 
można przygotować się na zmianę charakteru wyko-

nywanej pracy z uchwytami Delphin 3R

Sukces w biznesie!
Nasze rozwiązania pomocą w osiągnięciu sukcesu 

naszych klientów!

TAKTYKA WYŚCIGOWA 
HIGH TECH SAMOCHÓD F1
Pit Stop
Wyścig może być wygrany lub przegrany w Pit 
Stopie

…i samochód jest gotowy do dalszej jazdy!

Nieprzewidywalność w wyścigu F1
Plan wyścigu musi być szybko wdrożony w 
zderzeniu z sytuacjami na torze.

Zwycięstwo!
Każde zwycięstwo przybliża drużynę do 
osiągnięcia tytułu mistrza.

Wyłączny dystrybutor System 3R na terenie Polski:  OBERON Robert Dyrda, ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław, 
tel.: (052) 354 24 00 wew. 23, fax: (052) 358 00 90, e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl, 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska 
na targach Mach-Tool w Poznaniu

Hala 3, stoisko 28.
Pozdrawiam, Rafał Chmielewski, Tel: 693 37 12 01

Co łączy Formułę 1 i Delphin System 3R?

Elastyczność

Produktywność 
i Efektywność

Prędkość
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 Jak Państwo zapewne wiecie, Firma Walter  
Maschinenbau GmbH oraz firma Ewag , od roku 
2004 mają wspólnego właściciela firmę SCHLEIF-
RING z Grupy Körber.
 Nowy właściciel zajmuje pierwsze miejsce na 
świecie w dziedzinie szlifowania.

SZLIFIERKI NARZĘDZIOWE
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 Na targach  Mach Tool w Poznaniu firma 
Walter Maschinenbau GmbH oraz firma Ewag na 
wspólnym stoisku zaprezentują Państwu część 
swoich produktów.
 Firma Walter Maschinenbau GmbH przedstawi 
szlifierkę Helitronic Power a firma Ewag przedstawi 
szlifierkę RS 15.
 Szlifierka Helitronic Power to sztandarowy 
przedstawiciel rodziny szlifierek Walter z rodziny 
Helitronic.

Szlifierki typu HELITRONIC 
 Uniwersalne szlifierko-ostrzarki o pięciu 
sterowanych numerycznie osiach do produkcji i 
ostrzenia frezów palcowych, frezów kształtowych, 
frezów tarczowych, wierteł o różnych geometriach 
korekcji ścina, wierteł stopniowych, pogłębiaczy, 
narzędzi stopniowych, narzędzi s p e c j a l n y c h , 
gwintowników, rozwiertaków, płytek skrawających 
i kształtowych płytek skrawających, narzędzi do 

obróbki drewna, noży  kształtowych lub narzędzi 
kształtowych.
 Obecnie firma EWAG produkuje następujące 
szlifierki do produkcji i ostrzenia narzędzi z węglika 
spiekanego, HSS, PKD, CBN i innych materiałów:
   – Ewag WS 11 - SP
   – Ewag RS 15 
   – Ewag Easygrind 
   – Ewamatic line 
   – Ewag rotoline 

Szlifierka narzędziowa Ewag RS 15 
 Ewag RS 15 jest manualną uniwersalną szli-
fierką dla racjonalnej produkcji i ostrzenia narzędzi 
z ostrzami z PKD i węglika spiekanego a także z HSS 
i innych materiałów.
 Dzięki kontrolowanej i regulowanej sile doci-
sku ściernicy, jej oscylacji oraz bezpośredniemu sys-
temowi pomiaru przy pomocy projektora, na szli-
fierce RS 15 można, stosunkowo małym kosztem, 

wykonać narzędzia , szczególnie z ostrzami z PKD i 
CBN, zgodnie z wysokimi wymogami użytkownika.
 Ostrzenie noży, płytek wieloostrzowych, 
trzpieniowych narzędzi rotacyjnych oraz głowic 
kształtowych to obszar działania RS 15.
 Różnorodność akcesoriów pozwala  na ope-
racje szlifowania także takich skomplikowanych 
powierzchni jak: wypukłe  promienie, powierzchnie 
kuli, szlifowania powierzchni ostrza wierteł lufo-
wych itp.

Szlifierkę EWAG RS 15 oraz szlifierkę 
WALTER HELITRONIC POWER  

możecie zobaczyć Państwo na stoisku 
firmy WALTER na targach  

Mach-Tool w Poznaniu  
w czerwcu 2007

HALA 3 A, STOISKO 54

Serdecznie zapraszamy

Walter Maschinenbau GmbH  oraz EWAG
e-mail: zdzisław.babik@walter-machines.com
tel. kom. 604 524 011

WALTER HELITRONIC VISION POWER DIAMOND POWER 
DIAMOND

MINI POWER

Oś X  ruch wzdłużny mm 480 460 480 460 315

Oś Y  ruch pionowy mm 320 320 320 320 200

Oś Z  ruch poprzeczny mm 700 660 700 660 470

Szybki posuw   X,Y,Z m/min 50 15 50 15 15

Narzędzia   max.średnica mm 320 320 320 320 100

      max.długość/ z obr.czoła/ z obw. ściernicy mm 370/300 350/280 370/300 350/280 255/185

      max.ciężar kg 50 50 50 50 30

Maksymalna średnica ściernicy mm 200 200 200 200 150

Średnica elektrody mm 6 - 200 6 - 200

Max. moc wrzeciennika szlifierskiego kW 30 11,5 30 11,5 9

Obroty wrzeciennika szlifierskiego obr/min 0…10 000 0…9 500 0…10 000 0…9 500 0…9 500

Ciężar całkowity kg 7 500 4 600 7 500 4 600 3 300
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Wolny rynek narzuca producentom 
wymagania dotyczące jakości i terminowości. 
Zmiany na rynku pracy są widoczne. W wielu 
przypadkach pojawiają się żądania płacowe 
niosące ze sobą określone skutki. Aby utrzymać 
dotychczasowy rynek producenci zmuszeni są do 
podjęcia odpowiednich kroków. Wielu z nich myśli 
o rekompensowaniu kosztów płacy wzrostem 
wydajności lub obniżeniem kosztów produkcji. W 
procesach obróbki mechanicznej metali, odlewania 
ciśnieniowego metali, przetwórstwa tworzyw i 
drewna ważną rolę w obniżaniu kosztów spełniają 
powłoki PVD. Oerlikon Balzers oferuje supertwarde, 
przeciwzużyciowe, antyadhezyjne powłoki 
BALINIT®, które nadają tym procesom produkcji 
zupełnie nowy wymiar kosztowy.

OBRÓBKA SKRAWANIEM  
METALI I ICH STOPÓW:

W procesach obróbki skrawaniem metali i 
ich stopów powłoki BALINIT® (TiN, TiCN, TiAlN, 
AlCrN) są obecnie bardzo popularne. Żywotność 
nowego narzędzia z powłoką jest wyższa. Jednak 

po naostrzeniu żywotność wyraźnie spada. Aby 
utrzymać wydajność pracy narzędzia konieczne 
jest jego repokrycie. Repowlekanie pozwala na 
utrzymanie parametrów obróbki na maksymalnym 
poziomie, ustalonym jak dla nowego narzędzia. 
Mniejsza częstotliwość wymiany narzędzi to mniej 
przestojów, w czasie których następuje wymiana 
narzędzia oraz ustawienie nowego. 

OBRÓBKA PLASTYCZNA:
Zastosowanie powłok BALINIT® (TiN, TiCN, 

TiAlN, WC/C) na tłocznikach i wykrojnikach 
zmniejsza opory tarcia, zapobiega tworzeniu 
narostów i zarysowań. Oznacza to, że narzędzie z 
powłoką będzie kilkakrotnie mniej razy poddawane 
koniecznemu polerowaniu, co skutkować będzie 

mniejszą liczbą przestojów. Oznacza to także 
wyższą i ustabilizowaną jakość wyprasek. Redukcja 
oporów tarcia uzyskana poprzez nałożenie 
odpowiedniej powłoki BALINIT® na stempel 
lub matrycę w granicznych przypadkach może 
pozwolić na wyeliminowanie środków smarujących. 
Niski współczynnik tarcia powłok wpływa na 
mniejsze obciążenia pras. Z obserwowanych 
przypadków żywotność tłoczników i wykrojników 
wzrasta 3 do 4 razy.

ODLEWANIE CIŚNIENIOWE  
METALI  I ICH STOPÓW:

Adhezyjne cechy stopów aluminium oraz 
znalu w stanie ciekłym często są przyczyną 
zatrzymywania maszyn w celu oczyszczenia 
powierzchni formujących gniazd i rdzeni. Powłoki 
BALINIT® (TiAlN, AlCrN) dzięki swym własnościom 
wydatnie zmniejszają przywieranie ciekłego metalu 

do powierzchni formujących. Redukowane są 
więc koszty wytworzenia nowych rdzeni. Jak 
poprzednio, tak i w tym przypadku zmniejszeniu 
ulega liczba przestojów maszyn. Powłoki BALINIT® 
zabezpieczają gniazda przed efektami kawitacji 
oraz tworzeniem się siatki mikropęknięć. Jeżeli 

szacowana żywotność formy jest krótsza od 
zakładanej serii detali zastosowanie powłok 
BALINIT® jest doskonałym rozwiązaniem. 

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH:
W produkcji detali z tworzywa sztucznego 

spotykamy się z koniecznością zmniejszenia 
tarcia elementów ruchomym form. Suwaki, 
wypychacze czy trzpienie formujące często 
muszą pracować na sucho. Częstym problem są 

zatarcia. Zmniejszenie zużycia tych elementów 
jest możliwe po zastosowaniu powłok BALINT® 
(WC/C, CrN). Wysoka adhezja niektórych tworzyw 
zmusza do stosowania środków rozdzielających, 
ułatwiających rozformowanie. Powłoki BALINIT® 
(TiN, CrN) ograniczają adhezję tworzywa w 
stopniu pozwalącym na rezygnację ze środków 
chemicznych. Chronią również fakturę powierzchni 
gniazd przed wybłyszczeniem, lub odwrotnie 
chronią powierzchnie wypolerowane przed zma-
towieniem. 

Pracownicy Oerlikon Balzer chętnie odpowiedzą 
na wszelkie pytania związane z aspekterm tech-
nicznym oraz organizacyjnym poruszonego wyżej 
tematu. Zapraszamy do współpracy.

Tomasz Czerwiński
tomasz.czerwinski@oerlikon.com

GSM: 661918677

Oerlikon Balzers Coating 
Poland Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 4, 59-101 Polkowice
T 076 746 48 00; F 076 746 48 01

www.oerlikon.com/coatingservices/pl

KOSZTY W DÓŁ! WYDAJNOŚĆ W GÓRĘ!



NOWA EKONOMICZNA LINIA FREZÓW

KOMET - URPOL Sp. z o.o.
ul. Stoczniowców 2
47-200 Kêdzierzyn - KoŸle
tel. 077 - 482 90 60
fax 077 - 406 10 70
e-mail: biuro@urpol.com.pl
www.urpol.com.pl

TARGI MACHTOOL 2007
pawilon 7A stoisko 19

Poznañ

GROUP
KOMET
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CGTech VERICUT 
wersja 6.1

CGTech kontynuuje rozwój oprogramowania do symulacji i weryfikacji CNC – najnowsza wersja 
VERICUT 6.1 zawiera szereg ulepszeń, w większości wynikających z sugestii użytkowników.

VERICUT jest programem weryfikującym, opty-
malizującym i symulującym pracę obrabiarki CNC. 
Ponadto optymalizuje programy NC skracając 
czas i dając wyższą jakość obrabianej powierzch-
ni.VERICUT symuluje wszystkie rodzaje obrabiarek 
CNC, w tym takich wytwórców jak: Mazak, Mat-
suura, Hermle, DMG, DIXI, Mori Seiki i Chiron. Jest 
programem samodzielnym, ale także może być 
zintegrowany z systemami typu CAM takimi jak 
CATIA V5, Unigraphics, PTC, MasterCAM i Edge-
CAM. W VERICUT 6.1 podgląd programu NC (NC 
Program Review), jest zintegrowany z głównym 
oknem umożliwiając użytkownikowi cofanie się 
od ostatniego symulowanego rekordu programu 
NC. Gdy wskażemy miejsce kolizji z półfabryka-
tem lub uchwytami, odpowiednia linia w kodzie 
NC i wiadomość o błędzie zostaną podświetlone. 
Opcjonalnie, podczas przeglądania symulacji ob-
róbki wstecz materiał może być przywracany, a 
podczas kroków w przód ponownie usuwany, co 
daje możliwość łatwej identyfikacji problematycz-
nych obszarów. 
W trybie przeglądu programu (Review) aktywne 
są zarówno widok pracy obrabiarki i obrabiane-
go detalu oraz – opcjonalnie – wyświetlanie linii 
ścieżki narzędzia w widoku obrabianego detalu. 
Ponadto w trybie tym można wyświetlać symulację 
podukładów synchronicznych (takich jak frezar-
ko-tokarki czy sterowniki wielokanałowe). Nowe 
okno rejestratora pokazuje komunikaty błędów w 
postaci przewijanej listy. Komunikaty są teraz zgru-
powane w kategorie. Każda z nich w razie potrzeby 
może być ukryta lub pokazana. Zaznaczenie w 

liście wiadomości błędu podświetla w oknie kodu 
NC skojarzoną z nią linię programu. Okno reje-
stratora jest dokowalne i może być umieszczone 
poziomo w dowolnym miejscu obszaru roboczego 
lub poza nim. 
Moduł AUTO-DIFF może teraz opcjonalnie 
sprawdzić minimalną grubość naddatku do dalszej 
obróbki. Zapewnia także lepsze wyniki dla dużych 
i skomplikowanych detali, gdy detal w stanie wyj-
ściowym i po obróbce niewiele się od siebie różni.
 Symulacja ręcznego wprowadzenia danych (Manu-
al Data Input – MDI) została znacząco ulepszona 
poprzez dodanie graficznych przycisków osi i po-
zycjonowania narzędzia. Mogą one być stosowane 
do upewnienia się, czy obrabiarka jest w stanie 
osiągnąć wszystkie niezbędne obszary obrabianej 
części. Pozycjonowanie narzędzia uwzględnia od-
sunięcia wzdłuż osi i boku narzędzia. 

Pliki konfiguracji sterowania i zarządzania 
obrabiarką 
W przedsiębiorstwach mających wiele obrabiarek i 
kilku programistów, celowe może być „blokowanie” 
konfiguracji wirtualnej obrabiarki. Zabezpieczone 
hasłem pliki sterowników i obrabiarek zapewniają 
ochronę konfiguracji obrabiarki przed przypadko-
wą modyfikacją. Menu zostało tak zmienione, aby 
ustawienia symulacji związane z projektem były 
wyraźnie oddzielone od ustawień obrabiarki i ste-
rownika. Użycie zaszyfrowanych plików obrabiarki 
i sterownika automatycznie wyłącza menu konfi-
guracji obrabiarki i sterownika, a w razie potrzeby 
może ono zostać całkowicie usunięte z głównego 
menu VERICUT. 

Ulepszenie narzędzia 
W programie zostały uwzględnione narzędzia 
tokarskie z wieloma osadzeniami (takimi jak na-
rzędzia typu ‘Flash’ lub podobnymi) – włączając 
definicję wielu punktów charakterystycznych. 
Dokonywane jest sprawdzenie położenia każ-
dego osadzenia pod kątem poprawnej orientacji 
toczenia przed wykonaną obróbką. Sprawdzanie 
ograniczeń przejścia narzędzia ulepszono, dodając 

kontrolę wartości minimalnej i maksymalnej pręd-
kości obrotowej. 

Zaktualizowany interfejs CAD/CAM/PLM 
Następujące interfejsy CAD/CAM/PLM zostały 
zaktualizowane w wersji 6.1: 
•  Interfejs Unigraphics – łączy narzędzia z sesji 
UG z biblioteką narzędzi. 
•  Interfejs CATV – użytkownicy programu CA-
TIA V5 mogą wybrać, w jaki sposób zorientować 
obrabianą część w symulacji VERICUT poprzez 
wybór tabeli odsunięć VERICUT (zero programu, 
odsunięcie robocze, itp.) i relacji z obrabiarką 
(narzędzie, centralna oś obrotu). CATV pozwala 
także użytkownikowi wybrać geometrię szkicu 
użytego do definicji kształtu w programie CATIA. 
Geometria ta jest następnie wykorzystana do 
utworzenia narzędzia w programie VERICUT. 
Jednostki długości użyte w programie CATIA 
(milimetry lub cale) są teraz automatycznie 
wykrywane i przekazywane do VERICUT.

Tekst:
Ryszard Skoczylas



KOM-ODLEW Komputerowe Systemy In¿ynierskie Sp. z o.o.
30-439 Kraków, ul. Bluszczowa 25F, Tel: 012 262 30 14, 012 262 30 15, Fax: 012 262 30 16, e-mail: biuro@kom-odlew.pl

Unigraphics NX – Wiod cy system CAD/CAM/CAE/
PDM wspomagaj cy prac  in yniersk  na etapie 
konstruowania, wytwarzania oraz analizy in ynierskiej. 
Najnowszy produkt NX5 znanego na wiecie oprogra-
mowania posiada udoskonalony interfejs u ytkownika 
oraz  now   funkcjonalno   wszystkich  modu w.

¹
¹ ê ¿ ¹

¿
œ

¿
¹ œæ ³ó

Solid Edge – Komputerowo wspomagane projek-
towanie, w tym specjalistyczne modu y do projek-
towania form wtryskowych, analizy napr e , itp. 
Umo liwia symulacj  kinematyki mechanizm w 
i  zaawansowany  rendering.
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PARTsolutions – Baza cz ci dla system w CAD zgod-
na z normami DIN, EN, ANSI oraz oko o 300 katalog w 
gotowych zaprojektowanych komponent w.

êœ ó
³ ó

ó

NX CAM Express – Produkt UGS bazuj cy na systemie 
Unigraphics NX ograniczonym do rodowiska CAM. 
Program wsp pracuje z aplikacjami CAD, wzboga-
caj c je o programowanie obrabiarek sterowanych 
numerycznie.
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EdgeCAM – atwy w obs udze system CAM s u cy do 
generowania cie ki narz dzia dla dowolnej obrabiarki 
CNC. Mo e bezpo rednio wsp pracowa  z wiod cymi 
programami  CAD.
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VERICUT – Narz dzie przeznaczone do weryfikacji i op-
tymalizacji program w NC. Z pomoc  tego programu 
mo na wyeliminowa  b dy, mog ce zniszczy  dany 
wyr b, uszkodzi  narz dzie lub obrabiark . Program 
potrafi tak e zoptymalizowa  proces obr bki tak, e 
programy  NC  staj   si   wydajniejsze.

ê
ó ¹

¿ æ ³ê ¹ æ
ó æ ê ê

¿ æ ó ¿
¹ ê

Jednak zmodyfikujemy nieco pierwsze 
zdanie przy opisie NX CAM Express. 
Ma ono brzmieæ:

Bazuj¹cy na systemie Unigraphics NX produkt UGS ograniczony do œrodowiska CAM.

VERICUT – Narz dzie przeznaczone do weryfikacji i op-
tymalizacji program w NC. Z pomoc  tego programu 
mo na wyeliminowa  b dy, mog ce zniszczy  dany 
wyr b, uszkodzi  narz dzie lub obrabiark . Program 
potrafi tak e zoptymalizowa  proces obr bki tak, e 
programy  NC  staj   si   wydajniejsze.
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NX CAM Express – Bazuj¹cy na systemie Unigraphics NX 
produkt UGS ograniczony do œrodowiska CAM. 
Program wsp pracuje z aplikacjami CAD, wzbogacaj c 
je o programowanie obrabiarek sterowanych numery-
cznie.
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Frezarki CNC łożowe i stołowe (płytowe) umożliwiające „ciężką” 
obróbkę detali o dużej masie i gabarytach.

DOSTĘPNE REKONFIGUROWANE GŁOWICE

Przesuw wzdłużny w osi X  [mm] 1200 - 20000
Przesuw poprzeczny w osi Y  [mm] 850 -  1500
Przesuw pionowy w osi Z  [mm] 850 -  4000
Moc wrzeciona [kW] 22 - 35
Prędkość obrotowa wrzeciona [obr/min] 3000-18000
Stożek wrzeciona ISO-50, ISO-40, HSK 63A
Sterowanie Heidenhain, Siemens



Podà˝aj 
za znakami innowacyjnoÊci. 

NX 5 – Wyznaczamy standardy w rozwoju oprogramowania dla in˝ynierów.

Zapraszamy na nasze
stoisko na targach:

MACH-TOOL, 
Poznaƒ - 11-14.06.2007

(pawilon 3, parter, stoisko 25)

Zapraszamy na nasze
stoisko na targach:

MACH-TOOL, 
Poznaƒ - 11-14.06.2007

(pawilon 3, parter, stoisko 25)

Od 7 maja 2007               jest oficjalnie cz´Êcià Siemens Automation and Drives

Siemens Automation and Drives 
UGS PLM Software 

UGS Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa tel: 48 22 516 30 90 fax: 48 22 516 30 99

nx z zaproszeniem  5/15/07  8:25 AM  Page 1



Artykuł sponsorowany

OBERON

72

Początki CAD były chyba w większości polskich 
firm podobne. Zaczęło się od Autocada. Łatwy do 
opanowania, cenowo przystępny, a czas wdrożenia 
do pracy z programem konstruktora oprzyrządo-
wania z doświadczeniem, korzystającego dotych-
czas z deski kreślarskiej, był praktycznie pomijalny w 
porównaniu  z programami CAD3D. Autocad oraz 
różnego rodzaju rozszerzenia, np. wspomagające 
konstrukcje skrzynki formy wtryskowej, wykorzy-
stując gotowe widoki 2D poszczególnych typów 
płyt oraz pozwalające generować przekroje przez 
takie zestawienie 2D był kolejnym etapem. Znacznie 
zmniejszyła się pracochłonność, a co za tym idzie, 
czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji. 
Jednak wymagania rynku dotyczące współcze-
snych produktów konsumpcyjnych wymusiły 
bardzo szybko następny etap. Dziś nie wystarczy, 
by produkt był niezawodny, trwały, ergonomiczny 
i w przystępnej cenie, aby odnieść sukces na rynku, 

na którym walczy o klienta jednocześnie kil-
kadziesiąt firm z tej samej branży. Gwarancją 
większej szansy na sukces jest błyskawiczna 
odpowiedź na potrzeby rynku w postaci efek-
townego produktu, który przyciągnie uwagę 
klienta. Efektowny produkt to nie tylko wspo-
mniana niezawodność i ergonomiczność czy 
funkcjonalność. Jeszcze większy wpływ ma tu 
stylistyka wyrobu. Oczy są tym zmysłem, który 
najbardziej wpływa na naszą ocenę w pierw-
szych sekundach kontaktu. To one powodują, 
że nawet kiedy nie mamy czasu, potrafimy 
zatrzymać się na chwilę, bo coś zwróciło nasza 
uwagę. Stylistyka współczesnych wyrobów 
jest jednym z najważniejszych czynników, 
które wymusiły następny etap w komputero-
wym wspomaganiu projektowania - Mode-
lowanie 3D.  Dało nam ono pełną swobodę 
w narzucaniu kształtów, a przy tym odebrało 
pracochłonność związaną z przygotowaniem 
dokumentacji rysunkowej i pozwoliło bardziej 
skupić się na samej konstrukcji. Miałem oka-
zję prześledzić ten proces bardzo dokładnie. 
Będąc jednym z tych, którzy mają już spore 
doświadczenie w pracy z programami CAD3D 
zajmowałem się, poza konstrukcją oprzyrzą-
dowania, rozwiązywaniem problemów zwią-
zanych z użytkowaniem NX UNIGRAPHICS. 
Przejście od pracy w 2D do 3D następowało 
płynnie. Na początku tylko modele wyrobów 
tworzono z wykorzystaniem SolidEdge i NX. 
Dokumentacje oprzyrządowania nadal wy-
konywano w oparciu o Autocada. Dopiero 
pojawienie się bardziej złożonych pod wzglę-

dem kształtów modeli wyrobów wymusiło również 
na konstruktorach oprzyrządowania przejście do 
pracy w środowisku 3D. W początkowym okresie 
opracowywania oprzyrządowania w aplikacji 3D 
stosowano rozwiązanie ‘hybrydowe’. Gniazda 
formujące do form wtryskowych powstawały w 
NX UNIGRAPHICS, natomiast pozostałe elementy 
formy tworzono w Autocadzie. Rozwiązanie takie 
jest bardzo ryzykowne ze względu na zwiększo-
ną szansę wystąpienia błędów konstrukcyjnych. 
Pomimo tego ryzyka ma ono w mojej opinii rów-
noważną zaletę. Przejście na prace w 3D przy 
mniejszych nakładach czasowych i finansowych, 
związanych z opanowaniem nowego narzędzia. 
Dodatkowym plusem jest szansa sprawdzenia w 
praktyce przewagi środowiska 3D. Opanowanie 
NX UNIGRAPHICS moldwizard jeszcze bardziej 
zmniejszyło rolę dokumentacji płaskiej. Możliwość 
dokonywania istotnych zmian w konstrukcji formy 
przy nieznacznym zwiększeniu nakładu pracy jest 
chyba najbardziej widoczną zaletą tego programu. 
Szereg innych funkcji pozwala na błyskawiczne 
przygotowanie modeli 3D dla programistów ma-
szyn numerycznych, jeszcze zanim zostały przy-

Od 2D do 3D z formą wtryskową
Wdrożenie systemu NX Unigraphics w firmie Bury Technologies

Rys. 1. Podgląd zmiany pozycji wypychacza skośnego względem wypraski: a – forma zamknięta, b – forma 
częściowo otwarta (forma dwutaktowa – I skok płyt) fragment w białym okręgu pokazuje w zbliżeniu 
położenie skosu względem wypraski(przyp.aut. – jest to oczywiscie przeedytowany screen umożliwający 
ukazanie na płaskim rysunku zbliżenia i całości)

Rys. 2. Kolorem niebieskim i białym oznaczono 
elementy parametryczne tabelki. Dzięki sparame-
tryzowaniu numeru rysunku możliwa jest błyska-
wiczna zmiana numeru projektu na wszystkich 
rysunkach jednocześnie lub przesunięcie ich pozycji 
w górę lub w dół na zestawieniu.

Rys. 3. Wkładka skośna napędzana 
trzpieniem i cofana matrycą w 
oknie Standart Part Manager. W 
trakcie wstawiania do formy pro-
gram dobiera i proponuje układ wg 
rysunku w oknie, na podstawie zadanego kąta i aktualnej 
wysokości płyt skrzynki. Ponadto generuje bryły do automa-
tycznego wykonania wybrań w płytach.
Rys. 4. Po wstawieniu zespołu pozostaje nam dobrac 
trzpień i gabaryty wkładki skośnej, przyciąć skos po-
wierzchnią formującą i wydać polecenie automatycz-
nego wykonania wybrań w płytach (patrz opis rys. 
3). efekt widac na powyższym rysunku. Przy zmianie 
wysokości płyt następuje aktualizacja wysokości 
trzpienia pchającego, skosu i wybrań pod cały zespól. 
A – stempel, B – pł.oporowa, C – oprawa wyp.
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gotowane rysunki płaskie. Wyszukiwanie kolizji czy 
widok na model formy w pozycji otwartej pomagał 
unikać wielu błędów i związanych z tym korekt kon-
strukcji (rys.1a-1b). W dalszym ciągu wykonywano 
jednak szereg podobnych lub wręcz identycznych 
operacji w każdej formie. W niektórych wypadkach 
można było zmodyfikować istniejące projekty form 
adaptując je, jeśli modele wyrobów były zbliżone 
geometrycznie i technologicznie. Jednak były to 
sporadyczne przypadki. Ponadto nakład pracy na 
zmodyfikowanie istniejącego projektu formy był 
nieznacznie mniejszy niż przygotowanie nowego 
projektu z wykorzystaniem narzędzi molda. Od 
tego momentu zaczął się etap modyfikacji bazy 
moldwizarda. W pierwszej kolejności było to przy-
gotowanie gotowych formatek  pod rysunki 2D, 
najczęściej wykorzystywanych elementów z bazy 
wraz z podstawowymi widokami i najważniejszymi 
wymiarami. Ta cześć modyfikacji dała natychmia-
stowe wyniki, skracając czas wykonania rysunków. 
Szczególnie dało się to odczuć w przypadku płyt 
skrzynki. Doświadczenie pokazało jednak, że nie-
odpowiednie zwymiarowanie płyt czy elementów 
znormalizowanych (wypychacze, pierścienie, itp.) 
po wstawieniu ich z bazy najczęściej kończyło się 
koniecznością ‘naprawienia’ wymiarów przez użyt-
kownika czy ich usunięcia. W skrajnych przypadkach 
prowadziło do usunięcia całego przekroju. Dzieje się 
tak, kiedy spora cześć elementów rysunku nie zre-
generuje się, a jego ‘naprawa’ w takich wypadkach 
często pochłania więcej czasu niż sporządzenie no-
wego widoku czy przekroju. Po wykonaniu kilkuna-
stu następnych form zebrane 
wnioski pozwoliły na skorygo-
wanie rysunków i w efekcie 
drastyczne zmniejszenie czasu 
przygotowania niektórych z 
nich, np. w przypadku kolumny 
skośnej pod suwak sprowadzi-
ło się to do zregenerowania 
rysunku i drobnych korekt 
pozycji wymiarów (w sumie ok. 
10 sekund). Cała tabelka jest 
wypełniana automatycznie, 
łącznie z datą, nazwiskiem au-
tora i pełnym nr rysunku (rys.2). 
Użytkownik podejmuje jedynie 
decyzję, który nr pozycji zesta-
wienia przydzielić elementowi. 
Wszystko można oczywiście 
zmodyfikować przy pomocy 
narzędzi NX (annotation edi-
tor) bądź specjalnie przygoto-
wanych w tym celu narzędzi. 
Zaoszczędzony czas pozwolił 
na między innymi znacznie 

dokładniejszą analizę modelu wypraski, zmniejsze-
nie liczby późniejszych korekt technologicznych i 
związanych z tym zmian w konstrukcji formy o ok. 
90%. Całkowity czas przygotowania dokumentacji 
formy wtryskowej (modele+rysunki) zmniejszył 
się o 15-30% w stosunku do czasu potrzebnego w 
przypadku pracy na plikach niezmodyfikowanych. 
Ponadto zastosowanie jednego programu do two-
rzenia dokumentacji oprzyrządowania i programów 
pod wszystkie maszyny numeryczne (drążarki, 
drutówki, frezarki wieloosiowe) zmniejszyło liczbę 
błędów powstających na maszynach o około 80%, 
a rolę rysunków płaskich ograniczyło prawie w 
całości do poziomu dokumentacji kontrolno-infor-
macyjnej. Przez następne 1,5 roku dokonywane były 
kolejne zmiany wewnątrz bazy moldwizarda. Nie 
skupiano się tylko na modyfikacji istniejących ele-
mentów. Prawie każdy nowy element zastosowany 
w formie był implementowany w krótkim czasie do 
bazy części znormalizowanych tak, by mógł z niego 
później skorzystać inny konstruktor (rys.3, rys.4). 
Rozwijane były całkiem nowe narzędzia zarówno 
w trybie modelowania jak i trybie rysunku. Obecnie 
baza plików znacznie odbiega od pierwowzoru. Dla 
przykładu, po wstawieniu wybranej skrzynki można 
zdefiniować za pomocą kilku kliknieć myszką ilość 
cofaczy, ich pozycje i rozmiary. Program sam skory-
guje skrzynkę. Od razu pojawią się cofacze wraz z 
otworami w płytach. Na rysunkach płaskich średni-
ce otworów pod cofacze będą miały dodaną uwagę 
o liczbie tych otworów w płycie. Możemy np. zmie-
nić średnicę wypychacza tulejowego na mniejsza 

nieznormalizowana średnicę. Program pokaże nam, 
na jaką wysokość należy przeszlifować średnicę tu-
lejówki, aby zapewnić jej odpowiednie prowadzenie 
w stemplu, a jednocześnie zabezpieczyć przed koli-
zją w trakcie ruchu płyt wypychaczy. W chwili obec-
nej stosowana jest jedna, identyczna na każdym 
stanowisku baza części znormalizowanych. Każdy 
konstruktor może przesiąść się na inne stanowisko 
i znajdzie tam te same narzędzia. Standaryzacji nie 
podlegają tylko pliki z bazy, ale również ustawienia 
niektórych preferencji użytkownika (np. przypisanie 
warstw poszczególnym typom elementów modelu 
i rysunku). Celem tego działania jest umożliwienie 
bezproblemowej pracy każdemu konstruktorowi na 
każdym stanowisku z dowolnym projektem, nieza-
leżnie od tego, kto go rozpoczął. (rys.5, rys.6)

Ktoś kiedyś powiedział: ‘program, którego nie 
można ulepszyć, jest programem przestarzałym’. 
Program NX Unigraphics daje duże możliwości 
dopasowania aplikacji do swoich potrzeb. Choćby 
takie narzędzie jak UDF (user defined feature). 
Przy odrobinie pracy pozwala wykreować całkiem 
nowe polecenia. W rękach twórczego umysłu może 
być źródłem wielu nowych pomysłów znacznie 
poprawiających wydajność. Wystarczy pomyśleć, 
jakie osiągi mają stuningowane auta w stosunku do 
swoich pierwowzorów. Przy tym, w przeciwieństwie 
do aut, żywotność programów po ich ‘tuningu’ nie 
spada, lecz wzrasta wraz ze wzrostem ich wydaj-
ności. Nie należy jednak zapominać, że wszelkie 
modyfikacje powinny mieć poparcie w praktyce, 
nie w teorii. Przynajmniej w przypadku programów 

przeznaczonych do konstrukcji 
oprzyrządowania.

Na zakończenie przypo-
mnę mądre przysłowie dla 
przyszłych CAD tuningowców. 
‘Pośpiech jest wskazany przy 
łapaniu pcheł’. Masz pomysł? 
Zrealizuj go zachowując 
ostrożność. Masz dwa pomy-
sły, zrealizuj najpierw jeden 
z nich, oceń efekty i dopiero 
wtedy spróbuj z kolejnym. W 
ten sposób, jeśli coś pójdzie 
nie tak, będziesz od razu wie-
dział, który z tych pomysłów 
jest przyczyną problemów. 
Zaoszczędzi ci to sporo czasu 
w celu określenia źródła błędu 
i wprowadzenia niezbędnych 
poprawek. 

Dariusz Jóźwiak
Autor jest konstruktorem 

oprzyrządowania  
w firmie Bury Technologies.

Rys. 5. Zarządzanie zespołem kolumn prowadzących pły-
ty wypychaczy. pierwsza opcja wyłącza wszystkie zespo-
ły prowadzące (kolumna + tuleja). pozostałe wylączaja 
poszczególne zespoły wg rysunku w oknie powyżej.

Rys. 6. Zmiana sposobu ustalenia kolumn 
prowadzących płyty wypychaczy. czerwo-
na strzałka zwraca uwagę na opcję zmia-
ny nazwiska autora rysunku. Taka opcja 
jest dostępna przy każdym elemencie do 
którego wymagana jest dokumentacja 
płaska.
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Moduł CAM Unigraphics (NX CAM Express) jest od niedawna dostępny 
jako niezależny program i może stanowić moduł CAM dla dowolnego 
oprogramowania CAD. Technolog-programista otrzymuje wiele unikalnych 
rozwiązań, których trudno szukać w rozwiązaniach średniego/niższego 
rzędu. W tym i kolejnych artykułach przyjrzyjmy się bliżej tylko kilku wybranym 
funkcjom modułu frezarskiego.

Podstawową rzeczą, jaka odróżnia CAM Unigraphics od innych 
systemów CAM są niezwykle szybkie i wydajne algorytmy obliczeń ścieżek. W 
porównaniu do znanych rozwiązań CAM na rynku, w których ścieżka dużych 
czy skomplikowanych elementów jest liczona kilka godzin, można uzyskać 
kilkakrotne (w niektórych wypadkach nawet kilkunastokrotne) skrócenie 
czasu obliczeń. Zmiana wartości poszczególnych posuwów, koloru ścieżki 
czy narzędzia nie powoduje ponownego przeliczenia ścieżki. Zdefiniowane 
operacje obróbki można przesuwać czy usuwać bez konieczności przeliczania 
pozostałych operacji. Położenie układu współrzędnych względem którego jest 
generowany kod NC można zmieniać w dowolnym momencie.

Przed samym generowaniem ścieżki programista ma możliwość dokonania 
analizy modelu pod względem wartości pochylenia ścianek czy minimalnego 
promienia występującego na formie. Zakres pochyleń czy promieni można 
narzucić a wynik wyświetlany jest w formie kolorowej bitmapy naniesionej na 
model elementu. Innym sposobem jest najechanie kursorem na powierzchnię i 
na okienku dialogowym wyświetlane są jej wszystkie parametry np. krzywizny 
czy promienia. Dynamiczne przekroje modelu bryłowego lub powierzchniowego 
umożliwiają odczyt wartości np. promienia krzywych tworzących przekrój.

Innym bardzo ważnym elementem, który niesamowicie podnosi komfort 
pracy programisty jest możliwość wskazywania do obróbki bezpośrednio 
wybranych tylko powierzchni (lic, ścianek…). Na początku definicji ciągu 
operacji (lub bezpośrednio w danej operacji) wymagane jest wskazanie całego 
modelu części (bryłowego lub zbioru powierzchni), który będzie poddawany 
obróbce. W kolejnym kroku natomiast można pokazać wybrane powierzchnie 
na których będzie generowana ścieżka frezu - bezkolizyjna względem całego 
modelu. Ścieżka posiada (kilka dostępnych opcji) kontrolę styczności ustawienia 
narzędzia tak aby cała wskazana powierzchnia(e) została obrobiona. Eliminuje to 
znaną z innych systemów CAM czasochłonną definicję zakresów obróbki, które 

należy dostosować od danych wymiarów narzędzia. Zakresy w Unigraphics 
(otwarte lub zamknięte) stanowią jedynie przydatną funkcję pomocniczą.

Kolejnym istotnym elementem jest pełna kontrola położenia uchwytów i 
oprawki narzędzia podczas generowania ścieżki narzędzia. W każdej operacji 
można wskazać położenie uchwytów, które są automatycznie omijanie z 
zadanym naddatkiem. System może nam określić minimalną długość narzędzia 
potrzebną do bezkolizyjnej pracy. Jeśli oprawka narzędzia powoduje kolizję z 
modelem części (lub frezowanym w danym momencie kształtem półfabrykatu) 
wówczas ścieżki te można automatycznie wyeliminować.

Dotychczas barierą przy korzystaniu z systemów wyższego rzędu (poza 
ceną) była trudność obsługi programu i brak polskiej wersji. NX CAM Express 
posiada niezwykły interaktywny interfejs, gdzie na oknie operacji poszczególne 
opcje są reprezentowane przez ilustracje, umożliwiające łatwą ich interpretację i 
zrozumienie poszczególnych opcji.

Polska wersja systemu oraz cena dostosowana do możliwości finansowych 
małych/średnich firm, wprowadzą nową jakość na polski rynek CAM, 
umożliwiając korzystanie firmom z najlepszych światowych rozwiązań. 

CAMdivision  – wdrożenia systemów CAD/CAM, ul. Stargardzka 7-9; 54-156 Wrocław
Tel. (71) 796 32 50  Fax (71) 796 08 51 

info@camdivision.pl     www.camdivision.pl

Rys.1. Przekrój i analiza minimalnego promienia

Rys.2. Obróbka wybranych powierzchni 

Rys.3. Kontrola oprawki narzędzia

Unigraphics należy do systemów wyższego rzędu, który zapewnia 
kompleksową rozwiązanie CAD/CAM/CAE/PDM. Moduł CAM jest uznawany za 
wiodące rozwiązanie w światowym przemyśle – wg corocznego niezależnego 
raportu CIMdata.



Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach
Mach-Tool, Poznañ, 11-14 czerwca 2007r.

PAWILON 3A, STOISKO 14

Zwiêksz dziesiêciokrotnie szybkoœæ

pomiaru stosuj¹c bezstykowe systemy

optyczne, wykorzystuj¹ce najnowsz¹

technologiê firmy

, oraz oprogramowanie

Opti HR-Class

DATA

Scan

PIXEL

METROLOG XG®

CLOUD OF POINTS – najnowszy modu³
umo¿liwiaj¹cy pe³nowymiarow¹ analizê chmury punktów o du¿ej
gêstoœci uzyskanej w trakcie pomiaru optycznego w systemie
3D CNC SparkScan.

METROLOG XG

TRIMEK

®

Sonda optyczna OPTISCAN H-Class / HR – model HR-1015-L :
• skanuj¹ca sonda optyczna zaprojektowana specjalnie do wysokiej precyzji pomiarów dla maszyn CMM
• pe³na kompatybilnoœæ z przegubemwychylno-obrotowym
Renishaw PH10M i rodzin¹ g³owic manualnych MIH
• prêdkoœæ pomiaru - 60.000 punktów/sekundê
• prêdkoœæ skanowania - 60 skanów/sekundê
• kontroler HCU-1000 zintegrowany z kontrolerem numerycznymME5008

Metrologic Group (mo¿liwoœæ pracy niezale¿nie od pakietu Metrolog XG)
• oprogramowanie OptiScan Capture v1.6
• kompatybilny interfejs RenishawMultiwire (H-BOX)
• bezpoœrednie pod³¹czenia do kontrolera CMM
• odleg³oœæ skanowania: 100 mm
• bezpieczeñstwo lasera: laser klasy II (bezpieczny dla oczu)
• dok³adnoœæ: +/- 0.006 mm

oraz
ul. Kondratowicza 4/73 03-242 Warszawa

Tel./Fax. : 00 48 22 741 69 78
comtec3d@comtec3d.pl

www.comtec3d.pl

Innovalia Metrology Metrologic Group®®

Oficjalny przedstawiciel
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„Jeśli się nie zepsuło, to nie ma czego 
naprawiać”. Takie stwierdzenie często 
można usłyszeć od ludzi, który mają do 
czynienia z rzeczami mechanicznymi. Idąc 
ich tokiem myślenia możemy to odnieść 
również do trochę innego aspektu. Mam 
tu na myśli „przywiązanie” do marki 
produktu. Są bowiem firmy w branży 
narzędziowej, które tak zaufały jednej 
marce, że ich park maszynowy, to ponad 
10 maszyn tego samego producenta. Skoro 
zakup jednej, drugiej, trzeciej maszyny był 
tak zadowalający i trafiony, dlaczego nie 
kontynuować tej dobrej passy?

W cyklu publikacji „HAAS w przewadze” 
chcielibyśmy zaprezentować Pań-

stwu firmy, które postanowiły swoją produk-
cję i rozwój technologiczny oprzeć w dużej 
mierze na tej amerykańskiej marce. Nie muszę 
chyba przypominać, że maszyny firmy HAAS 
są dostępne w Polsce dzięki firmie Abplanalp 
Consulting Sp. z o.o.

Kreisler Polska Sp. z o.o. to pierwsza z firm, 
w której przewaga maszyn firmy HAAS jest 
tak znacząca, a którą to chcielibyśmy Państwu 
przybliżyć.  Firma zajmuje się obróbką skrawa-
niem metali, a głównymi odbiorcami jej usług 
są klienci z branży lotniczej. Wykonuje ona 
bowiem elementy przewodów paliwowych, 
hydraulicznych oraz centralnego smarowania.

Historia
Firma jest częścią składową amerykańskiej 

Kreisler Manufacturing Corporation i jest 
obecna na rynku polskim od 2000 roku, kiedy 
to działała jako przedstawicielstwo pośredni-
czące w kontaktach z polskimi firmami realizu-
jącymi zlecenia KMC jako podwykonawcy. Od 
stycznia 2005 roku działa jako samodzielna 
jednostka, w marcu rozpoczęły się prace 

adaptacyjne na hali produkcyjnej, a 

w przewadze
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w czerwcu tegoż roku wysłano do klientów 
pierwsze gotowe wyroby. Od momentu po-
wstania firma rozwijała się w dynamicznym 
tempie i na tym nie poprzestała, wciąż bo-
wiem stawia sobie nowe cele i do nich dąży 
z dużym sukcesem. Dowodem na to jest na 
pewno zakup kolejnych obrabiarek firmy 
HAAS – aktualnie jest ich 10, a firma oczekuje 
kolejnych 5. 

Kontrola jakości
Dzięki surowym normom jakości, wykwa-

lifikowanej kadrze, a także ciągłej kontroli 
procesu produkcji wykonywanej przy pomocy 
wysokiej klasy urządzeń pomiarowych firma 
nie ma problemu ze spełnianiem wymagań, 
jakie stawiają przed nią odbiorcy krajowi i 
zagraniczni. Kreisler Polska Sp. z o.o. posiada 
system zarządzania jakością ISO 9001:2000, a 
także jako 1 z 6 firm w Polsce specjalny certy-
fikat dla firm działających w branży lotniczej 
EN/AS 9100. W cyklu produkcyjnym kładzie się 

wysoki nacisk na kontrole jakości 
podczas kontroli międzyope-

r a c y j n e j , 

jak i tej finalnej. Dla każdej części wykonuje 
się serię próbną kilku części celem dokonania 
walidacji procesu technologicznego. 

Produkcja
Kreisler Polska koncentruje się na wyko-

nywaniu elementów dla potrzeb lotnictwa, 
turbin dla przemysłu gazowego i szeroko 
rozumianego przemysłu. Tego typu klienci wy-
magają od swoich podwykonawców kompo-
nentów wytwarzanych z materiałów należą-
cych do grupy tzw.: ”trudnoobrabialnych”. Są 
to różnego rodzaju stopy niklu, tytan, a także 
stale nierdzewne. Park maszynowy oparty 
jest głównie na obrabiarkach sterowanych 
numerycznie firmy HAAS, z czego 7 to tokarki, 
a 4 to centra frezarskie. Produkcja odbywa 
się na dwóch halach produkcyjnych o łącznej 
powierzchni 1100 m2, jednak to już okazuje 
się zbyt małą przestrzenią na potrzeby firmy. 
Firma planuje więc rozbudowę przestrzeni 
roboczej o kolejne segmenty.

Dlaczego HAAS?
Zdajecie sobie Państwo na pewno spra-

wę, jak trudno jest wybrać odpowiednią 
obrabiarkę, gdy oferta producentów jest tak 
bogata. Dla firmy Kreisler Polska kwestia ta 
była łatwiejsza do rozstrzygnięcia, albowiem 
doświadczenie ich kolegów z USA skierowało 
ich w stronę marki HAAS. Okazało się, że ma-
szyny tej firmy idealnie spełniają oczekiwania, 
a kwestie ekonomiczne związane z zakupem 
doskonale przekładają się na efekty pracy 
obrabiarek.  Często przy wyborze obrabiarki 
zapominamy o podstawowym warunku uda-
nego zakupu, jakim jest dobry serwis. Dostęp-

ność i poziom serwisu to 

jeden z powodów, który sprawił, że po kolejne 
maszyny firma Kreisler Polska skierowała się 
do firmy Abplanalp Consulting Sp. z o.o. 
Dodatkowo w Centrum Technicznym w War-
szawie znajduje się stała ekspozycja maszyn 
HAAS, co także pomaga przy wyborze odpo-
wiedniej obrabiarki.

Firma HAAS to bardzo duży producent, po-
siadający ok.40% rynku USA, w najbogatszej 
gospodarce świata, a i w krótkim czasie w Pol-
sce marka ta zyskała znaczącą popularność. To 
musi coś oznaczać. Produkcja maszyn oparta 
jest na własnych podzespołach, dzięki czemu 
są one niezwykle kompatybilne. To wszystko 
gwarantuje bardzo wysoką jakość. Firma 
sprzedała w zeszłym roku 12.500 maszyn. 
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony 
internetowej firmy HAAS oraz do kontaktu z 
firmą Abplanalp Consulting Sp. z o.o.

www.haascnc.pl
www.abplanalp.pl

Monika Twarużek
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OBERON® Robert Dyrda 
jest wyłącznym dystrybutorem grafitu amerykańskiej firmy POCO®. 

Zapewniamy doradztwo techniczne oraz niezbędne książki, 
pomagające dostosować parametry drążenia do żądanego typu pracy.  
Gwarantujemy 1-2 dniowe terminy realizacji zamówionego materiału. 

Posiadamy najbogatszą ofertę grafitu na polskim rynku. 
Zapraszamy do współpracy !!!

Rola doboru gatunku grafitu w skutecznym 
drążeniu metali trudnoobrabialnych

Większość operatorów drążarek wgłęb-
nych posiada już pewne doświadczenia w 
zakresie obróbki metali trudnoobrabial-
nych, takich jak ampcoloy czy też stopy 
miedzi. Zapewne też ta część drążaczy 
zgodzi się, że jest to praca niełatwa, wy-
magająca dużego nakładu czasu i pienię-
dzy. 

Na życzenie jednego z naszych klientów wy-
konaliśmy  kalkulację, która pomogła określić 
ilość materiału potrzebnego na elektrody oraz 
czasu samego drążenia  skomplikowanych 
wybrań o kształcie wejść żeberkowych, wy-
konywanych w brązie berylowym. Początkowe 
prognozy nie były zbyt obiecujące. Wykonanie 
detalu zająć miało 4 tygodnie - był to czas 
zdecydowanie za długi i kompletnie nie do za-
akceptowania przez klienta. Nawet używając 
innych metod, jak  wcześniejsza obróbka pew-
nych elementów detalu na maszynach CNC, 
okazało się że i tak konieczne jest wykonanie 
większości pracy na drążarce wgłębnej. 

Niezbędne było znalezienie rozwiązania, 
które pozwoliłoby znacząco skrócić czas wyko-
nania detalu. Naprzeciw wymaganiom wyszły 
wówczas grafity impregnowane miedzią, takie 

jak EDM-C200 oraz EDM-C3. Dzięki swojej 
wyjątkowej strukturze wewnętrznej, tj. zaapli-
kowaniu pomiędzy ziarna grafitu miedzi elek-
trolitycznej, materiały te uzyskały właściwości 
pozwalające znacznie skrócić czas drążenia. 

Po poleceniu naszemu klientowi grafitu 
EDM-C200 zaczęliśmy rozmawiać o jego ce-
nie. Grafit EDM-C200 jest droższy od grafitu 
EDM-200 (którego do tej pory używał nasz 
klient) około 4 razy. Oznaczało to oczywiście 
znaczny wzrost kosztów wykonania detalu. 
Klient nie do końca był przekonany, czy bę-
dzie to przedsięwzięcie opłacalne i czy koszta 
poniesione na materiał zwrócą się na etapie 
samego drążenia. Konieczne było porówna-
nie parametrów obu grafitów, ich szybkości 
drążenia oraz zużycia się podczas drążenia 
w ampcoloy. Ilość elektrod potrzebnych do 
wykonania detalu była także omawiana i z 
uwagi na przewidywalność mniejszego zużycia 
się grafitu EDM-C200, możliwe było wyelimi-
nowanie jednej elektrody z każdej grupy, która 
drążyła 26 powtarzalnych wejść. 

Sprawą priorytetową było oczywiście użycie 
odpowiednich parametrów drążenia. Przede 
wszystkim należało zastosować polaryzację 
negatywną. Wiązało się to z wysoką przewod-
nością cieplną stopów brązu i miedzi. Stopy te 
są materiałami trudniejszymi w obróbce aniżeli 
zwykła stal narzędziowa, dlatego też koniecz-
ne jest użycie specjalnych metod ich obróbki. 
W słabych warunkach płukania, z jakimi klient 
miał do czynienia (drążenia cienkimi elektroda-
mi o kształcie żeber), nieodzowne było użycie 

krótkiego czasu trwa-
nia impulsu (on-time), 
oraz długiego czasu 
trwania przerwy (off-
time), które pozwoliły 
ziarnom wydostać się 
ze szczeliny i pozostwić 
ją czystą. Prąd drążenia był 
za to usatwiony na dość wy-
sokim poziomie, dzięki czemu 
maksymalnie przyspieszono 
sam proces obróbki, osiągając 
przy tym jego maksymalną 
wydajność.

 Wykonano 26 kompletów 
elektrod, po 4 elektrody na każ-
dą grupę. Każdy komplet elektrod 
wypalał dwie szczeliny w detalu. 
Produkcja samych elektrod, jak to 
w przypadku grafitu, poszła bar-
dzo gładko i nie zajęła wiele czasu. 
Drążarka Mitsubishi, na której wykonywano 
drążenia, posiadała zmieniarkę elektrod w ilo-
ści 32, dzięki czemu wiekszość pracy maszyna 
wykonała sama, pozostawiona bez opieki.

 Jak się później okazało, wyniki były wręcz 
zdumiewające. Przez pierwsze 24 godziny 
działania maszyny, wykonała ona tyle pracy, 
co zwykły grafit nie zrobiłby w tydzień czasu. 
Zaskoczenie było tym większe, kiedy okazało 
się, że zużyto tylko 3 z 4 elektrod z każdej 
grupy. Klient rozentuzjazmowany ilością czasu 
poświęconego na obróbkę detalu, bez cienia 
zwątpienia przyznał, że warto było wydać 
więcej na zakup dobrego grafitu,  oszczędzając 
przy tym na czasie i kosztach wykonania całej 
pracy.

Pozdrawiam
Dawid Hulisz 

d.hulisz@oberon.pl
693-371-241  

Zapraszamy na Targi Mach-Tool 
Hala 3, stoisko 10

ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel.: (052) 354 24 00 wew. 27, 

fax: (052) 358 00 90
e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl
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