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MACH TOOL, Poznań
29. 05. – 01. 06. 2012

Hala 7A, stoisko 1

ECOLINE  bestseller w nowym 
design z najnowszymi sterowaniami 

simply more success

MAPPS IV
MORI SEIKI

DMG SLIMline® Panel
HEIDENHAIN
DMG SMARTkey®, 

TNC 620 / CNC Pilot 620

CTX 310 ecoline
n  Tokarka sterowana numerycznie

Średnica przelotu nad łożem: 330 mm, max. średnica toczenia:

200 mm, przesuwu w osi Z: 450 mm, średnica pręta: 51 mm

(opcjonalnie 65 mm), moc napędu głównego: 16,5 / 11 kW 

(40 / 100 % ED), moment obrotowy 166,5 / 112 Nm (40 / 100 % ED)

DMC 635 V ecoline
n  Pionowe centrum obróbkowe

Droga przesuwu w osiach X / Y / Z: 635 / 510 / 460 mm, max. prędkość

obrotowa wrzeciona: 8.000 obr/min (opcjonalnie: 12.000 obr/min), moment

obrotowy (40 / 100 % ED): 83 / 57 Nm, 20-pozycyjny magazyn narzędzi z

szybkim podwójnym chwytakiem, (opcjonalnie: 30), dodatkowo dostępna

opcja stół obrotowy NC 4-ta oś (opcja)

DMU 50 ecoline
n  5-osiowe frezarskie centrum obróbkowe

Droga przesuwu w osiach X / Y / Z: 500 / 450 / 400 mm, stół

uchylno-obrotowy sterowany NC z zakresem obrotów 115°,

max. prędkość obrotowa wrzeciona: 8.000 obr/min (opcjonalnie

10.000 obr/min), moment obrotowy (40 / 100 % ED): 83 / 57 Nm,

16-pozycyjny magazyn narzędzi typu Pick-up (opcjonalnie: 30) 

Więcej informacji: www.dmgmoriseiki.com

DMG / MORI SEIKI Polska Sp.o.o.
ul. Fabryczna 7, PL-63300 Pleszew
Tel.: +48 (0) 62 / 7428-001, Fax: +48 (0) 62 / 7428-114

24 / 7 Service-Hotline: +48 (0) 62 74 28 285 
Natychmiastowa reakcja serwisu oraz szybka 
dostawa części zamiennych

DMG SLIMline® Panel 
SIEMENS 840D solutionline
DMG SMARTkey®, 

ShopMill / ShopTurn w wersji standardowej
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www.blachtech.pl  
www.eurotool.krakow.pl

17. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów

4. Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach

t a r g i

Salon Technologii CAx
Salon Kooperacji Przemysłowej

Patronat merytoryczny:         Patronat medialny:

Współpraca:

EUROTOOL
®

BLACH-TECH-EXPO

16-18
	 październik

	2012
	Kraków

Wojewoda Małopolski - Jerzy Miller
Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa
Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski
Rzecznik Praw Dziecka - Michał Michalak

Patronat Honorowy:

Targi w Krakowie Sp. z o.o., Centralna 41a    tel.: 12 6441217, los@targi.krakow.pl



Szanowni Państwo!

Najważniejsze to doświadczenie. Dlatego też, powyżej na zdjęciu, 
rozmawiam ze starszym kolegą, jak to kiedyś wyglądał rynek stalowy, 
a jak wygląda obecnie. Oczywiście, że „kolega” to żart primaaprilisowy, 
natomiast temat rozmowy już nie. Kiedyś liczono sprzedaż w tysiącach 
ton, opóźnienia były wielomiesięczne, teraz każdy kontrahent chce mieć 
towar na czas i to w ściśle odmierzonej ilości. Nie zawsze jest to możliwe, 
bo huty, jak dinozaury, pamiętają lata prosperity i chętnie sprzedawałyby 
jedną średnicę pręta na wagony, a najchętniej na dłuugie pociągi!  
Bo po co  zmieniać nastawy walcarki. Może dlatego, że zredukowano 
zatrudnienie i brakuje ludzi do tego przestawiania. Bazując na 
historii i fakcie, że dinozaury w końcu wyginęły, mam nadzieję, iż 
część producentów stali pójdzie po rozum do głowy i nie będzie tak 
„usztywniona”, jeżeli chodzi o tzw. "minima" hutnicze. "Minima", czyli 
ilość jednego wymiaru, czy gatunku zamawianego na raz. Bo co prawda 
kryzysu wielkiego nie ma, ale technolodzy są lepiej wyedukowani, 
poszukują różnych gatunków, nie zawsze dostępnych na rynku.  
Na naszej stronie internetowej www.oberonrd.pl wymieniamy tych 
gatunków ponad sto. I często na bazie naszego doświadczenia 

sugerujemy gatunek podobny, ponieważ 
zapasy na składach w Europie się 
skurczyły i nie zawsze można dostać 
to, czego szukamy w poszukiwanym 
rozmiarze. Dlatego też piszę  
o doświadczeniu. W handlu materiałami 
mamy je spore, ponad 50 letnie (tak, 
tak, kiedy zsumujemy staż pracowników 
działu handlowego) i potrafimy 
podpowiedzieć jakieś alternatywy.

Po kilku latach lekkiego hamowania 
inwestycji postanowiliśmy rozszerzyć 
naszą ofertę o nowe pozycje na 
składzie. W kwietniu zainstalowaliśmy 
większą suwnicę na nowej hali krajalni 
i oczekujemy Państwa sugestii z czym 
są problemy na rynku i co chcielibyście 
Państwo szybciej otrzymywać.  
Coś przecież trzeba tym nowym 
nabytkiem wozić i coś kroić! Jeżeli  
w numerze nie znaleźliście Programu 

Składu, proszę pobrać plik z naszej strony internetowej. Łatwiej 
zorientujecie się, co już mamy, a o co powinniśmy skład powiększyć.

Dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko w Kielcach. 
Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL odbyły się  
w końcu marca i zapoczątkowały sezon targów branży obróbki metali 
2012. Relacja z targów w numerze. Już teraz zapraszam na zdublowane 
targi ITM Machtool w Poznaniu i Plastpol w Kielcach. Jakoś rozerwiemy 
nasz zespół handlowców i będziemy mogli porozmawiać z Wami,  
drodzy Klienci i w Poznaniu, i w Kielcach jednocześnie. Targi będą  
w obydwu miastach od 29 V do 1 VI 2012. Zamieszanie ze  
zdublowanym terminem spowodowane jest udziałem Poznania 
w organizacji mistrzostw EURO 2012. A potem będą XXX Igrzyska 
Olimpijskie. Bardzo sportowe lato nas czeka. Pora budować kondycję!

Pozdrawiam

Robert Dyrda
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POŻEGNANIE

prof. zw. dr inż. dr h. c. Kazimierz Oczoś
8.12.1931 - 7.03.2012

W marcu dotarła do nas wiadomość o na-
głej śmierci prof. zw. dr inż. dr h. c. Kazimie-
rza Oczosia, długoletniego redaktora naczel-
nego Miesięcznika Naukowo-Technicznego  
„Mechanik”, pracownika naukowego Politech-
niki Rzeszowskiej. Spotykaliśmy się co prawda 
tylko z okazji targów branżowych, czy to w 
kraju, czy gdzieś za granicą, ale często czyta-
łem artykuły Pana Profesora. Ciągle na nowo 
podziwiałem jak wnikliwie analizuje nowe 
trendy w przemyśle, czy to w budowie obra-
biarek, czy w materiałoznawstwie. Jego arty-
kuły, szczególnie te, w których pisał na bliskie 
mojemu sercu tematy (choćby o egzotycznych 
materiałach na zwierciadło teleskopu kosmicz-
nego) zapadły mi w pamięć - będzie mi bra-
kować wszechstronnej wiedzy Pana Profesora.

DOKŁADNIEJ ZNACZY TANIEJ

Kompleksowa obróbka metali gotowych 
pod połączenia śrubowe w wielu przypadkach 
wymaga wycięcia precyzyjnych i równomiernie 
przelotowych otworów. Niejednokrotnie wią-
zało się to z dodatkowymi operacjami jak np. 
nawiercania na odrębnych stanowiskach. Roz-
wiązanie tego uciążliwego problemu powodu-
jącego wydłużenie czasu obróbki i jej kosztów 
przedstawiła na tragach STOM 2012 firma 
ECKERT, polski producent maszyn tnących  
w czterech technologiach cięcia.

Wdrożona technologia Perfect Hole Sys-
tem (PHS) pracuje na przecinarce plazmowo-

gazowej Jantar i umożliwia wycinanie otworów 
charakteryzujących się prostopadłością wyci-
nanych krawędzi. Wycięty otwór nie zawęża 
się ku dołowi, ale jest idealnie i równomiernie 
przelotowy. Palenie otworu odbywa się przy 
pomocy palnika plazmowego pracującego w 
technologii High Definition. Technologia ta jest 
w pełni zoptymalizowana i najlepiej sprawdza 
się dla stali miękkich. Idealną jakość wycinanych 
otworów uzyskaliśmy dzięki odpowiedniemu 
ustawieniu parametrów takich jak: typ gazu 
procesowego i jego przepływ, natężenie prą-
du, metodologia przebijania, technika ścieżki 
wejścia/wyjścia, szybkość cięcia, kompensacja 
szczeliny cięcia, kontrola wysokości, kierunek 
cięcia, synchronizacja w czasie i odpowiednie 
dopasowanie ich do danego typu i grubości 
materiału oraz żądanej średnicy otworu. Sys-
tem ten będzie prezentowany m.in. podczas 
majowych dni otwartych w firmie ECKERT oraz 
Targów Mach Tool w Poznaniu.
www.eckert.com.pl 

Joanna Zawadzka, Tel. +48 76 850 27 96 
e-mail: joanna.zawadzka@eckert.com.pl 

METAV POTWIERDZA GOTOWOŚĆ 
INWESTYCYJNĄ W PRZEMYŚLE 
EUROPEJSKIM

Düsseldorf, 03.03.2012 – Targi METAV 2012 
cechował jak zwykle bardzo zadowalający po-
pyt na dobra inwestycyjne. Klienci przemysłowi 
z Niemiec i całej Europy w dniach od 28 lutego 
do 03 marca 2012 roku spotkali się w Düssel-
dorfie na Międzynarodowych Targach Technik 
Produkcji i Automatyzacji. „Targi METAV były 
ważnym sygnałem“ – powiedział dr Wilfried 
Schäfer, dyrektor naczelny Związku Niemiec-
kich Fabryk Obrabiarek, organizator targów 
METAV. „Jako pierwsze zakrojone na tak sze-
roką skalę targi w dziedzinie obróbki metalu w 
tym roku mimo niestabilnej sytuacji politycznej 

udowodniły, że nastroje w przemyśle niezmien-
nie są dobre, a gotowość inwestycyjna wśród 
kupujących stale wysoka“. Potwierdza to liczba 
około 700 wystawców z 26 państw. Świadczą 
o tym również zamówienia w niemieckim prze-
myśle obrabiarkowym, których ilość zwiększyła 
się również w styczniu bieżącego roku.

W ciągu 5 dni targi METAV 2012 w Düs-
seldorfie odwiedziło 40 000 odwiedzających, 
przedstawicieli branży fachowej, reprezentują-
cych ponad 30 państw. „Ze względu na ogrom-
ną liczbę zamówień oraz duże zainteresowanie 
po stronie użytkowników, można stwierdzić, 
że to dobry wynik” – bilansuje Wilfried Schäfer. 
Wystawcy wysoko oceniają przede wszystkim 
profesjonalizm odwiedzających.

„Odwiedzający nas klienci posiadali opra-
cowane, gotowe projekty i rysunki i prosili 
o przygotowanie w oparciu o nie oferty” – 
stwierdza w imieniu wielu wystawców Rolf 
Rickmeyer, przewodniczący MAG Europe  
z Göppingen.

60% odwiedzających targi METAV to 
przedstawiciele przemysłu. To przede wszyst-
kim klienci reprezentujący branże budowy ma-
szyn i instalacji oraz przedstawiciele przemysłu 
samochodowego. Tylko 1/5 odwiedzających za-
liczyć można do przedstawicieli przemysłu do-
stawczego. „Na targach METAV okazało się, że 
oprócz tego tzw. konia pociągowego, jakim jest 
przemysł samochodowy, również mali i średni 
klienci przemysłu dostawczego zwiększają 
swe inwestycje. Targi METAV wykorzystali oni 
jako platformę umożliwiającą podjęcie decyzji 
inwestycyjnej i zrealizowanie zakupu naszych 
maszyn“ – mówi Jens Wunderlich, kierownik 
działu marketingu firmy Profiroll Technologies 
z Bad Düben. Więcej informacj temat targów 
METAV na stronie http://www.metav.de/.  
Kolejne targi METAV odbędą się w dniach 11 – 
15 marca 2014 w Düsseldorfie.

NOWOŚĆ BISON-BIAL:  
 SZCZĘKA MOCUJĄCA 9171 MSPD

Białostocka fabryka przyrządów  
i uchwytów wprowadziła do swojej oferty 
nowy, innowacyjny produkt.

Przeznaczona do centrów obróbczych 
szczęka mocująca 9171 MSPD gwarantuje 
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użytkownikom maksymalną siłę zacisku przy 
minimalnym wkładzie siły własnej. Produkt 
jest przeznaczony do mocowania obrabianego 
przedmiotu na płycie mocującej i znajduje za-
stosowanie przy wykonywaniu operacji obrób-
czych w zakresie toczenia, wytaczania, wierce-
nia, nacinania gwintów, toczenia stożków oraz 
frezowania.

Szczęka mocująca 9171 MSPD została wy-
posażona w śrubę z mechanicznym wzmoc-
nieniem siły zacisku MSPD 160 firmy JAKOB. 
Duża siła zacisku szczęki (40 000 daN) oraz 
jej masa całkowita (705 kg) zapewniają dużą 
geometryczną stabilność tokarki i dobre tłu-
mienie wszelkich drgań. Szczęki są wypo-
sażone w kamienie ustalające o wymiarach  
42 x 24 x 110 mm i rozstawie 350 mm wzglę-
dem siebie.

Fabryka Przyrządów i Uchwytów BISON-
BIAL S.A. jest największym w Polsce zakładem 
wyspecjalizowanym w produkcji oprzyrządo-
wania technologicznego do obróbki skrawa-
niem. Na asortyment firmy składają się uchwy-
ty tokarskie z mocowaniem mechanicznym  
i cylindry hydrauliczne, uchwyty tokarskie ma-
nualne samocentrujące i z niezależnym prze-
suwem szczęk, przyrządy frezarskie, wyroby 
tulejowo-trzpieniowe, oprawki VDI, a także 
wyroby specjalne wg zapotrzebowania. Obec-
nie wyroby ze znakiem BISON są sprzedawane 
do blisko sześćdziesięciu krajów na wszystkich 
kontynentach.
FPiU BISON-BIAL S.A. – Dział Marketingu
Tomasz Hrynkiewicz, e-mail: t.hrynkiewicz@bi-
son-bial.pl, tel. (85) 741 64 20 wew. 242.

DŹWIGAMY WIĘCEJ !
Powoli kończymy wyposażanie naszej no-

wej hali - krajalni stali i aluminium. Na wypo-

sażenie sprowadziliśmy większą niż dotąd uży-
wane suwnice. Udźwig 6,3 tony był bowiem 
dobry kilka lat temu, obecnie nasze potrzeby to 
udźwig minimum 20 ton. Pozwoli nam to ciąć 
blachy do grubości 300 – 400 mm w dużych 
formatach, nie będziemy ograniczali się do za-
kupu „małych”, tylko 6 tonowych klocków

NOWOŚCI PODCZAS TARGÓW EUROTOOL 
W KRAKOWIE

Ruszyły przygotowania do kolejnej, 
już 17 edycji, istotnych dla branży obróbki 
mechanicznej Targów Eurotool i BLACH-
TECH-EXPO (16-18 października 2012 r.). 
Tegoroczną nowością jest innowacyjny Salon 
Technologii CAx, który będzie zorganizowany 
we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem 
Upowszechniania Komputerowych Systemów 
Inżynierskich ProCAx. Oczywiście razem z w/w 
imprezami będzie także Salon Kooperacji, który 
już w 2011 był w opinii p. Grażyny Grabowskiej, 
Prezesa Targów w Krakowie bardzo udaną 
imprezą. Zeszłoroczną edycję Eurotoolu jak 
podają organizatorzy na swojej stronie www 
odwiedziło 6978 profesjonalistów. Liczba 

spora, widać, że pomału kryzys w gospodarce 
(głównie medialny) się kończy i targi odwiedza 
coraz większa liczba gości. Zbliżamy się pomału 
do wielkości 8338 osób , które były obecne 
na Eurotool w rekordowym pod względem 
odwiedzających 2008 roku. Dla mnie ważne 
jest to, że krakowiacy organizujący Eurotool 

mają pomysły i starają się rozwijać formułę 
swojej imprezy tak, by przyciągać coraz to 
nowych ludzi.

EPLA 2012 - TARGOWE OGNIWO ŁĄCZĄCE 
BRANŻĘ POLIMERÓW I KAUCZUKU

Ponad 2000 profesjonalnych zwiedza-
jących odwiedziło zakończone właśnie targi 
EPLA, współorganizowane przez Międzynaro-
dowe Targi Poznańskie oraz Wydawnictwo Bu-
siness Image (właściciela miesięcznika Plastics 
Review). Wydarzenie to z roku na rok cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem zwiedzają-
cych z branży polimerów i kauczuku. EPLA od-
notowała też znaczne zwiększenie ekspozycji 
– w tym roku swoją ofertę zaprezentowało 58 
wystawców, na kolejnej edycji już teraz swo-
ją obecność zapowiedziały firmy maszynowe, 
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można się więc spodziewać coraz lepszych 
wyników.

Wystawcy prezentowali się w kilku głów-
nych obszarach tematycznych – poza dystry-
bucją surowców i dodatków do nich – także  
w salonie kauczuku, termoformingu oraz wtry-
sku pod wynajem. W poszczególnych salonach 
firmy prezentowały możliwości swoich parków 
maszynowych, na które składają się wytłaczar-
ki i termoformierki, oraz pokazywały zaawan-
sowane technologie wtrysku i termoformingu, 
które często same opracowały. Na targach 
wystawiali się również producenci oraz wyspe-
cjalizowane firmy dystrybucyjne, które oferują 
kompletne systemy opakowaniowe dla prze-
mysłu spożywczego, cukierniczego, jajczar-
skiego oraz chemicznego; wyroby formowane 
i wytłaczane z gumy o zróżnicowanym prze-
znaczeniu i zastosowaniu, oraz szeroki wybór 
półproduktów, dodatków i komponentów dla 
przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych.

Profesjonaliści, którzy odwiedzili targi 
EPLA szczególnie cenili sobie spotkania w ra-
mach III Zjazdu Klubu Technologa Tworzyw, 
który świętował swoje pierwsze urodziny. Klub 
jest pierwszą w Polsce organizacją reprezen-
tującą środowiskowe interesy technologów 
przetwórstwa tworzyw zarówno w kraju jak i 
za granicą. Skupia technologiczną elitę branży, 

a nagrody LIDERA INNOWACJI jakie przyznał 
zarząd klubu na targach EPLA są bardzo pre-
stiżowe. Przyznano trzy wyróżnienia firmom 
HANEX, MARCATO i MINIBUD, a laureatem 
konkursu została firma PHOENIX CONTACT 
WIELKOPOLSKA, która została uhonorowana 
„za skrócenie czasu cyklu wtrysku przy wdro-
żeniu nowych elektrycznych wtryskarek, któ-
rego efektem są znaczne oszczędności finan-
sowe i procesowe”. 

Pierwszego dnia targów odbył się też 
cykl wykładów, który przyciągnął pełną salę 
słuchaczy. Tematyka tych prelekcji to przede 
wszystkim nowe technologie oraz możliwości 
rozwoju przedsiębiorstw w branży tworzyw 
sztucznych. Prowadzili je naukowcy uniwer-
syteccy oraz przedstawiciele firm stosujących 
najciekawsze innowacyjne rozwiązania.

Waldemar Sobański, redaktor naczelny 
Plastics Review, podsumował dla nas całe wy-
darzenie: „Po wielu rozmowach i spotkaniach 
na EPLI 2012 mogę z całą odpowiedzialnością 
powiedzieć o zadowoleniu wystawców oraz – 
co równie ważne – pozytywnej opinii odwie-
dzających targi, którzy wyjechali z Poznania 
z przekonaniem, że EPLA to klarowna idea 
wystawiennicza połączona z atrakcyjnymi wy-
darzeniami branżowymi oraz merytoryczną at-
mosferą konstruktywnych rozmów o biznesie 
polimerowym w Polsce. Nie od rzeczy będzie 
również wspomnieć o wysokim poziomie in-
frastruktury wystawienniczej na terenach MTP 
i profesjonalizmie zespołu targowego realizu-
jącego targi.”

Mamy nadzieję, że Targi EPLA ułatwiły 
wszystkim uczestnikom dostęp do zaawanso-
wanych technologii i do wyspecjalizowanych 
firm z branży tworzyw i gumy, oraz że spo-
tkania, które się tu odbyły, będą dla Państwa 
kluczem do rozwoju przedsiębiorstw. 

TOOLEX BIJE REKORDY!

Najbliższa, piąta już edycja Międzynarodo-
wych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Techno-
logii Obróbki targów TOOLEX odbędzie się w 
terminie 2-4 października br. Towarzyszyć jej 
po raz kolejny będzie spotkanie dla branży wir-
tualizacji procesów - Targi WIRTOTECHNOLO-
GIA. Ponownie nie zabraknie specjalistycznych 

wykładów i prelekcji, gdzie specjaliści z całej 
branży zaprezentują najnowsze osiągnięcia 
technologiczne.

Organizatorzy już dziś potwierdzają, że 
Targi TOOLEX będą rekrodowe. Porównując 
marzec 2011 do marca 2012 roku, widać zna-
czące wzrosty parametrów. Liczba wystawców 
jest wyższa o 25%. To samo dotyczy samej 
powierzchni targowej, której już do tej pory 
sprzedano o 25% więcej. Jak zapewnia Dyrek-
tor Projektu Magdalena Jakóbik - Utrzymując 
dalej takie tempo pawilon główny zapełni się 
jeszcze przed wakacjami. 

Szczegóły na temat Targów znaleźć można 
na stronie www.toolex.pl. 

PLASTICS MOVE THE WORLD CZYLI TARGI 
K 2013 (23-26 PAŹDZIERNIKA 2013)

Międzynarodowych Targów Kauczuku  
i Tworzyw Sztucznych K, nie trzeba przedsta-
wiać nikomu, kto działa w sektorze tworzyw 
sztucznych. To nie tylko największa impre-
za targowa w branży na świecie, absolutny  
Nr 1. To również platforma spotkań fachow-
ców ze wszystkich zakątków świata. Na tar-
gach K znaleźć można najnowsze technologie 
produkcji i metody konstrukcyjne. Targi K są 
najważniejszą na świecie giełdą kontaktów nie 
tylko dla całego przemysłu tworzyw sztucz-
nych i kauczuku, ale innych branż. 

Co trzy lata eksperci ze wszystkich gałęzi 
przemysłu mają jedyną i niepowtarzalną okazję 
do zapoznania się z aktualnymi możliwościami 
zastosowań kauczuku i tworzyw sztucznych 
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oraz trendami na przyszłość.
„Plastics move the World” - pod takim 

hasłem zostanie zorganizowany na targach K  
2013 specjalny pokaz podejmujący temat sze-
roko pojętego zastosowania tworzyw sztucz-
nych, zostaną przedstawione liczne aspekty 
ogólnego tematu mobilności - od lekkich 
materiałów w konstrukcji pojazdów samo-
chodowych, samolotów i statków poprzez 
elektromobilność aż do mobilności. Poruszona 
zostanie także kwestia klimatycznej kompa-
tybilności energii oraz strategii transportu, jak 
również tematy zmian w świecie pracy i roz-
rywki. Więcej informacji na www.as-messe.pl 
lub www.k-online.com

KOLEJNA REWOLUCJA W RAPID 
PROTOTYPING!

Jakiś czas temu opisywaliśmy Makerbot 
– rewolucyjne urządzenie służące do druko-
wania w trzech wymiarach. Więcej informacji 
dostępnych jest na www.makerbot.com. Urzą-
dzenie ma tę zaletę, że jest w porównaniu do 
„profesjonalnych” urządzeń, jego cena została 
pomniejszona o jedno „0” i to to przed prze-
cinkiem. Pomimo wielu zalet, urządzenie ma 
pewną wadę. Mianowicie jakość produktów, 
na których widoczne są linie układanych kolej-
no warstw. 

Nowe, rewolucyjne urządzenie - Veloso 
3D Printer, umożliwia osiągnięcie o bardziej 

estetycznych efektów. Wystarczy spojrzeć na 
zdjęcie.

Jak stało się to możliwe? Projekt jest rozwi-
jany od blisko dwóch lat i za 4 miesiące wysłane 
zostaną pierwsze egzemplarze. Twórcy, nieste-
ty, do czasu premiery urządzenia nie zamierza-
ją zdradzać technologii stojącej za nim. Nawet 
prototyp, który możemy podziwiać na oficjal-
nej stronie projektu www.indiegogo.com/velo-
so3dprinter, jak przyznają konstruktorzy – różni 
się na tyle od gotowego wyrobu, by potencjal-
na konkurencja nie mogła ich wyprzedzić. Ve-
loso 3D Printer kosztuje póki co 4000$ - i dużo, 
i mało, jak za profesjonalnie wykonane urzą-
dzenie z dedykowanym oprogramowaniem.  
Z drugiej strony, jeśli komuś nie brakuje zdol-
ności i zacięcia, może się pokusić na realizację 
własnego urządzenia za 159$ - plany zostaną 
wysłane na płycie CD, jednak, jak piszą twór-
cy, wskazane są pewne umiejętności tak me-
chaniczne, jak i elektroniczne. Pozostaje za-
tem cierpliwie czekać i bacznie śledzić blog:  
http://3dhomemade.blogspot.com/, na któ-
rym liczba odwiedzających już dawno przekro-
czyła milion entuzjastów technik rapid proto-
typing.

EWOLUCJA RAPID PROTOTYPING

Izraelski Objet, jeden z wiodących produ-
centów drukarek 3D połączy się ze Stratasys 
z Minnesoty w trzecim kwartale br.. Obydwie 
firmy będą od tego czasu funkcjonowały pod 
nazwą Stratasys z dwiema centralami oddzie-
lonymi oceanem. Co to oznacza dla użytkowni-
ków? Jak zapewnia Scott Crump, dyrektor wy-
konawczy Stratasys, „Biznes będzie wyglądał 
jak zwykle”, czyli użytkownicy tak urządzeń Ob-
jet, jak i Stratasys nie mają powodów do obaw.  
Od zimy tego roku lider w produkcji urządzeń 
rapid prototyping będzie tylko jeden. Pozostaje 
nam mieć tylko nadzieję, że rozrost Stratasys 
wpłynie na spadek cen ich urządzeń, a nie 
wzrost.

KOLEJNY NUMER ZA...
Szanowni klienci, koleny numer Forum 

Narzędziowego OBERON, zaczynamy przy-
gotowywać w okresie wakacyjnym. Zain-
teresowanych prosimy rezerwowanie stron  

z wyprzedzeniem. Numer dedykowany jest 
targom METAL i TOOLEX. W razie pytań pro-
simy o kontakt z redakcją: Edyta Lewicka,  
52 35 424 25, e.lewicka@oberon.pl.

SOLID EDGE SYNCHRONOUS TECHNOLOGY

Miło nam poinformować, iż jest już do-
stępna książka o Solid Edge with Synchronous 
Technology. Autor książki, Pan Piotr Szymczak, 
w swojej książce wyjaśnia metody projektowa-
nia: Synchroniczną i Tradycyjną. Książka zawie-
ra również płytę DVD. 

Publikacja jako pierwsza na polskim ryn-
ku omawia obie metody projektowania: Syn-
chroniczną i Tradycyjną. Z elektroniczną wer-
sją podręcznika można zapoznać się poprzez 
wklejenie w przeglądarkę google podany link: 
http://camdivision.pl/pdf_strona/publika-
cje/podreczniki/SolidEdgeST4/Solid_Edge_
ksiazka_r9.pdf.

Więcej informacji na temat tej publikacji 
uzyskacie Państwo u wydawcy książki, firmy 
CAMdivision Sp. z o.o. W celu zamówienia 
książki należy wejść na stronę http://www.
solid-edge-st.pl/formularz/.
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Czyściwa naszej firmy charakteryzują się dużą chłonnością, 
niepylnością (nie pozostawiają włókien na czyszczonych 
powierzchniach). W zależności od rodzaju zanieczyszczeń oferujemy 
czyściwa z różnym wykończeniem. Duża wytrzymałość czyściwa 
umożliwia jego wielokrotne użytkowanie.

ZASTOSOWANIE

Poligrafia

Czyściwo przemysłowe o wymiarach 54 cm x 32 cm. Odpowiednia 
budowa czyściwa zapewnia niepylność i idealne zbieranie farb drukar- 
skich z wałków gumowych, płyt przy użyciu niedużej ilości rozpuszczal-
ników. Czyściwo to może być używane do wszystkich technologii druku.

Przemysł motoryzacyjny/ konserwacja parku maszynowego

Czyściwo przemysłowe o wymiarach 38 cm x 38 cm. Bardzo dobrze 
wchłania smary, oleje oraz dobrze zbiera zabrudzenia z konserwowanych 
maszyn.

Zakłady obróbki metali

Czyściwo przemysłowe o wymiarach 38 cm x 38 cm. Bardzo dobrze 
pochłania emulsje, oleje i smary. Czyściwo to również przeznaczone jest 
do usuwania drobnych opiłków metali.

Maty oferowane przez naszą firmę pomogą Państwu w utrzymaniu 
czystości na stanowiskach pracy, uniemożliwiają i zapobiegają 
rozprzestrzenianiu się wycieków. Zalecane są również jako podkładki 
podczas naprawy maszyn i urządzeń w terenie. Chronią środowisko 
naturalne przed skażeniem. Mata może również spełniać funkcję 
osłonową. 

Maty oferowane przez nasza firmę mają wymiar 73 cm x 56 
cm. Chłonny materiał wewnętrzny maty obszyty jest materiałem 
zewnętrznym zapewniającym wielokrotne ich użytkowanie. Mata 
potrafi zwiększyć swój ciężar o 300 %.

TEKSTYLNE CZYŚCIWA PRZEMYSŁOWE 
       I MATY CHŁONNE

CZYŚCIWO I MATY DLA PROFESJONALISTÓW

Używając naszych produktów Państwa Firma ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska, poprzez minimalizację 
produkcji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r (czyściwo i maty wielokrotnego użytku w świetle 
obowiązujących przepisów nie są odpadami). Czyściwa i maty oferowane przez naszą firmę zapewniają komfortową  
i ekonomiczną pracę w różnych działach przemysłu, zapewniając satysfakcjonującą czystość maszyn, urządzeń oraz 
stanowisk pracy. Dostarczane przez naszą firmę produkty charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością, która zapewnia 
wielokrotne użytkowanie nawet w ekstremalnych warunkach. W celu wyeliminowania zanieczyszczeń typu opiłki metali, 
wióry itp. czyściwo poddawane jest kontroli elektronicznej i manualnej.

CZYŚCIWO TEKSTYLNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Niebieskie

MATY CHŁONNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Białe

Czerwone
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ZALETY STOSOWANIA MAT

► gromadzą olej, płyn hamulcowy oraz inne ciecze podczas naprawy 
pojazdów i maszyn,

►	 gromadzą emulsje i rozpuszczalniki w przypadku rozlania, wycieku 
i zapobiegają ich rozprzestrzenianiu się,

►	 zastępują granulaty i substancje wiążące olej,
►	 podczas pracy w terenie służą jako podkładka pod części 

i narzędzia.

Przeznaczony dla firm o stałym zużyciu czyściwa

WSPÓŁPRACA
►	 Współpracę z Państwem rozpoczynamy od określenia potrzeb 

odnośnie ilości i rodzaju czyściwa, oraz częstotliwości wymiany. 
Uzgadniamy również ilość potrzebnych pojemników.

PIERWSZA DOSTAWA 

► (pakiet podstawowy) W pierwszej dostawie klient dostaje 
3 pojemniki z czystym czyściwem, z czego 2 pojemniki stanowią 
część podstawową wymiany, a 1 pojemnik stanowi rezerwę. Klient 
dostaje również ustaloną wcześniej ilość pustych pojemników 
potrzebnych do prawidłowej obsługi.

KOLEJNE DOSTAWY 

►	 W każdych następnych dostawach dostarczamy kolejne 
2 pojemniki czystego czyściwa oraz odbieramy do regeneracji  
2 pojemniki zużytego czyściwa.

OPŁATA 

►	 Opłata za dostarczenie czyściwa jest stała. Fakturę wystawiamy na 
końcu każdego miesiąca.

Przeznaczony dla firm o zmiennym zużyciu czyściwa

WSPÓŁPRACA 

►	 Współpracę z Państwem rozpoczynamy od określenia potrzeb 
odnośnie ilości i rodzaju czyściwa oraz częstotliwości wymiany. 
Uzgadniamy również ilość potrzebnych pojemników.

PIERWSZA DOSTAWA 

►	 W pierwszej dostawie klient otrzymuje czyściwo w ilości wcześniej 
ustalonej (takiej aby starczyło do kolejnej wymiany). Klient dostaje 
również ustaloną wcześniej ilość pustych pojemników potrzebnych 
do prawidłowej obsługi.

KOLEJNE DOSTAWY 

►	 Każdą kolejną dostawę ustalamy w dzień poprzedzający 
wyznaczony termin dostawy. Ustalenie dotyczy ilości potrzebnego 
czyściwa na kolejny okres tj. do następnej wymiany. Podczas 
wymiany odbieramy całość zabrudzonego czyściwa.

OPŁATA 

►	 Faktura wystawiana jest w dniu dostawy i opiewa na ilość 
dostarczonego czyściwa.

SYSTEM WYNAJMU CZYŚCIWA - RYCZAŁTOWY

SYSTEM WYNAJMU CZYŚCIWA - WEDŁUG POTRZEB

Tokarnia

Warsztaty

SZOP S.C.       Tel./Fax (52)357 36 40
Latkowo 34       E-mail: biuro@szopsc.pl
88-100 Inowrocław                www.szopsc.pl
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Optical Gaging Products (OGP) to światowy lider bezstykowych multisensorycznych urządzeń pomiarowych. Założona  
w 1945 roku firma, od samego początku wspiera swoich klientów, dostarczając nowoczesne rozwiązania i techniki pomiarowe.  
W taki sposób wiele projektów firmy OGP, stanowi obecnie standard w licznych zakładach produkcyjnych na całym świecie. Wieloletnie 
doświadczenie pozwala na skuteczny rozwój i dostosowanie się, a niekiedy wyprzedzenie istniejących potrzeb rynkowych.

Firma OBERON 3D L. Pietrzak i Wspólnicy Spółka Jawna to autoryzowany przedstawiciel handlowy OGP na Polskim rynku. OBERON 3D zajmuje się 
nie tylko dystrybucją urządzeń, ale również doradztwem w zastosowaniu, szkoleniami i wsparciem technicznym dla oferowanych systemów pomia-
rowych.

Multisesnsoryczne systemy pomiarowe firmy OGP to w większości bezstykowe urządzenia optyczne, wykorzystujące dodatkowo najnowocze-
śniejsze rozwiązania stosowane we współczesnej technice pomiarów współrzędnościowych. Zastoso-
wanie końcówek stykowych, laserów i skanerów czynią z produktów firmy OGP kompleksowe ma-
szyny pomiarowe 3D, znajdujące zastosowanie niemal w każdej gałęzi przemysłu. Firma OGP posiada 
w swoim asortymencie rozwiązania dla każdego przedsiębiorcy. Począwszy od małych manualnych 
urządzeń serii StarLite (fot. 1 ręczny mikroskop pomiarowy StarLite 250) do wysoko wydajnych, wiel-
kozakresowych urządzeń pomiarowych serii CNC (fot. 2 maszyna pomiarowa CNC 1500 o zakresie  
X 900mm; Y 1500mm; Z 200mm). Wymagania rynkowe idą w kierunku 100% kontroli jakości wszyst-
kich wyprodukowanych detali. Standardowe laboratoria pomiarowe nie zawsze są przygotowane do 
przeprowadzenia takiej weryfikacji, stąd co raz to większe zastosowanie znajdują systemy ukierunko-
wane, wyspecjalizowane do danego zapotrzebowania pomiarowego. Jedną z wielu ciekawych propo-
zycji są stanowiska pomiarowe pracujące w bezpośrednim sąsiedztwie linii produkcyjnych, weryfikując 
produkt już na etapie jego produkcji w trybie wysokiej automatyzacji procesu kontroli.

Fotografia 1. 
Wychodząc naprzeciw wymaganiom klienta firma OGP zaprojektowała w pełni zautomatyzowane stanowisko pomiarowe, gdzie detale umiesz-

czane na oznakowanych paletach, są automatycznie pobierane na stanowisko pomiarowe. Z czytywane oznaczenie na wstępnym etapie kontroli, 
pozwala na identyfikację detalu wraz z uruchomieniem odpowiedniej rutyny pomiarowej. Raporty pomiarowe przesyłane są automatycznie do serwera, 
a weryfikacja zgodności kieruje dalszą drogą produktu w linii produkcyjnej.

Utrzymanie przodującej pozycji rynkowej w takich gałęziach przemysłowych jak przemysł motoryzacyjny, medyczny, wojskowy czy kosmiczny wy-

Optyczne, multisensoryczne maszyny pomiarowe OGP
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maga ciągłego nakładu pracy. Ponad 300 osób zajmuje się na co dzień dostarczeniem nowych rozwią-
zań konstrukcyjnych, elektronicznych, optycznych oraz oprogramowania, znajdujących zastosowanie 
w każdym produkcie oferowanym przed firmę OGP. Takie podejście pozwala na dostarczanie jeszcze 
wydajniejszych i dokładniejszych systemów pomiarowych, podnoszących jakość i standard wykonywa-
nych produktów, przy jednoczesnym odciążeniu czynnika ludzkiego.

Fotografia 2
Oferta firmy OGP, to szeroki wybór systemów pomiarowych dla każdego klienta.
Szybkie i łatwe pomiary dla każdego 

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe bazujące na nowoczesnej optyce, szybko znalazły swoje 
miejsce na rynku. Większa dokładność, szybkość i łatwość w użytkowaniu, to myśl przewodnia, z którą 
powstały takie urządzenia jak StarLite lub MVP. StarLite jako jedyny w swoim gatunku reprezentuje 
manualne. wydanie współrzędnościowego mikroskopu pomiarowego. Jego bardziej zaawansowanym 
wydaniem jest MVP (fot.3), który pracuje w trybie CNC oraz posiada możliwość dozbrojenia się w końcówki stykowe oraz głowicę laserową. Mikrosko-
py te w większości znajdują zastosowanie w laboratoriach pomiarowych, na których w sposób bardzo szybki i dokładny można wykonać pojedyncze 
lub mało seryjne pomiary.
Precyzja i wysoka wydajność

Wysoka wydajność pomiarowa, to jeden z ważniejszych aspektów dzisiejszej kontroli jakości.  
W myśl temu wyzwaniu powstała cała grupa systemów pomiarowych, skutecznie spełniające swoje 
zadania w zakładach produkcyjnych na całym świecie. Do tej grupy należą urządzenia serii FLASH, CNC 
oraz SNAP. Właśnie te urządzenia wykorzystują wszystkie zalety optycznych współrzędnościowych 
maszyn pomiarowych. Opatentowane rozwiązania jak np. samo-kalibrujący telecentryczny obiektyw, 
zastosowany w serii FLASH i CNC, pozwala na dokładne wyostrzenie i śledzenie zadanych cech, zacho-
wując wysokie dokładności pomiarowe. Szybkie przejazdy maszyny w połączeniu z wysoko wydajną 
optyką w efekcie wpływają na minimalizację czasu pomiarów. Urządzenia te mają równie bogate wy-
posażenie dodatkowe w postaci końcówek stykowych, laserów oraz stołów obrotowych,pozwalają-
cych na pomiar nawet w 5-ciu osiach.

Wysokorozdzielcza kamera przemysłowa zastosowana w serii SNAP, to kolejne rozwiązanie mające 
na celu dalszą minimalizację czasu pomiarowego, przy zachowaniu maksymalnej dokładności. Możliwe 
jest to tylko dzięki rozdzielczości zastosowanej kamery nawet do 50 nanometrów.

Fotografia 3
Zaawansowane technologie pomiarowe

Maszyny pomiarowe serii ZIP oraz VANTAGE spełniają wymagania odnośnie najwyższych dokładności wymaganych w dzisiejszym przemyśle. No-
woczesny układ optyczny możliwością rejestracji obrazu o wysokiej rozdzielczości, szeroka gama 
metod oświetlenia detalu, laserów pracujących w osi soczewki lub głowic triangulacyjnych, zasto-
sowanie zwierciadeł, skanerów i całej palecie końcówek stykowych zaprojektowanych do współ-
pracy z systemami optycznymi, daje możliwość zastosowania maszyn pomiarowych serii VANTAGE  
w niemalże każdym zadaniu pomiarowym. Możliwości tych urządzeń pozwalają nie tylko na pomia-
ry współrzędnościowe, ale również na weryfikację powierzchni, określenia falistości i chropowatości 
metodą bezstykową stosując opatentowaną końcówkę pomiarową RainbowProbe.

Fotografia 4
OGP oferuje swoich rozwiązaniach połączenie wieloletnich doświadczeń i rozwiązań skutecznie 

wdrażanych w dobie dzisiejszego przemysłu. Jednak nie tylko dzięki maszynom pomiarowym firma 
osiągnęła dzisiejszą pozycję rynkową. OGP to również szeroki wachlarz programów stosowanych na w/w maszynach pomiarowych. Począwszy od stan-
dardowych i przyjaznych w obsłudze programów pomiarowych do mierzenia podstawowych zależności geometrycznych, do wyspecjalizowanych dodat-
ków, umożliwiających przejrzyste raportowanie i skuteczną statystykę, pomiary poprzez porównanie do modeli CAD 2D i 3D, oferując możliwość pracy w 
trybie offline oraz specjalistycznych modułów pomiarowych dedykowanych do konkretnych zadań pomiarowych np. pomiaru kół zębatych.

Więcej informacji na temat maszyn pomiarowych oraz oprogramowania oferowanego przez firmę OBERON 3D L. Pietrzak i Wspólnicy  
Sp. J znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.oberon3d.pl na którą serdecznie zapraszamy.

ul.Madziarów 25A 
04-444 Warszawa
tel: +48 22 224 24 70 
fax: +48 22 357 84 73

ul. Henryka Dulęby 5
40-833 Katowice
tel: +48 32 201 54 32
fax: +48 32 201 54 32  
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Maszyny do blachy: 
 
 Noyce gilotynowe 
 Noyce uniwersalne 
 Prasy krawdziowe 
 Prasy hydrauliczne 
 Wykrawarki CNC 
 Zwijarki do blach i profili 
 Przecinarki laserowe i plazmowe 
 

ITM Pozna- Pawilon 5, Stoisko 29 
 

HACO 
wiatowy lider maszyn do blach 

  FABRYKA AUTOMATÓW 
TOKARSKICH 

 

ul. Grabiszyska 281, 53-234 Wrocław, 
www.fathaco.com 

 
Tokarki do  metalu: 

tel.: 71/36 09 412, kom. 694-497-367 
Maszyny do blachy: 

tel.: 71/36 09 415, kom. 600-429-321 
 

Tokarki do metalu: 
 

 Tokarki konwencjonalne 
 Tokarki numeryczne 
 Tokarki serwo-konwencjonalne 
 Centra tokarsko-frezarskie 
 

  ITM Pozna- Pawilon 8, Stoisko nr 27 

FAT SA 
Czołowy polski producent tokarek 

 

Używane elektrodrążarki erozyjne EDM 
oraz frezarki

MAC TEC e.K. • Dahlienweg 8 • D - 56281 Emmelshausen
Tel.: +49 - (0) 67 47 - 94 8001 • Fax.: +49 - (0) 67 47 - 94 8002
E-Mail: schwarz@mac-tec.de • Internet: www.mac-tec.de

•	Firma MAC - TEC zajmuje się sprze-
dażą używanych elektrodrążarek 
erozyjnych od ok. 15 lat.

•	Nasza oferta obejmuje: wycinarki 
drutowe, elektrodrążarki wgłębne 
oraz maszyny do otworów jak 
również centra obróbcze, frezarki i HSC maszyny.

•	Zajmujemy się również kupnem nowych maszyn.

www.mac-tec.de

Charmilles Robofil 440CC
Sodick AQ 750 L

Charmilles HD 8

Fanuc Alpha 0C

Sodick AQ 35 L Mikron XSM 600 U

Problem z wycinaniem małych części?

System 3R
jest rozwiązaniem!

OBERON® Robert Dyrda, ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel.: (52) 354 24 23, fax: (52) 354 24 01, e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl
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Dzięki nowej szlifierce CNC Helitronic Vision Long o wysokiej 
wydajności można teraz wytwarzać precyzyjne, symetryczne, 
wirujące narzędzia takie jak: frezy, wiertła, wiertła stopniowane, 
narzędzia do obróbki drewna oraz narzędzia kształtowe o długości 
do 700 mm wykonane z węglików spiekanych, HSS, ceramiki, 
cermetu i CBN. 

Zastosowanie sprawdzonych szlifierek o wysokiej dokładności 
firmy Helitronic Vision z silnikami liniowymi i obrotowymi oraz 
pomysłowej idei kinematyki Helitronic Vision Long pozwala na 
produkcję narzędzi o średnicy od 3 do 200 mm i długości krawędzi 
tnącej do 580 mm na tej samej przestrzeni, co Helitronic Vision. 

Urządzenie ma polimerową lub mineralną podstawę  
i opatentowany uchwyt zaprojektowany pod kątem wysokiej 
sztywności, dzięki czemu umożliwia precyzyjną obróbkę  
i wykończenie powierzchni przy użyciu sterowanych cyfrowo, 
dynamicznych silników. Moc wrzeciona wynosi 35 kW przy 
10.000 obr./min. Tarcza szlifierska o maksymalnej średnicy 254 
mm może zostać wymieniona dzięki magazynowi narzędzi  
o pojemności 12 szt. lub opcjonalnie 24 szt. 6-cio osiowy robot CNC 
Fanuc pozwala na automatyczne wyjmowanie i wkładanie narzędzi.

 
 

Na zdjęciu powyżej: WALTER Helitronic Vision Long

Dzięki nowej wersji “L” urządzenia pomiarowe WALTER Helicheck 
Pro i Helicheck Plus mogą teraz mierzyć narzędzia o maksymalnej 
długości do 730mm. Wszystkie sprawdzone właściwości i korzyści 
wynikające z ich zastosowania w Helicheck Pro i Helicheck Plus są 
również dostępne w wersji “L”. Poprzednia maksymalna długość 
mierzonych narzędzi wynosząca 300 mm została znacznie 
zwiększona. 

Ta doskonała inwestycja na przyszłość pozwoli na 
produkcję narzędzi lub obróbkę w bardzo szerokim zakresie. 
Na przykładzie Helicheck Plus L widać, że użytkownik  
w przyszłości będzie mógł mierzyć na jednym urządzeniu 
zarówno mikronarzędzia, narzędzia standardowe, jak i te  
o największych wymiarach. 

Dokładność urządzenia jest określona przez wartość E1. Dla 
wersji “L” E1 wynosi (1,4+L/300) µm, co jeszcze raz podkreśla 
wysoką jakość urządzeń pomiarowych Walter Helicheck. 
-KONIEC-

Na zdjęciu po lewej: WALTER Helicheck Plus L

Pomiar narzędzi o maksymalnej długości 730 mm, dzięki optycznym 
urządzeniom pomiarowym Helicheck Pro i Helicheck Plus 

Obróbka narzędzi o długości do 700 mm dzięki 
nowej szlifierce CNC Helitronic Vision Long

WALTER MASCHINENBAU GmbH       Kontakt:
Jopestr. 5, 72072 Tübingen Niemcy       Wacław Babik
info.wcz@walter-machines.de        Telefon: ++48 793 415 814
www.walter-machines.com        Waclaw.babik@walter-machines.de 

F
N

NUMER 02 (53) 2012 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

15



Większość użytkowników traktuje zautomatyzowane oprogramo-
wanie 3D do komputerowego wspomagania projektowania (CAD) jako 
rozwiązania parametryczne lub bazujące na wymiarach, gdzie operacje  
powiązane są ze sobą w sposób zależny, a zmiany można wprowadzać 
przede wszystkim poprzez znalezienie właściwej operacji w historii mo-
delowania i cofnięcie się w czasie do tego etapu. Taka interpretacja filo-
zofii CAD nie jest zaskakująca, ponieważ w ciągu ostatnich 20 lat prawie 
wszystkie systemy CAD działały właśnie w ten sposób. Nawet obecnie 
większość z nich wykorzystuję tę właśnie filozofię, znaną od dwóch de-
kad. W 2008 r. wprowadzono jednak przełomową technologię synchro-
niczną, która po raz pierwszy umożliwiła opracowywanie w pełni pa-
rametrycznych modeli 3D bez konieczności budowania szczegółowego 
drzewa historii (chronologii) projektowania. Technologia synchroniczna 
oferuje wszystkie  najistotniejsze narzędzia umożliwiające tworzenie in-
teligentnych modeli, takie jak operacje proceduralne, sterujące wymiary  
kierunkowe, wykorzystywanie zmiennych i wyrażeń, a także nadawanie 
zależności geometrycznych. Nie wymaga jednak stosowania chronolo-
gicznego zapisu dla poszczególnych etapów projektowania. Technologia 
synchroniczna umożliwia zatem realizację autentycznie przełomowych  
procesów projektowych, prowadzących z kolei do znaczącego zwięk-
szenia wydajności i radykalnego skrócenia czasu, niezbędnego do wpro-
wadzenia odpowiednich zmian inżynierskich. Oszczędności czasu są 
naprawdę poważne, istnieje wiele przykładów, gdzie zadania, które do 
tej pory wykonywało się w ciągu paru dni, teraz zajmują zaledwie kilka 
minut.

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi obecnie stoją firmy 
produkcyjne na całym świecie, jest zwiększenie wydajności opracowy-
wania nowych produktów. Mimo rozwoju technologii, opanowanie spo-
sobu wykorzystania większości współczesnych systemów CAD 3D jest 
nadal trudnym zadaniem, a wprowadzanie zmian w projektach niestety 
rzadko charakteryzuje się elastycznością. Zmienia się to na dalszą nieko-
rzyść wraz ze wzrostem rozmiaru i stopnia złożoności projektu. Co wię-
cej, wymiana modeli (import/eksport) jest dość złożona, zwłaszcza w 
obszarze kilku różnych i odrębnych systemów CAD, gdzie jednocześnie, 
podczas ww. wymiany, bezpowrotnie traci się historię modelowania,  
a także wiedzę oraz inteligencję wprowadzoną do modelu. Problem 
ten jest szczególnie poważny w przypadku firm, które muszą korzystać  
z wielu systemów CAD (in. działają w środowisku multi-CAD).

Raport niezależnej firmy konsultingowej The Aberdeen Group z 
2008 r. pn. "Najlepsze sposoby przechodzenia ze środowiska 2D do 3D" 
zawiera opis pięciu głównych problemów, które napotykają użytkownicy 
tradycyjnego oprogramowania CAD 3D. Trzy spośród tych kwestii doty-
czy bezpośrednio oprogramowania CAD i są to następujące zagadnienia:

• czas wykonywania nowych modeli,

• zarządzanie złożonymi relacjami CAD,

• możliwość pracy z trójwymiarowymi danymi CAD.

Wszystkie te wyzwania dotyczą tzw. tradycyjnego oprogramowa-
nia CAD 3D, gdzie realizuje się modelowanie uporządkowane w czasie  
(z historią projektowania) lub przeprowadza modelowanie bezpośred-
nie. W większości są to systemy wykorzystujące ww. historię modelo-
wania, gdzie model zostaje ostatecznie wykonany jako rezultat prze-
prowadzenia określonych operacji w ściśle zdefiniowanej kolejności. 
Poszczególne kroki projektowania są zapisywane chronologicznie, co 
powoduje powstawanie relacji między obiektami nadrzędnymi i pod-
rzędnymi (co dość często oznacza po prostu: wcześniejszymi i później-
szymi). Wówczas, zmiana w definicji dla jednej z operacji może wywo-
łać aktualizację dla wielu innych, co w konsekwencji może wpłynąć na 
zapis konstrukcji nawet całego modelu. Mimo, że ta metoda umożliwia 
zautomatyzowane wprowadzanie zmian, wymaga jednak olbrzymich 
nakładów pracy na etapie wstępnego planowania projektu. Niewielka 
liczba systemów wykorzystuje metody modelowania jawnego (explicit) 
lub bezpośredniego (direct). W przypadku takiego rozwiązania poszcze-
gólne etapy projektowania nie są rejestrowane do postaci chronologicz-
nego drzewa, zatem system jest bardziej elastyczny, a niektóre zmiany 
można wprowadzać znacznie szybciej. Wadą tej techniki jest jednak 
fakt, że wykonane  modele są pozbawione tzw. cech, co uniemożliwia 
automatyzację wprowadzania zmian w ich kształcie i wymiarach.

Technologia synchroniczna — dostępna wyłącznie w oprogramo-
waniu Solid Edge® i NX™ firmy Siemens PLM Software — uwalnia od 
wszystkich trzech wskazanych problemów, które utrudniają pracę użyt-
kownikom tradycyjnych systemów CAD 3D. Jest to wyjątkowa i spraw-
dzona już w przemyśle innowacja  projektowania 3D, która zapewnia 
połączenie  zalet modelowania chronologicznego oraz jawnego (bezpo-
średniego), Rys. 1. Dzięki technologii synchronicznej użytkownicy mogą 
w łatwy i elastyczny sposób korzystać z funkcji modelowania bezpo-

Przełom dzięki technologii synchronicznej

Nowatorskie rozwiązania firmy Siemens PLM Software umożliwiają połącze-
nie szybkości i elastyczności modelowania bezpośredniego z dokładnością  
oraz zautomatyzowaniem projektu, które są typowe dla modelowania chronolo-
gicznego (in. sekwencyjnego). 
Autorzy: Paul Brown, dyrektor ds. marketingu produktów NX w firmie Siemens PLM Software
oraz Kris Kasprzak, dyrektor ds. marketingu produktów Solid Edge w firmie Siemens PLM Software
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średniego, z jednoczesnym zastosowaniem automatycznych aktualizacji 
projektowanego wyrobu, typowych dla modelowania chronologicznego. 

Rysunek 1. Technologia synchroniczna oferuje połączenie zalet mo-
delowania chronologicznego i bezpośredniego , co ułatwia użytkow-
nikom szybsze rozpoczęcie i realizowanie projektów 3D, z ciągłym 
zwiększaniem ich wydajności.

Technologia synchroniczna umożliwia łatwiejszą oraz  bardziej intu-
icyjną pracę z oprogramowaniem CAD. Dzięki wykorzystaniu tej filozofii, 
unika się konieczności śledzenia i zarządzania złożonymi relacjami powsta-
jącymi pomiędzy kolejnymi operacjami w sekwencyjnym modelu CAD. 
Dlatego też, można znacznie zwiększyć wydajność  projektowania oraz 
wprowadzania zmian konstrukcyjnych Co więcej, stosowanie technologii 
synchronicznej wpływa na ułatwienie prac projektowych w warunkach 
wykorzystania wielu systemów CAD (tzw. multi-CAD). Jest to szczególnie 
istotne  z punktu widzenia wykorzystania danych 3D zaimportowanych 
z zewnątrz, co często zachodzi  w przypadku współpracy z dostawcami 
zewnętrznymi lub w ramach dużego przedsiębiorstwa.

Sposób działania technologii synchronicznej
Szybsze tworzenie i edycja modeli dzięki operacjom równorzęd-
nym

Jednym z przełomowych aspektów technologii synchronicznej jest 
fakt, że poszczególne operacje tworzenia i modyfikowania geometrii 
są traktowane w sposób równorzędny. Nie mają więc one ściśle okre-
ślonych relacji nadrzędności lub podrzędności, tak jak ma to miejsce  
w systemach opartych na historii (chronologii) projektowania. Użyt-
kownicy mogą teraz szybciej  tworzyć i zmieniać odpowiednie modele, 
a także wielokrotnie wykorzystywać całość lub fragment ich geometrii 
w przyszłych działaniach. Wszystko to zachodzi z jednoczesnym skró-
ceniem czasu poświęcanego na fazę koncypowania konstrukcyjnego, 
przed wyraźnym rozpoczęciem modelowania CAD. Na Rys. 2(A) przed-
stawiono model panewki łożyskowej z oznaczonym na czerwono wy-
miarem wysokości o wartości 50, która to wartość ma pozostać stała.  
Na późniejszym etapie projektowania (B) dodawana jest łapa montażo-
wa (in. stopa), co powoduje zaistnienie niezgodności z ww. wymagania-
mi dotyczącymi łącznej wysokości. Użytkownicy systemów oferujących 
jedynie narzędzia  do modelowania historycznego muszą ręcznie przeli-
czyć początkową wartość wysokość i zmniejszyć ją o wysokość  łapy, aby 
uzyskać odpowiednią wysokość całkowitą. Technologia synchroniczna 
pozwala natomiast pominąć reguły historyczne dotyczące obiektów 
nadrzędnych i podrzędnych, gdzie cecha nadrzędna steruje cechą pod-

rzędną. W przypadku technologii synchronicznej, cechy są równorzęd-
ne, zatem operacja utworzona jako ostatnia może sterować geometrią,  
która pojawiła się w modelu w zasadzie jako pierwsza. Aby model ponow-
nie spełniał ww. założenia wymiarowe  wystarczy ponownie zdefiniować 
skrajne obiekty dla wymiaru wysokości, tak aby teraz uwzględniał on rów-
nież geometrię łapy (C). Funkcjonalność ta w praktyce eliminuje koniecz-
ność długotrwałego koncypowania projektowego, ponieważ numeryczny 
zapis konstrukcji może być teraz zdefiniowany oraz redefiniowany wręcz 
na dowolnym etapie projektu.

Rysunek 2. Wymiar wysokości dla panewki łożyskowej (A) staje się 
błędnie wyrażony po dodaniu łapy, in. stopy (B) Dzięki technologii 
synchronicznej można łatwo zredefiniować zapis konstrukcji również 
na etapie (C), m.in. wykorzystując fakt, iż kolejność etapów powsta-
wania modelu w zasadzie nie ma znaczenia z punktu widzenia jego 
definicji oraz kontroli nad uzyskaną geometrią. 

Ogromną korzyścią wynikającą z interpretowania operacji jako 
obiektów niezależnych od siebie i od czasu jest (w odróżnieniu od ope-
racji nad - oraz podrzędnych) znaczący wzrost wydajności projekto-
wania. W przypadku technologii synchronicznej, aktualizacja geometrii 
(po edycji operacji wykonanej w określonej chwili) nie jest ograniczo-
na tylko do operacji przeprowadzonych "później". Tutaj aktualizowany 
jest cały model, a konkretnie, te jego obszary, które są geometrycznie 
uzależnione od zmienianego obszaru, bez względu na czas wykonania 
określonych fragmentów projektu. Dlatego też, operacja wykonana jako 
pierwsza, może być edytowana w zasadzie równie szybko, jak ta, któ-
ra została wykonana jako ostatnia. Wyniki badań wskazują, że podczas 
edycji modeli o różnorodnym stopniu złożoności, technologia synchro-
niczna znacznie skraca czas pracy w porównaniu z innymi systemami  
(z kilku minut do nawet kilku sekund).

Szybsze wprowadzanie zmian dzięki możliwości ponownego de-
finiowania zamierzeń

Ze względu na konieczność skracania czasu projektowania, pro-
jektanci często muszą dostosowywać istniejące modele do nowych 
wymagań, tj. zmienionych warunków ich wykorzystania. Aby ułatwić 
ponowne wykorzystywanie danych, użytkownik systemu bazującego na 
historii musi bardzo starannie projektować modele, już od razu uwzględ-
niając konieczność ich przyszłego, odmiennego zastosowania. Jednakże 
obszary przyszłego wdrożenia bieżącego projektu są często niemożliwe 
do przewidzenia.  Dodatkowo, użytkownicy systemów jedynie chronolo-
gicznych, przed wprowadzeniem żądanej zmiany muszą poświęcić wiele 
czasu na pełne zrozumienie sposobu powstawania modelu, od począt-
ku do końca. Jeśli model nie został zbudowany w sposób umożliwiający 
elastyczne wprowadzanie zmian, po przeprowadzeniu inspekcji może 
się okazać, że konieczne jest wykorzystanie tzw. drzewa historii modelu  
i powrót do jednego z wcześniejszych etapów jego powstawania. Wów-
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czas, należy często wykonać szereg dodatkowych operacji, wpływają-
cych na rzeczywistą zmianę w modelu. I tak, pozornie prosta zmiana 
w praktyce oznacza konieczność przeprowadzenia dość złożonego pro-
cesu. Wszystkie te długotrwałe działania niekorzystnie wpływają na czas 
realizacji projektu i wydajność konstruowania. Technologia synchroniczna 
umożliwia znacznie łatwiejsze przeprowadzanie żądanych modyfikacji 
modeli, m.in. poprzez redefinicję wymiarów sterujących oraz więzów geo-
metrycznych, tylko tam gdzie zaistnieje taka potrzeba. Na Rys. 3 przed-
stawiono przykładowy model wspornika przeznaczony do ponownego  
i wielokrotnego wykorzystywania. Dzięki technologii synchronicznej użyt-
kownik tworzy nowe wymiary pomiędzy otworami, ale już w gotowym 
modelu. Następnie wprowadza się odpowiednią wartość dla tego wy-
miaru, powodującą natychmiastową aktualizację w projekcie W przed-
stawionej sytuacji, symetryczna lokalizacja otworów znajdujących się 
na średnicy podziałowej, wpływa na wymiary i kształt całego obiektu. 
Warto pamiętać, iż wszelkie najważniejsze warunki geometryczne (takie 
jak np. współosiowość, styczność oraz wyrównania ortogonalne) mogą 
być w dowolnej chwili redefiniowane, dzięki czemu dostosowanie już 
istniejących modeli do nowych wymagań jest łatwym zadaniem.

Rysunek 3. Wymiary można dodawać do gotowych modeli i bezpo-
średnio edytować. Cechy są równorzędne, więc symetryczna lokaliza-
cja otworów montażowych może łatwo i szybko decydować o kształ-
cie i rozmiarach kompletnego wyrobu.

Dzięki możliwości skrócenia wstępnego koncypowania projekto-
wego, a także znacznemu uproszczeniu zmian w modelu, technologia 
synchroniczna ułatwia naukę i wykorzystanie oprogramowania CAD 
3D. Rozwiązanie to uwalnia od konieczności kompleksowego zrozumie-
nia sposobu wykonania modelu, zanim przystąpi się do wprowadzania  
w nim zmian lub też jego ponownego wykorzystania.

Automatyczne respektowanie zamierzeń konstrukcyjnych ułatwia 
wykorzystanie danych CAD 3D.

Inżynierowie projektanci pracują na co dzień z różnymi rodzajami 
danych CAD 3D. Może to być na przykład model utworzony uprzednio 
przez inżyniera, który z różnych przyczyn opuścił dany zespół projek-
towy. Reguły parametryczne zastosowane przez niego do danego mo-
delu mogą wydawać się dla innych skomplikowane lub trudne do zro-
zumienia. Inną sytuacją tego rodzaju jest konieczność pracy z danymi 
zaimportowanymi z odmiennego systemu CAD 3D. W takim przypad-
ku model jest zazwyczaj zwykłą bryłą, która podczas translacji plików 

utraciła wszystkie odrębne  cechy, a także  drzewo historii modelowania 
chronologicznego. Niezależnie od źródła pochodzenia takiego modelu, 
projekty często zawierają precyzyjne warunki geometryczne dotyczące 
np. styczności, koncentryczności i ortogonalności, których przestrzega-
nie jest wymagane. W większości sytuacji, warunki tego rodzaju wcho-
dzą w skład definicji modelu i powinny zostać zachowane, nawet jeśli 
odpowiednie zasady nie zostały wyraźnie sprecyzowane lub też zostały 
utracone.

Technologia synchroniczna pozwala na wykrywanie i automatyczne 
zachowywanie najważniejszych warunków geometrycznych, co ułatwia 
ponowne użycie i edycję istniejących modeli. W systemach opartych na  
chronologii modelowania, ponowne użycie lub modyfikacja istniejących 
modeli wymaga niestety poświęcenia znacznej ilości czasu na etapie 
wstępnego koncypowania projektowego, czego możemy teraz uniknąć

Obecnie, typową sytuacją jest praca w warunkach występowania 
różnych rozwiązań CAD, implikujących konieczność poważnych modyfi-
kacji zaimportowanych danych. Technologia synchroniczna oferuje pro-
jektantom możliwość automatycznego rozpoznawania i respektowania 
zamierzeń projektowych, co ułatwia ponowne użycie zaimportowa-
nych danych. Większość systemów obsługuje odczyt i zapis plików CAD  
w formatach macierzystych (natywnych) i neutralnych (pośrednich),  
ale szczegółowo zdefiniowane zamierzenia projektowe są tracone pod-
czas procesu translacji (eksportu, importu).

Technologia synchroniczna umożliwia edycję zaimportowanych da-
nych w sposób analogiczny, jak w przypadku projektów wykonanych od 
podstaw w macierzystym środowisku. Zapewnia to projektantom pełną 
kontrolę nad ponownym użyciem danych i znacznie usprawnia procesy 
konstrukcyjne w warunkach multi-CAD.

Dzięki połączeniu najlepszych zalet modelowania chronologicznego 
(historycznego) i jawnego (explicit), a także wprowadzeniu wielu inno-
wacyjnych narzędzi, technologia synchroniczna rozwiązuje trzy głów-
ne problemy, dotyczące użytkowników tradycyjnego oprogramowania 
CAD, które zostały wskazane w raporcie firmy Aberdeen. Technologia ta 
pozwala konstruktorom na szybsze tworzenie modeli, m.in. ze względu 
na skrócenie etapu wstępnego koncypowania. Rozwiązanie to umożli-
wia także sprawniejsze wprowadzanie zmian, również dzięki zapewnie-
niu równorzędności poszczególnych operacji modelowania. Dodatkowo, 
znacząco wyróżnia się ze względu na możliwość wczytania w zasadzie 
każdego istotnego formatu CAD 3D, z automatycznym znalezieniem 
oraz podtrzymaniem odpowiednich zależności geometrycznych w mo-
delu. Dla współczesnych producentów oznacza to możliwość szybszego 
i możliwie taniego wprowadzania na rynek coraz lepszych produktów, 
a także szereg usprawnień dla procesów konstrukcyjnych w złożonych 
warunkach multi-CAD.

Siemens Industry Software Sp. z o.o.
Industry Sector

www.siemens.com/plm
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Solid Edge. Jeszcze lepsze projektowanie.

siemens.com/plm/pl/free-solid-edge

Wypróbuj Solid Edge za darmo! 
45-dniowa licencja testowa na Solid Edge 3D

Teraz możesz wypróbować pełną wersję oprogramowania 
Solid Edge with synchronous technology za darmo i bez 
żadnych zobowiązań. Zobacz, jak technologia synchroniczna 
może wpłynąć na produktywność, kreatywność projektową  
i jakość produktu.

Program zawiera również interaktywne tutoriale, wskazówki 
w formie krótkich filmów i forum użytkowników, by pomóc Ci 
lepiej wykorzystać możliwości Solid Edge. 

Pobierz oprogramowanie i licencję Solid Edge ze strony 
siemens.com/plm/pl/free-solid-edge  
lub zadzwoń +4822 339 3523



W marcu zakończyła się w Kielcach impreza otwierająca cykl 
dorocznych targów dla branży obróbki metali. Targi nazywane kiedyś 
STOM to obecnie kilka połączonych imprez pod jednym dachem: 
Targi STOM-TOOL, STOM-BLECH, SPAWALNICTWO, CONTROL-STOM  
i EXPO-SURFACE. Taka różnorodność pozwala przyciągnąć wystawców 
różnych typów obrabiarek i jest ciekawsza dla klientów, którzy w jednym 
miejscu mogą zapoznać się z wieloma urządzeniami potrzebnymi 
producentom branży metalowej. Tegoroczne targi obejmujące pięć 
wystaw związanych z obróbką blach, metali, spawalnictwem, ochroną 
powierzchni i technikami pomiarowymi zebrały ponad 400 firm  
z 26 krajów.

Fot. 1. Pan Tadeusz Czarnowski z firmy ITT Technika prezentuje 
klientom zalety przedstawionej na firmowym stoisku obrabiarki.

W tym roku po raz pierwszy targi STOM odbyły się w dwóch 
różnych odsłonach. Na STOM-BLECH prezentowane były najnowsze 
technologie i maszyny do obróbki blach, a na STOM-TOOL technologie, 
obrabiarki, maszyny i narzędzia oraz materiały stosowane do obróbki 
metali. Targi te patronatem honorowym objął Minister Gospodarki. 
Merytorycznie wspierały je Instytut Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania, Wydział Mechaniczny Politechniki Radomskiej  
i Politechnika Świętokrzyska.

Wystawie SPAWALNICTWO towarzyszyły dynamiczne pokazy  
(patrz następne zdjęcie). Targi te organizowane są przy współpracy 
z Instytutem Spawalnictwa z Gliwic oraz Polską Izbą Spawalniczą  
z Warszawy. – Od lat obserwuję rozwój tych targów i co roku widzę tu 
coś nowego. Spawalnictwo w Polsce ma się dobrze i widać to wszędzie, 
mimo kryzysu. Trudno się dziwić. Wszystko co nas otacza: hale, 
terminal wejściowy, konstrukcje budowlane – to wszystko opiera się 
na spawalnictwie. Spawalnictwo to materiały, technologie, narzędzia, 
ale i wiedza. To wszystko mamy tu na stoiskach w Targach Kielce - 
powiedział podczas uroczystego otwarcia dyrektor Instytutu, prof.  
dr hab. inż. Jan Pilarczyk.

Fot. 2. Napisałem o „dynamicznych pokazach”, bo na niektórych 
stoiskach pokazy przyciągały wielu klientów. Iskry powstały przy 
ukośnym cięciu blachy na stoisku firmy AEP - Ajan Engineering Polska. 

Targi EXPO-SURFACE organizowane były we współpracy ze 
specjalistami z Katedry Chemii i Korozji Metali Wydziału Odlewnictwa 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Natomiast Targi CONTROL-STOM 
skupiły sporą grupę firmy prezentujących sprzęt kontroli pomiarowej, 
aparaturę badawczą i wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych.

Fot. 3. Plakaty techniczne, Forum Narzędziowe i doradztwo w zakresie 
dostaw materiałów i wyposażenia narzędziowni - to oferowaliśmy na 
stoisku OBERON Robert Dyrda.

W rozmowach z wystawcami przeważały optymistyczne opinie, 
także na naszym przykładzie możemy stwierdzić, że zainteresowanie 
gości było większe niż rok temu. Marcowe targi w Kielcach są dobrym 
miejscem spotkań dla klientów z centralnej, wschodniej i południowej 
Polski. Dzięki "łaskawości" tegorocznej pogody, frekwencja okazała się 
dla nas zdecydowanie lepsza niż rok temu. Trzymamy kciuki za wczesną 
wiosnę także w 2013 – spotkamy się wtedy w Kielcach ponownie. 

STOM ROŚNIE !
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BALINIT®LATUMA wytwarzana jest w oparciu o najnowsze 
metody technologii łuku elektrycznego. Powstanie tej powłoki 
jest konsekwencją dalszego rozwijania warstw BALINIT®FUTURA 
NANO (TiAlN) i BALINIT®X.CEED (AlTiN).

Nowa technika łuku elektrycznego
• Zapewnia uzyskanie optymalnego składu i wysokiej 

gładkości powierzchni.
Wysoka zawartość aluminium

• Powoduje podwyższenie odporności na utlenienie  
i podnosi twardość na gorąco. 

Zrównoważona twardość i poziom naprężeń
• Umożliwia szerokie pole zastosowań.

Wysoka stabilność chemiczna
• Jest powodem dużej odporności na zużycie kraterowe.

Doskonała odporność na szok termiczny
• Można ją stosować przy obróbce na sucho i mokro.

BALINIT®LATUMA jest powłoką:
• Uniwersalną
• Przeznaczoną do obróbki zarówno na sucho jak  

i z chłodzeniem
• Zapewniającą wysoką produktywność również przy 

wysokich parametrach 
• Niezawodną i zapewniającą wysoką zyskowność

BALINIT® LATUMA, rekomendacje dotyczące zastosowania:
Frezy trzpieniowe, wiertła ( HM, HSS)

• Stal nierdzewna, HRSA
• Żeliwo
• Stale narzędziowe i wysokostopowe
• Stale o podwyższonej wytrzymałości, stale w stanie 

utwardzonym.
Płytki skrawające

• Frezowanie: stal, stal nierdzewna, HRSA, żeliwo
• Toczenie: stal nierdzewna, obróbka wykańczająca.

BALINIT®LATUMA 
mocna i wszechstronna

Oerlikon Balzers Coating Poland Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 4; 59-101 Polkowice, T: 76 746 48 00; F: 76 746 48 01

www.oerlikon.com/balzers/pl

Oerlikon Balzers nieustannie pracuje nad rozwojem oferowanych powłok i systematycznie 
wprowadza nowe produkty. Od czerwca 2012 dostępna będzie w Polsce najnowsza powłoka  
Balzers – BALINIT®LATUMA

600

700

800

900
Rysunek nr 1
Frez trzpieniowy, porównanie 
ywotnoci.

Narzdzie
Frez trzpieniowy, ø = 10 mm
Przedmiot obrabiany
Stal 1.2344; 52 HRC

Trwało [m]

0

100

200

300

400

500

BALINIT® LATUMABALINIT®X.CEED

Stal 1.2344; 52 HRC
Parametry obróbki
vc = 320 m/min
ft = 0.12 mm/obr
ap = 0.3 mm
ae = 0.3 mm
VB = 0.12 mm
Na sucho

ródło
Oerlikon Balzers 

Rysunek nr 2 
Wiercenie, porównanie 
ywotnoci.
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Super grafity  
w najlepszych cenach

Ul. Cicha 15, 88 - 100 Inowrocław
Tel. 52 35 424 00, Fax 52 35 424 01

www.oberon.pl; oberon@oberon.pl
OBERON® 
Robert Dyrda



Świadczymy usługi obróbki cieplnej w zakresie:
• Azotowania gazowego Nitreg®:

Elementów form wtryskowych i odlewniczych, matryc do wyciskania profili 
aluminiowych oraz do kucia na gorąco, narzędzi tłocznych i wykrawających 
ze stali do pracy na zimno, elementów dla przemysłu maszynowego i 
motoryzacyjnego.

• Azotowania antykorozyjnego Nitreg-ONC®:
Z kontrolą potencjału azotowego i składu fazowego warstwy elementów, 
dające warstwy odporne na ścieranie i korozję (kolor pokrycia czarny).

• Azotonawęglania niskotemperaturowego Nitreg (cyjanowanie): 
Celem azotonaweglania jest uzyskanie utwardzonej odpornej na ścieranie 
warstwy wierzchniej materiału praktycznie bez deformacji kształtu i zmian 
wymiarowych obrabianego narzędzia lub detalu.

• Hartowania i odpuszczania w jednym cyklu w piecach próżniowych:
Z wysokociśnieniowym chłodzeniem w azocie: elementów form odlew-
niczych, matryc kuźniczych, matryc do wyciskania aluminium, narzędzi 
tłocznych i wykrojników oraz narzędzi ze stali szybkotnących.

• Nawęglania i węgloazotowania gazowego: z kontrolą potencjału 
węglowego:  
Elementów ze stali konstrukcyjnych np. kół zębatych ,wałków, sworzni.

• Nawęglania próżniowego: 
Charakteryzującego się eliminacją wewnętrznego utleniania, brakiem 
cementytu w nawęglonej powierzchni, pełną automatyzacją i powtarzalno-
ścią procesów.

• Lutowania próżniowego: 
Dzięki procesom dyfuzji i dodatkom stopowym uzyskuje się łącza o wyso-
kiej wytrzymałości, które wykazują lepsze własności niż łącza spawane.

• Wymrażania: 
W obróbce podzerowej elementy uzyskują podwyższoną wytrzymałość i 
twardość oraz stabilizację wymiarową, a zawartość austenitu szczątkowego 
spada poniżej 7%.

BODYCOTE jest jedną z największych międzynarodowych firm świadczących usługi 
w zakresie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej znaną na całym świecie.
Wybór naszej firmy jako kompetentnego partnera w obróbce cieplnej pozwala 
uzyskać dostęp do szerokiego spektrum najnowocześniejszych technologii obróbki 
cieplnej i cieplno-chemicznej. Bodycote oferuje Państwu różnorodne procesy ob-
róbki cieplnej, technologii obróbek powierzchniowych oraz kompleksowe badania 
materiałowe.
Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników jest do Państwa dyspozycji.

OBRÓBKA CIEPLNA

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddział w Świebodzinie

ul. Świerczewskiego 76
66-200 Świebodzin

tel.: +48 (68) 382 85 10
fax: +48 (68) 382 59 24, w. 203

e-mail: swiebodzin@bodycote.com

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddział w Chełmnie

ul. Słowackiego 3a
86-200 Chełmno

tel.: +48 (56) 676 28 67
tel./fax: +48 (56) 676 29 33

e-mail: chelmno@bodycote.com

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu

ul. Handlowa 2
41-807 Zabrze

tel.: +48 (32) 273 82 74, 273 82 75
fax: +48 (32) 273 83 00

e-mail: zabrze@bodycote.com

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie

ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa

tel.: +48 (22) 834 97 17
fax: +48 (22) 834 97 17 wew. 107
e-mail: warszawa@bodycote.com

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddział w Częstochowie

ul. Wilgowa 65 D
42-271 Częstochowa 

tel.: +48 (34) 365 50 35
fax: +48 (34) 365 47 48

e-mail: czestochowa@bodycote.com



W narzędziowniach często stosuje się różne systemy mocowań i pozycjonowania elektrod na drążarkach, głównie, aby przyspieszyć „ustawianie” 
elektrody względem obrabianej wkładki formy wtryskowej. Poniżej kilka słów o „mini bohaterze” tego artykułu, najbardziej rozpowszechnionym na 
świecie z systemów – Mini z System 3R. System 3R ma wiele odmian paletyzacji, bo był doskonalony przez ponad 40 lat. Szwedzi pierwsze mocowania 
referencyjne wyprodukowali w roku 1969, a w początkach 1970 wprowadzili na rynek bohatera tego artykułu – Mini. Popularność zawdzięcza temu, 
że wyprodukowano ponad 10 milionów oryginalnych trzpieni oraz doczekał się „klonów”, niekoniecznie dokładnych, ale wyglądających prawie tak 
samo i pasujących w oryginalne uchwyty. Paletyzacja kojarzy się z reguły z prostokątna podstawą – Mini ma jednak coś nietypowego – jest okrągły 
w przekroju.

Pierwszym pomysłem szwedzkich inżynierów na przenoszenie elektrod z frezarki na drążarkę był system nazywany Mini, bazujący na 
wyszlifowanych, hartowanych trzpieniach wkładanych w hydrauliczne zaciskaną komorę uchwytu. Okrągły kształt chwytu o niedużej średnicy, bo 
tylko 20 mm, nie pozwala, niestety, w prosty sposób sztywno montować większych elektrod. Mini za to świetnie sprawdza się przy małych elektrodach 
lub w sytuacji, kiedy udaje się kupić używaną drążarkę z zamontowanym już uchwytem systemowym i akcesoriami. Takiemu „darowanemu koniowi” 
w zęby nie zaglądamy, tylko zaprzęgamy go (System 3R Mini) do pracy. Jest to o tyle proste, że trzpienie trzymające elektrody mają różne długości  
zakończenia, tak, aby system można było dopasować pod indywidualne potrzeby różnych narzędziowni. Na Mini System 3R można obrobić całkiem 
duże elektrody (np. na pióra wycieraczek samochodowych).

Mini System 3R nazywany jest też „odwróconym systemem referencyjnym”. Dlaczego? Bo elastyczna komora uchwytu przyjmuje trzpienie 
o zawsze tym samym wymiarze, średnicy, długości i twardości. W ten sposób zagwarantowana jest powtarzalność mocowań. Odwrotnie 
niż w mocowaniach Macro, Junior, GPS, Dynafix czy mocowaniach innych producentów, gdzie uchwyt wykonany jest bardzo dokładnie i to on 
przystosowuje do siebie niekoniecznie bardzo dokładne palety.

Pomysł trzpieni trzymających elektrody przyjął się w narzędziowniach i obecnie tak na świecie, jak i w Polsce można spotkać ten rodzaj 
„paletyzacji” produkcji elektrod. Na rys. 1 przedstawiam możliwe rozwiązania trzpieni Mini System 3R. Różnią się długością i sposobem mocowania 
elementu na końcówce.

Najpopularniejszy system mocowań 3R

3R-322/25E 3R-322/50S 3R-322/50E 3R-322/100 3R-310EE 3R-13.321 3R-311.4 3R-311.2 3R-311.3

Uchwyt Mini System 3R

Elektroda

Rys. 1. Różne trzpienie Mini System 3R
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Podstawową metodą jest lutowanie elektrody do trzpienia Mini System 3R, ale są też trzpienie z uchwytem trójszczękowym czy tulejkami 
zaciskowymi. Jeżeli konieczne jest wycięcie elektrody drutem i przeniesienie jej na drążarkę wgłębną – jest trzpień z imadłem uniwersalnym, 
oczywiście wykonany jako nierdzewny.

Podobnie jak trzpienie, uchwyty do wrzeciona drążarki, czy innej obrabiarki (np. tokarki) wykonane są w różny sposób. Najtańsze pozwalają 
tylko na mocowanie i indeksację co 90o. Droższe mają możliwość obrotu o określony na noniuszu kąt, aż do wersji zmechanizowanych, działających 
jako oś C.

Rys. 2. Uchwyty System 3R Mini na wrzeciona obrabiarek

Natomiast na stół frezarki czy drążarki drutowej potrzebne są oczywiście inne mocowania, pozwalające odnaleźć łatwo nawiązanie do 
odniesień osi XYZ, stąd np. precyzyjnie szlifowane boki „kostki” montowanej na stole centrum frezarskiego czy chwyt w kształcie jaskółczego ogona 
pozwalający szybko zapinać uchwyt hydrauliczny na brzegu ramy drążarki drutowej. Przykłady uchwytów stołowych Mini System 3R na Rys. 3.

Jak wspomniałem na początku artykułu, obecnie system 
mocowań Mini System 3R najczęściej trafia do narzędziowni 
z obrabiarką kupowaną z drugiej ręki. Czasem klient ma 
drążarkę i całą szafkę dodatków, a czasem trzeba zakupiony 
system uzupełnić o kilka drobiazgów i zyskuje się wtedy w pełni 
funkcjonalny system referencyjny za ułamek ceny.

Wszystkim z Państwa zainteresowanym uzupełnieniem 
swojego systemu Mini System 3R wyślę aktualne ulotki na 
jego temat. Proszę też o kontakt telefoniczny z naszą firmą, 
w celu uzgodnienia wizyty podczas której wspólnie określimy 
ewentualne uzupełnienie systemu o potrzebne akcesoria.

3R-321.5 3R-321.65 3R-321.2-4x90O 3R-321-4x90O 3R-321.2-4x90O

Wrzeciono drążarki Wrzeciono drążarki z MIDI System 3R

Trzpień Mini System3R

Wrzeciono tokarki Trzpień Mini 
System 3R

3R-321.46 3R-321.4 3R-352.1 3R-202 3R-222.2

Trzpień Mini System 3R

Stół frezarki, szlifierki Stół drążarki drutowej WEDM

3

Fot 1. Uchwyt Mini System 3R na tokarkę

Fot. 2. Obróbka elektrody 
na trzpieniu Mini System 3R  
w adapterze Mini System  
3R/Macro System 3R

Fot. 3. Trzpień Mini System 3R z końcówką  
z imadłem do pracy na drążarce drutowej

Rys. 3. Mocowania na drążarkę drutową

2

1

Przedstawiciel System 3R w Polsce - 
OBERON Robert Dyrda

r.dyrda@oberon.pl Tel. 601 89 54 84
Zdjęcia: materiały reklamowe System 3R
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Usługi regeneracji korpusów narzędzi składanych.
Regeneracja narzędzi skrawających to doskonały pomysł na 

optymalizację kosztów gospodarki narzędziowej. Oprócz najbardziej 
popularnej regeneracji narzędzi monolitycznych, oferujemy również 
usługi regeneracji korpusów narzędzi składanych, na płytki wymienne.  
W zasadzie jest możliwa regeneracja każdego korpusu narzędzia 
składanego, czy to narzędzia katalogowego czy specjalnego. 
Regenerowane są narzędzia najprostsze, począwszy od standardowych 
noży tokarskich, po narzędzia skomplikowane, takie jak na przykład frezy 
jeżowe czy też wielostopniowe wiertła składane.

Modyfikacje narzędzi.
Oprócz standardowej regeneracji narzędzi składanych oferujemy 

także możliwość modyfikacji dowolnego narzędzia wg potrzeb 
klienta. Przykładem mogą być tutaj modyfikacje gniazd narzędzi pod 
wybrane płytki skrawające (np. pod płytki innego producenta lub płytki  
o innym kształcie czy wymiarze), zmiana geometrii narzędzia lub innych 
parametrów czy nawet budowa nowych gniazd na narzędziu wg 
wymagań danego procesu technologicznego.

Gwarancja jakości usług regeneracji.
Innowacje w obróbce CNC i rozwój wiedzy o materiałach pozwalają 

na naprawę skomplikowanych narzędzi, które do niedawna nadawały się 
jedynie na złom. Większość wierteł, rozwiązań Capto™, KM™/BT™ czy 
frezów kulistych jest regenerowanych na maszynach CNC. W każdym 
przypadku, przy regeneracji, odtwarzane są również otwory chłodzące.  

Po procesie regeneracji narzędzia są polerowane co dodatkowo 
gwarantuje wysoką dokładność wykonania gniazd. Dla użytkownika 
w zasadzie najważniejsza jest jedna zasada – gwarantujemy, że po 
regeneracji narzędzia będą pracowały jak nowe.

Korzyści z regeneracji narzędzi.
Największą korzyścią dla klienta są oszczędności, czyli najczęściej 

zmniejszenie kosztów zakupu nowych narzędzi. Regeneracja narzędzi 
od zawsze była synonimem oszczędności i także dzisiaj oszczędność 
ta wynosi średnio 65% kosztu zakupu nowego narzędzia. Korzystając  
z modyfikacji narzędzi możemy zaoszczędzić jeszcze więcej, bo często 
alternatywą jest tylko narzędzie specjalne, którego koszt zwykle jest 
dość znaczny, a koszt modyfikacji to kwota tylko nieco większa niż przy 
standardowej regeneracji. Nie możemy zapomnieć, że oprócz wszystkich 
tych wymiernych korzyści, przetwarzając i regenerując zużyte narzędzia 
chronimy także środowisko naturalne.

przed regeneracją  po regeneracji

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG! 

Wysyłając do nas narzędzia do regeneracji z hasłem „OBERON” 
otrzymają państwo 15% upustu na wybraną dowolną usługę będącą 
w naszej ofercie! Szczegóły promocji można uzyskać kontaktując się 
z nami telefonicznie lub mailowo (dane poniżej).

  - DRUGIE ŻYCIE NARZĘDZI!
Retool, ul. Stroma 1b, 59-220 Legnica

tel. 76/850-26-44, regeneracja@retool.pl

REGENERACJA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH

przed regeneracją

►

►►

►

►

przed regeneracją

przed regeneracją

po regeneracji►

►

►po regeneracji

po regeneracji
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Jeden z największych tajwańskich producentów centrów obróbczych - firma Hartford - jest globalnym liderem 
wśród firm produkujących obrabiarki CNC. Obecna polityka firmy poświęcona jest dostarczaniu najlepszych 
produktów i usług. Produkowane centra obróbcze poziomem porównywane są do światowych marek, dlatego 
”HARTFORD” odgrywa ważną rolę w przemyśle lotniczym, energetycznym, samochodowym i elektronicznym. 
”HARTFORD” został marką o międzynarodowej renomie. Światowi giganci tacy jak Boeing, Airbus, BMW, Samsung, 

Nokia, używają produktów Hartforda. Zakład o powierzchni 70.000 metrów kwadratowych, zatrudniający 430 pracowników, wyposażony jest w 80 
kompletów precyzyjnego sprzętu do produkcji obrabiarek CNC. Spółka APX Technologie działająca w dwóch branżach: sprzedaż obrabiarek CNC oraz 
produkcji wyposażenia maszyn i kooperacji w zakresie części dla przemysłu lotniczego jest wieloletnim przedstawicielem Hartforda na polskim rynku.
Szeroka ofertę obrabiarek CNC zawarta jest na www.apx.pl. Poniżej prezentujemy bramowe centra obróbkowe z serii DIAMOND.

Bramowe centra obróbkowe z serii DIAMOND z głowicą 
indeksowaną w 2 osiach

Bramowe centra obróbkowe z serii DIAMOND - z osią W

► Konstrukcja korpusu obrabiarki zapewnia płynną i pozbawioną wibracji obróbkę nawet podczas dużych obciążeń np. przy frezowaniu zgrubnym. 
► Stabilność obrabiarki podczas obróbki zwiększona jest dzięki podporom podstawy, które umieszczone są w płaszczyźnie pod prowadnicami 

tocznymi.
► Większa szerokość kolumn wpływa na zwiększenie sztywności maszyny co zapewnia wysoką precyzję pracy osiąganą jedynie przez kilku 

światowych producentów. 
	 Głowica indeksowana w dwóch osiach zapewnia dokładność pozycjonowania ±6”.
► Osie B i C indeksowane są automatycznie co 5°.
►	 System automatycznego smarowania stosowany jest we wszystkich modelach centrów obróbczych firmy HARTFORD. Dostarcza on optymalne 

ilości środka smarującego pomiędzy połączenia suwliwe. Stworzone w ten sposób warunki gwarantują: stabilność pracy, powtarzalność 
wymiarową, wzrost dokładności oraz wyraźne wydłużenie żywotności obrabiarki.

Poszczególne elementy obrabiarki wykonane są przez renomowanych producentów:
► FANUC (Japonia) lub HEIDENHEIN (Niemcy)    sterowanie numeryczne, silnik wrzeciona, silniki, serwo.
► FAG (Niemcy), SKF (Szwecja)     m.in. łożyska wrzeciona.
► SCHNORR (Niemcy)      sprężyny talerzowe.
► SHAMBAN (USA)      prowadnice pokryte powłoką TURCITE-B.
► GRUNDFOS (Holandia)      pompa układu chłodzącego.
► OMRON (Japonia)      wyłączniki krańcowe i czujniki. 

GŁÓWNE ZALETY OBRABIAREK:
• Wrzeciono pozycjonuje się pod 3169 różnymi kątami
• Pozycja kątowa wrzeciona zmieniana jest automatycznie
• Innowacyjne rozwiązaniu prowadnic osi Z (patent)
• Zastosowano 11 innych patentów
• Wydajność obróbki do 1.000 cm3/min.
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Nowe wiertła CoroDrill®870
Nie tylko niezwykłe - wręcz wybitne.

Wiertła z wymiennymi końcówkami pojawiły się już jakiś 
czas temu, to żadna nowość. Podobnie jak problemy, które 
powodują. Wiertła CoroDrill 870 są inne, zupełnie inne — to 
nowa generacja wierteł z wymiennymi końcówkami.

W czym tkwi różnica? Stworzono nowe złącze między 
korpusem wiertła a końcówką. Jest ono idealnie dopasowane 
i stabilne, co wyklucza jakiekolwiek problemy z precyzją.
Wymiana końcówki jest bezpieczna i dziecinnie prosta 
(prawdopodobnie można ją wykonać z zamkniętymi oczami, 
jednak nie jest to zalecane), co maksymalizuje czas samej 
obróbki.

Dzięki nowoczesnej konstrukcji rowka wiórowego 
w połączeniu z geometrią usuwanie wiórów przebiega 
niewiarygodnie łatwo.

Dołożono wszelkich starań, żeby konstrukcja umożliwiała 
optymalne zastosowanie narzędzia. Dzięki zakresowi 
średnic, stopni i długości wykonywanie otworów jest bardziej 
efektywne i najbliższe oczekiwaniom klienta, a także 
usprawnia realizację kolejnych operacji technologicznych.

I jeszcze jedno! Dzięki nowemu gatunkowi jeszcze dłużej 
można wiercić tą samą końcówką.

www.sandvik.coromant.com/pl

Od września 2010 r. FANUC ROBOMACHINE zaczął wprowadzać 
na rynek europejski nową generację obrabiarek ROBOCUT, czyli  
ROBOCUT iE series. W roku 2012 oferta firmy Fanuc została 
rozszerzona o NOWOŚĆ, ROBOCUT 1iE/5/AWF z PRZESUWAMI  
W OSI Z=410 mm, [maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego 
1050 x820 x 400 mm].

Elektroerozyjne wycinarki drutowe to wyspecjalizowane 
urządzenia do elektroerozyjnego wycinania stempli, wykrojników, 
matryc itp. Maksymalna grubość ciętego przedmiotu wynosi 250 
mm lub 300 mm (w zależności od typu obrabiarki). Możliwe jest 
także wycinanie stożka o kącie do 30 stopni [opcjonalnie o kącie  
45 stopni]. Zastosowane w nich sterowanie, oraz oprogramowanie  
PC FAPT CUT jest przyjazne dla operatora i bardzo łatwe do 
opanowania. Oprogramowanie jest kompatybilne między innymi  
z programem AUTO-CAD, Możliwe jest przygotowania rysunków 
w formatach  DXF oraz IGES i ich import/eksport z/do sterownika 
obrabiarki. Jedną z głównych cech obrabiarek ROBOCUT iE series 
oraz sterowania jest możliwość jednoczesnego programowania  
i wycinania.

ROBOCUT 1iE/5/AWF
• [przesuwy XYZ =600x400x410 mm]
• [nośność stołu 1000 kg]
• [cięcie pod kątem +/- 30 stopni na 150 mm]
• [AWF – automatyczne przewlekanie drutu]

Zapraszamy na Targi ITM – MACH-TOOL Poznań  
29 maj - 1 czerwiec 2012 - Hala 7A, stoisko nr 9.

APX Technologie Sp. z o.o. 
• Sprzedaż i serwis obrabiarek

ul. Centralna 27 • 05-816 OPACZ 
• Tel. 22 759 62 00 • Fax. 22 759 63 44

www.apx.pl • e-mail:apx@apx.pl

NOWOŚĆ!
Elektroerozyjne wycinarki 
ROBOCUT 1iE/5/AWF 
z przesuwami w osi Z=410 mm

F
N

NUMER 02 (53) 2012 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

29



PRODUCENT GF AgieCharmilles (Szwajcaria)

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Agie Charmilles Sp. z o.o.

PARAMETRY VCE 1600Pro HPM 600HD HSM 500LP

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 4255 x 3840 3570 x 2320 3800 x 1705

Waga maszyny (kg) 19000 12 900 5 500

Przesuw osi x (mm) 1600 600 500

Przesuw osi y (mm) 900 600 450

Przesuw osi z (mm) 800 500 350

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 1700 x 850 800 x 600 550 x 450

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 2000 500 200

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) wg rysunku dostępnego na zapytanie

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) odlew meechanite odlew z polimerobetonu jednolity odlew z polimerobetonu  
zamknięta konstrukcja portalowa

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) przekładnia elektrowrzeciono elektrowrzeciono

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 6000/10000/14000 15000/20000 30000/42000/54000

Przesuw roboczy (m/min) 20 30 42

Szybki posuw (m/min) 20 40 60

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 18.5 (wartość dla 40% ED/S6) 39 (wartość dla 40% ED/S6) 13.5 (wartość dla 40% ED/S6)

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 350 (wartość dla 40% ED/S6) 84 (wartość dla 40% ED/S6) 8.8 (wartość dla 40% ED/S6)

Końcówka stożka wrzeciona (typ) ISO 40, MAS, BT 40  ISO 50 ISO-SK40, BT40, CAT40, HSK-A63, 
HSK-E40 HSK-E32, HSK-E40

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 100/900 100/600 100/450

Moc silnika głównego (kW) patrz moc wrzeciona patrz moc wrzeciona patrz moc wrzeciona

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 24/30 30 - 60 18 - 68

Czas wymiany narzędzia (sek.) 8 2 10

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 6/15 8 0,25 /1/1.5

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) w zależności od wrzeciona: 150/240 130 w zależności od wrzeciona: 8/20/25

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 6/15 8 0,25 /1/1.5

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) X, Y, Z X, Y, Z X, Y, Z

Sterowanie (typ) Heidenhain iTNC 530 Heidenhain iTNC 530 Heidenhain iTNC 530

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) liniał optyczny liniał optyczny liniał optyczny

Maksymalny pobór mocy (kVA) 16 16 27

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach 0,008 w każdej osi liniowej 0,006 w każdej osi liniowej 0,006 w każdej osi liniowej

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) 0,008 w każdej osi liniowej 0,006 w każdej osi liniowej 0,006 mm w każdej osi liniowej

Powtarzalność pozycjonowania (mm) 0,006 w każdej osi liniowej 0,004 w każdej osi liniowej 0,004 w każdej osi liniowej

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak tak

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) tak tak tak

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja opcja

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) tak tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) tak tak tak

Transporter wiórów (tak/nie) tak tak tak

Zmieniacz palet (tak/nie) tak tak tak

Magazyn palet (tak/nie) tak tak tak

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) Cena na zapytanie. Zależna od wyposażenia.

ADRES al. Krakowska 81, Sękocin Nowy 05-090 Raszyn k.Warszawy

OSOBA DO KONTAKTU Piotr Stasio, Marketing and Sales Manager

TELEFON/FAX (22) 326 50 50 / (22) 326 50 99

WWW/E-MAIL info.pl@pl.gfac.com; www.gfac.com/pl

N
F NUMER 02 (53) 2012FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

30

Frezarki CNC - raport



PRODUCENT HARTFORD

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE APX TECHNOLOGIE

PARAMETRY Maszyna duża
DBC-5350H

Maszyna średnia
HCMC-18

Maszyna mała
SMC-5

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 14.720x10.250 4.950x5.030 1.565x2.040

Waga maszyny (kg) 73.000 16.700 2.200

Przesuw osi x (mm) 5050 1800 500

Przesuw osi y (mm) 4400 920 400

Przesuw osi z (mm) 1000 (1200) 700 (820) 300

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 5.000x3.000 2.000x920 600x400

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 22.000 3.000 250

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) 5050x3.600 2000x920 600x400

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) przekładnia zębata przekładnia zębata bezpośredni

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 4.000 6.000 10.000 (24.000)

Posuw roboczy (m/min) 5 7 20

Szybki posuw (m/min) 16 15 50

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 26 26 5,5

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 750 895 -

Końcówka stożka wrzeciona (typ) BT50 BT50 BT30

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 315-1315 180-880 180-480

Moc silnika głównego (kW) 26 26 5,5

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 32 (40, 60) 20 (32 40) 14(21)

Czas wymiany narzędzia (sek.) - - 1,6

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 20 15 3

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 125 125 80

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 20 15 3

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) X/Y/Z/B/C X/Y/Z X/Y/Z

Sterowanie (typ) Fanuc, Heidenhain Fanuc, Heidenhain Fanuc, Mitsubishi

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) enkoder enkoder enkoder

Maksymalny pobór mocy (kVA) 105 48 16

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach 0,007 0,005 0,005

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) +/-6" - -

Powtarzalność pozycjonowania (mm) +/-4" - -

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) nie nie nie

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) nie nie nie

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) nie opcja opcja

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) tak tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) tak tak tak

Transporter wiórów (tak/nie) tak tak tak

Zmieniacz palet (tak/nie) nie nie nie

Magazyn palet (tak/nie) nie nie nie

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) - - -

ADRES ul. Centralna 24, 05-816 Opacz

OSOBA DO KONTAKTU -

TELEFON/FAX 22 759 62 00/22 759 61 76

WWW/E-MAIL www.apx.pl; apx@apx.pl
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PRODUCENT F.O.P. AVIA S.A.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE F.O.P. AVIA S.A. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa

PARAMETRY Maszyna duża 
X5 1250/630

Maszyna średnia 
VMC1000

Maszyna mała 
VMC650

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 4500 x 3800 x 2900 2910 x 2500 x 2850 2010 x 2440 x 2850

Waga maszyny (kg) 10 000 5300 4 400

Przesuw osi x (mm) 1250 1000 650

Przesuw osi y (mm) 700 540 540

Przesuw osi z (mm) 670 620 620

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 1500 x 700 / ø630 1200 x 540 800 x 540

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 1 000 / 700 1 000 700

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) - - -

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) elektrowrzeciono przekładnia przekładnia

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 18 000 10 000 10 000

Przesuw roboczy (m/min) 0 - 30 0 - 35 0 - 25

Szybki posuw (m/min) 30 / 30 / 30 35 / 35 / 35 25 / 25 / 25

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 36 17 13

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 130 (40% ED) 96 (25% ED) 70 (25% ED)

Końcówka stożka wrzeciona (typ) HSK 63A ISO 40 ISO 40

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 90 / 760 150 / 770 150 / 770

Moc silnika głównego (kW) 25 10 10

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 40 24 24

Czas wymiany narzędzia (sek.) 14 2,8 2,8

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 7 7 7

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 120 80 80

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 7 7 7

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) x, y, z, c, b x, y, z x, y, z

Sterowanie (typ) Heidenhain iTNC530 smart. NC

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) enkoder, liniały - opcja

Maksymalny pobór mocy (kVA) 50 30 23

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

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) ± 5 ± 5 ± 5 

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

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) opcja opcja opcja

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) opcja opcja opcja

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja opcja

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) tak tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) tak tak tak

Transporter wiórów (tak/nie) tak tak tak

Zmieniacz palet (tak/nie) nie opcja opcja

Magazyn palet (tak/nie) nie opcja opcja

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) na zapytanie na zapytanie na zapytanie

ADRES Siedlecka 47, 03-768 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Dział handlowy

TELEFON/FAX (22) 619 90 81, (22) 818 29 54

WWW/E-MAIL www.avia.com.pl, market@avia.com.pl
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PRODUCENT FAMOT PLESZEW Sp. z o.o.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE DMG POLSKA

PARAMETRY Obrabiarka duża
DMC 1035 V ecoline

Obrabiarka średnia
DMC 635 V ecoline

Obrabiarka mała
DMU 50 ecoline

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 6000 x 4550 5500 x 4500 5470 x 4630

Waga maszyny (kg) 4 250 3 800 4 000

Przesuw osi x (mm) 1035 635 500

Przesuw osi y (mm) 560 510 450

Przesuw osi z (mm) 510 460 400

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 1200 x 560 790 x 560 Ø 630 x 500

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 1000 600 200

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) 1200 x 560 x 510 790 x 560 x 460 D550 x 330

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity 

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) przełożenie bezpośrednie / elektrowrzeciono*

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 8000 / 12 000* 8000 / 12 000* 8000 / 10 000*

Przesuw roboczy (m/min) 24 24 10

Szybki posuw (m/min) 30 30 12

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 13 13 13

Moment obrotowy wrzeciona (Nm) 83 83 83

Końcówka stożka wrzeciona (typ) ISO 40 ISO 40 ISO 40

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) samoistne samoistne samoistne

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 120 / 625 120 / 460 150 / 550

Moc silnika głównego (kW) 9 9 9

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 20 / 30* 20 / 30* 16 / 30*

Czas wymiany narzędzia (sek.) 1,6 1,6 9 / 1.5****

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 6 6 6

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 130 130 130

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 6 6 6

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) X / Y / Z X / Y / Z X / Y / Z / C / B

Sterowanie (typ) Siemens 840D slHeidenhain TNC 620

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) enkoder / liniał optyczny* enkoder / liniał optyczny* enkoder / liniał optyczny*

Maksymalny pobór mocy (kVA) 17 17 17

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach / / 0,040 / 0.030*

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) / / 0,018o

Powtarzalność pozycjonowania (mm) wg. VDI / DGQ 3441 0,020 / 0,008** 0,020 / 0,008** 0,020 / 0,008**

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak tak

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) nie nie nie

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja opcja

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) tak tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) nie nie nie

Transporter wiórów (tak/nie) tak* tak* tak*

Zmieniacz palet (tak/nie) nie nie nie

Magazyn palet (tak/nie) nie nie nie

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) 69 725*** 56 275*** 89 780***

ADRES Ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew

OSOBA DO KONTAKTU Mariusz Derbich

TELEFON/FAX (062) 7428254

WWW/E-MAIL www.famot.pl

* - Opcja; ** - bezpośredni system pomiaru liniały; *** - sterowanie Siemens 840D sl; **** - magazyn 30 pozycyjny
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PRODUCENT REIDEN Werkzeugmaschinen

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Galika Sp. z o. o.

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 7947 x 6500 5810 x 4005

Waga maszyny (kg) 40000 16200

Przesuw osi x (mm) 2200 1000

Przesuw osi y (mm) 2200 1100

Przesuw osi z (mm) 1610 810

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) O 1800 1000 x 1000

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 8000 1600

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) O 2200 O 1350

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) spawany jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) elektrowrzeciono elektrowrzeciono

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 20000 18000

Przesuw roboczy (m/min) 40 60

Szybki posuw (m/min) 40 60

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 150 38

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 445 135

Końcówka stożka wrzeciona (typ) HSK 100 HSK 63

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 10 / 1610 810 / 10

Moc silnika głównego (kW) 150 38

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 104 73

Czas wymiany narzędzia (sek.) - -

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) - -

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 250 160

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) - -

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) x/y/z/a/c x/y/z/a/c

Sterowanie (typ)  iTNC 530  iTNC 530

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) liniał optyczny liniał optyczny

Maksymalny pobór mocy (kVA) - -

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach - 5 µ

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) a/c 5ws/8ws a/c 5ws/5ws

Powtarzalność pozycjonowania (mm) - 3 µ

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) nie nie

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) standard standard

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) tak tak

Transporter wiórów (tak/nie) tak tak

Zmieniacz palet (tak/nie) tak tak

Magazyn palet (tak/nie) tak tak

Serwis na polskim rynku (tak/nie) tak tak

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

Cena katalogowa netto (Euro) - -

ADRES ul. Sacerowa 12/4 00-592 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Marek Kuźmiński, Tomasz Szymała

TELEFON/FAX 0048 22 848 24 46 / 0048 22 849 87 57

WWW/E-MAIL www.galika.pl / galika-wars@galika.pl
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PRODUCENT Hurco

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Hurco Sp. z o.o.

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) DCX 22 VMX 42 VMX 10

Waga maszyny (kg) 35000 6700 3000

Przesuw osi x (mm) 3200 1060 660

Przesuw osi y (mm) 2100 610 405

Przesuw osi z (mm) 950 610 510

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 3000x1700 1270x610 760x405

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 11000 1300 300

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) - - -

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) przekładnia przekładnia przekładnia

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 6000 15000 10000

Przesuw roboczy (m/min) 7600 15200 15200

Szybki posuw (m/min) 15/15/10 35/35/30 24/24/24

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 60 18 11

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 570 237 74

Końcówka stożka wrzeciona (typ) SK50 SK40 SK40

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 165/1085 150/760 100/610

Moc silnika głównego (kW) 60 18 11

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 40 40 20

Czas wymiany narzędzia (sek.) 5 3 3

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 20 12 10

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) - - -

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 15 7 7

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) x/y/z/a/c x/y/z/a/c x/y/z/a/c

Sterowanie (typ) WinMax WinMax WinMax

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) enkoder enkoder enkoder

Maksymalny pobór mocy (kVA) 75 38 14

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach - - -

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) VDI/DGQ 3441 0,025 0,01 0,01

Powtarzalność pozycjonowania (mm) 0,015 0,005 0,005

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) nie nie nie

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) nie nie nie

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja opcja

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) talk tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) tak tak tak

Transporter wiórów (tak/nie) tak tak tak

Zmieniacz palet (tak/nie) nie nie nie

Magazyn palet (tak/nie) nie nie nie

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) - - -

ADRES Legnica, Poznańska 57

OSOBA DO KONTAKTU Tomasz  Surma

TELEFON/FAX 76 744 27 92

WWW/E-MAIL info@hurco.pl
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PRODUCENT XYZ

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE P.W. INTER-PLAST

PARAMETRY Maszyna duża XYZ 1510 VMC Maszyna średnia XYZ 1020 VMC Maszyna mała XYZ MINI MILL 
560

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 4200 x 2600 2650 x 2150 2000 x 2060

Waga maszyny (kg) 9000 5800 3100

Przesuw osi x (mm) 1500 1020 560

Przesuw osi y (mm) 604 520 400

Przesuw osi z (mm) 600 546 500

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 1600 x 600 1120 x 500 610 x 370

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 1200 800 300

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) - - -

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolita jednolita jednolita

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) przekładnia przekładnia przekładnia

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 8000, opcja 12000 8000, opcja 12000 8000, opcja 12000

Przesuw roboczy (m/min) 16 10 20

Szybki posuw (m/min) 16 20 20

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 9 9 7,5

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 57 57 33

Końcówka stożka wrzeciona (typ) BT 40 BT 40 BT 40

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) samoistne samoistne samoistne

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 140 - 750 120 - 660 100 - 600

Moc silnika głównego (kW) 9 9 7,5

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 24 24 12

Czas wymiany narzędzia (sek.) 2,5 2,5 8

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 7 8 7

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 80 80 100

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 7 8 7

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) tak tak tak

Sterowanie (typ) SIEMENS 828 D SIEMENS 828 D SIEMENS 828 D

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) enkoder enkoder enkoder

Maksymalny pobór mocy (kVA) 16 16 15

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

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) 0,005 0,005 0,005

Powtarzalność pozycjonowania (mm) 0,002 0,002 0,003

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) nie nie nie

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) nie nie nie

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja opcja

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) tak tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) nie nie nie

Transporter wiórów (tak/nie) opcja opcja opcja

Zmieniacz palet (tak/nie) nie nie nie

Magazyn palet (tak/nie) nie nie nie

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) na zapytanie na zapytanie na zapytanie

ADRES 42-200 Czestochowa, ul. Meliorantów 67 A,B

OSOBA DO KONTAKTU Zuzanna Bodziachowska-Kluza, 663-95-80-05

TELEFON/FAX 34 362 79 09

WWW/E-MAIL www.inter-plast.com.pl, www.xyz-cnc.pl, zuzanna@inter-plast.com.pl
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PRODUCENT matec Maschinenbau GmbH

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE ITT-Technika

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 10000 x 6000 5300 x 4400 1800 x 2150

Waga maszyny (kg) 40 000 7800

Przesuw osi x (mm) 4000 1300 550

Przesuw osi y (mm) 1200 600 430

Przesuw osi z (mm) 1500 800 480

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 4500 x1235 1800 x 635 430 x 650

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy nieruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 8000 900 / 2700 300

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) 4000x1200x1000 1300x600x500 550x430x350

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) spawany spawany odlew

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) Elektrowrzeciono Elektrowrzeciono Elektrowrzeciono

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 8000 9000 8000

Przesuw roboczy (m/min) 30 30 30

Szybki posuw (m/min) 30 30 30

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 45 30 11,5

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 450 100

Końcówka stożka wrzeciona (typ) HSK-A 100 SK 40 SK 40

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) samoistne samoistne samoistne

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 0-1500 0 - 700 100 - 580

Moc silnika głównego (kW) 45 30 11,5

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) do 200 36 20

Czas wymiany narzędzia (sek.) 4 3,5 7

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 10 10 3

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 200 130 130

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 25 3 6

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) X/Y/Z/B/A X/Y/Z/B/C X/Y/Z

Sterowanie (typ) iTNC 530 Siemens 840D iTNC 530 Siemens 840D iTNC 530 Siemens 840D

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) liniał optyczny liniał optyczny enkoder

Maksymalny pobór mocy (kVA) 80 42 25

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach 0,01 0,01 0,006

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) 0,01 0,01 0,02

Powtarzalnośc pozycjonowania (mm) 0,002 0,003 0,004

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak nie

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) tak tak nie

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja opcja

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) tak tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) tak tak tak

Transporter wiórów (tak/nie) tak tak tak

Zmieniacz palet (tak/nie) nie nie nie 

Magazyn palet (tak/nie) nie nie nie

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) b.d. b.d. b.d.

ADRES ITT-Technika

OSOBA DO KONTAKTU Dział sprzedaży

TELEFON/FAX Tel. 62 740 9042 / Fax 62 720 9030

WWW/E-MAIL www.itt-technika.pl / itt@itt-technika.pl
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PRODUCENT Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A.

PARAMETRY FXR-40CJ2 FNU-50 FNS-45

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 2600x2300 2500x3200 2800x3000

Waga maszyny (kg) 3500 3000 2800

Przesuw osi x (mm) 1150 800 650

Przesuw osi y (mm) 320 500 480

Przesuw osi z (mm) 465 475 475

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 400x1400 500x900 450x1200

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 450 350 350

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) 400x1400x540 500x900x475 450x1200x475

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) przekładnia przekładnia przekładnia

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 2500 3600 3600

Przesuw roboczy (m/min) 0,01 – 2 x,y = 0,01 – 4; z = 0,01 – 1,5 x,y = 0,01 - 4; z = 0,01 – 1,5

Szybki posuw (m/min) x,y=10; z=5 x,y=4; z=1,5 x,y=4; z=1,5

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 7,5 7,5 7,5

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 505 487 487

Końcówka stożka wrzeciona (typ) ISO 50 ISO 40 ISO 40

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) samoistne samoistne samoistne

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) pion 0-540,  poziom 0-465 pion 11-486, poziom 85-560 Pion 50-525, 

Moc silnika głównego (kW) 7,5 7,5 7,5

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) - - -

Czas wymiany narzędzia (sek.) - - -

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) - - -

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) - - -

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) - - -

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) X/Y/Z – A opcja X/Y/Z – A opcja X/Y/Z – A opcja

Sterowanie (typ) Heidenhain TNC320 Heidenhain TNC320 Heidenhain TNC320

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) X,Y - liniały, Z - enkoder X, Y, Z; liniały X, Y, Z; liniały

Maksymalny pobór mocy (kVA) 15 9 11

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach X,Y - 0,015; Z - 0,020 X,Y - 0,015; Z - 0,020 X,Y - 0,015; Z - 0,020

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) a - ±10s a - ±10s a - ±10s

Powtarzalność pozycjonowania (mm) X,Y - 0,010; Z - 0,015 X,Y - 0,010; Z - 0,015 X,Y - 0,010; Z - 0,015

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) nie nie nie

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) nie nie nie

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) nie nie nie

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) tak tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) nie nie nie

Transporter wiórów (tak/nie) nie nie nie

Zmieniacz palet (tak/nie) nie nie nie

Magazyn palet (tak/nie) nie nie nie

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) na zapytanie na zapytanie na zapytanie

ADRES ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin

OSOBA DO KONTAKTU Błażej Sieciński

TELEFON/FAX +48 62 747 26 01 / +48 62 747 27 15

WWW/E-MAIL www.jafo.com.pl ; jafo@jafo.com.pl 
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PRODUCENT MOONGATE (TAIWAN)

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Janus Sp. z o. o." i S-ka-Sp. Komandytowa

PARAMETRY Maszyna duża FG3660 Maszyna średnia  FG2460 Maszyna mała FG1822

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 15.400/8.300/5.600 15.400/5.600/4.700 6.400/4.550/4.570

Waga maszyny (kg) 80 000 65 000 24 000

Przesuw osi x (mm) 6.000 6.000 2.200

Przesuw osi y (mm) 3.600 2.400 1.800

Przesuw osi z (mm) 1.100(1.400) 800(1.100) 800

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 6.200x3.000 6.200x2.000 2.300x1.500

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 26.000 20.000 12.000

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) 6.200x3.650x1.100(1400) 6.200x2.450x800(1.100) 2.200x1.850x800

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) przekładnia przekładnia przekładnia

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 6.000 6.000 6.000

Przesuw roboczy (m/min) 0.005-5.000 0.005-8.000 0.005-8.000

Szybki posuw (m/min) 12/12/12/ 15/15/12/ 20/20/15/

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 22 22 18.5

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 450 450 380

Końcówka stożka wrzeciona (typ) MAS403BT 50 MAS403BT 50 MAS403BT 50

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 300-1400(1700) 300-1100(1400) 200-1000

Moc silnika głównego (kW) 22/26 22/26 18.5/22

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 24(80) 24(80) 24(80)

Czas wymiany narzędzia (sek.) 6 6 6

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 35 35 25

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 110/200 110/200 110/200

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 28 28 20

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z,

Sterowanie (typ) FANUC 0i-MD FANUC 0i-MD FANUC 0i-MD

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) enkoder (liniał optyczny) enkoder (liniał optyczny) enkoder (liniał optyczny)

Maksymalny pobór mocy (kVA) 60 50 40

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach ±0.008/300 ±0.008/300 ±0.008/300

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300

Powtarzalność pozycjonowania (mm) ±0.003 ±0.003 ±0.003

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) nie nie nie

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) nie nie nie

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja opcja

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) tak tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) nie nie nie

Transporter wiórów (tak/nie) tak tak tak

Zmieniacz palet (tak/nie) nie nie nie

Magazyn palet (tak/nie) nie nie nie

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) w zależności od wyposażenia w zależności od wyposażenia w zależności od wyposażenia

ADRES 41-200 Sosnowiec, ul. Grzybowa 1

OSOBA DO KONTAKTU Borówka Maciej

TELEFON/FAX (32) 266 40 51 w. 32

WWW/E-MAIL www.obrabiarki.biz.pl  e-mail: obrabiarki@obrabiarki.biz.pl
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WIERTARKO-FREZARKI BRAMOWE
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
www.moongate.com.pl



PRODUCENT MAKINO

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MAKINO

PARAMETRY Maszyna duża - V77 Maszyna średnia - F5 Maszyna mała - F3

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 4600 x 3000 4195 X 3645 4195 x 3520

Waga maszyny (kg) 16000 7500 7300

Przesuw osi x (mm) 1 200 900 650

Przesuw osi y (mm) 700 500 500

Przesuw osi z (mm) 650 450 450

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 1400 x 700 1000 x 500 850 x 500

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy w osi Y ruchomy w osi Y ruchomy w osi Y

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 2500 650 650

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) 1400 x 700 x 550 1000 x 500 x 450 850 x 500 x 450

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) elektrowrzeciono elktrowrzeciono elktrowrzeciono

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 20000 (12000, 18000) 12 000, 20 000, 30 000 12 000, 20 000, 30 000

Przesuw roboczy (m/min) 1 do 20 1 do 20 1 do 20

Szybki posuw (m/min) 20 20 20

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 18,5 (22) 18(22) 18(22)

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 99,5 / 151 95(117) 95(117)

Końcówka stożka wrzeciona (typ) HSK-A63 (HSK-A100) BT40, HSK-A63,HSK-F63 BT40, HSK-A63,HSK-F63

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 250 / 900 150/600 150/600

Moc silnika głównego (kW) 22 / 18.5 22 / 18 22 / 18

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 20 (opcja 30, 40, 60, 80) 20 ( opcja 30 ) 20 ( opcja 30 )

Czas wymiany narzędzia (sek.) 5 4,5 4,5

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 8 (20 dla HSK-A100) 8 8

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 120 (145 dla HSK-A100) 120 120

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 20-sie 8 8

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) x/y/z x/y/z x/y/z

Sterowanie (typ) Professional 5 (Fanuc 310is) Professional 5 (Fanuc 310is) Professional 5 (Fanuc 310is)

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) liniały pomiarowe enkoder (opcja liniały) enkoder (opcja liniały)

Maksymalny pobór mocy (kVA) ~ 60 40 40

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach 0,005 mm 0,007 0,007

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) x/y/z - 0,0015 mm x/y/z - 0,0025 mm x/y/z - 0,0025 mm

Powtarzalność pozycjonowania (mm) 0,001 0,0014 0,0014

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) nie nie nie

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) tak (opcja) nie nie

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja opcja

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) tak tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) tak tak tak

Transporter wiórów (tak/nie) tak tak (opcja) tak (opcja)

Zmieniacz palet (tak/nie) opcja nie nie

Magazyn palet (tak/nie) opcja nie nie

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) na zapytanie na zapytanie na zapytanie

ADRES Makino, ul. Osmańczyka 12/112; 01-494 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Daniel Kustrzepa

TELEFON/FAX 48 664 740 741

WWW/E-MAIL www.makino.pl; kustrzepa@makino.pl
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PRODUCENT Correanayak YCM EXTRON

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MDT SP. Z O.O.

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 33400x9000x6000 4900x5020x3100 2689x2145x2400

Waga maszyny (kg) 200.000 11.200 3.500

Przesuw osi x (mm) 25000 1100 660

Przesuw osi y (mm) 1500 600 460

Przesuw osi z (mm) 4000 630 510

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) - 1200x600 760x456

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) stały ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 15 ton/m² 1500 350

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) - 2500x1200x600 1500x1000x500

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) przekładnia przekładnia przekładnia

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 6000 6000 10000

Przesuw roboczy (m/min) 10 5 10

Szybki posuw (m/min) 30 16 30/30/24

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 30 18.5 7.5

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 1045 286 35

Końcówka stożka wrzeciona (typ) ISO50 BT50 BT40/SK40

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 0-4000 168-798 150-660

Moc silnika głównego (kW) 30 18.5 7.5

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 60 24 16

Czas wymiany narzędzia (sek.) 30 6 6

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 20 20 7

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 200 110 90

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 20 15 7

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) x/y/z/c x/y/z/c/a x/y/z/c/a

Sterowanie (typ) Hedenhain Fanuc Fanuc/Siemens

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) enkoder enkoder/liniał enkoder/liniał

Maksymalny pobór mocy (kVA) 62 44 15

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach ±0.008 ±0.007 ±0.005

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) ±0.008 ±0.007 ±0.005

Powtarzalność pozycjonowania (mm) ±0.005 ±0.003 ±0.003

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) nie nie nie

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) nie nie nie

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) standard opcja opcja

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) tak tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) tak tak tak

Transporter wiórów (tak/nie) tak tak tak

Zmieniacz palet (tak/nie) nie tak nie

Magazyn palet (tak/nie) nie tak nie

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie

ADRES 02-972 Warszawa ul. Hlonda 2c lok 113

OSOBA DO KONTAKTU Michał Wadowski

TELEFON/FAX 22 842 95 66

WWW/E-MAIL www.mdt.net.pl; info@mdt.net.pl

F
N

NUMER 02 (53) 2012 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

43

Frezarki CNC - raport



PRODUCENT KITAMURA Machinery Japan

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE TML Technologie

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) BridgeCenter 8F Mycenter 4XiF Mycenter 3XG

Waga maszyny (kg) 19.300 8.300 5.500

Przesuw osi x (mm) 2.032 1.016 760

Przesuw osi y (mm) 1.085 510 455

Przesuw osi z (mm) 710 510 460

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 900 x 2500 522 x 1100 410 x 900

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 3000 600 500

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm)

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

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) Gear Drive Gear Drive  Direct Drive

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 10.000 15.000 15.000

Przesuw roboczy (m/min) 24 36 36

Szybki posuw (m/min) 24 50 50

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 18,5 18,5 11

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 270 224 95,5

Końcówka stożka wrzeciona (typ) MAS BT 40 (BIG PLUS) MAS BT 40 (BIG PLUS) MAS BT 40 (BIG PLUS)

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

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 252 - 962 263 - 773 110-570

Moc silnika głównego (kW) 22 18,5 11

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 30 30 30

Czas wymiany narzędzia (sek.) 8 1,4 1,8

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 15 10 8

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 167 140 150

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 15 10 8

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) X / Y / Z X / Y / Z X / Y / Z

Sterowanie (typ) FANUC 30iM FANUC 30iM ARUMATIK Mi

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) liniały liniały liniały

Maksymalny pobór mocy (kVA) 40 30 30

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach ± 0,002 ± 0,002 ± 0,002

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

Powtarzalność pozycjonowania (mm) ± 0,001 ± 0,001 ± 0,001

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) TAK TAK TAK

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) zapytanie zapytanie zapytanie

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) standard standard standard

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) TAK TAK TAK

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) TAK TAK TAK

Transporter wiórów (tak/nie) TAK TAK TAK

Zmieniacz palet (tak/nie) TAK TAK TAK

Magazyn palet (tak/nie) zapytanie zapytanie zapytanie

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) zapytanie zapytanie zapytanie

ADRES TML Technologie

OSOBA DO KONTAKTU Dział Sprzedaży

TELEFON/FAX 58 686 67 77

WWW/E-MAIL www.tml-technologie.pl / office@tml-technologie.pl
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PRODUCENT TBI Technology Sp z o.o.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE TBI Technology Sp z o.o.

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) TBI SDV-H 6224 TBI VC 1670 TBI VC 1060

Waga maszyny (kg) 71500 11000 6000

Przesuw osi x (mm) 6200 1600 1000

Przesuw osi y (mm) 2400 700 600

Przesuw osi z (mm) 760 650 550

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 6000 x 2200 1750 x 700 1100 x 500

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 25000 2000 700

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm)

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) przekładnia przekładnia/ elektrowrzeciono przekładnia/ elektrowrzeciono

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 4 000 30 000 30 000

Przesuw roboczy (m/min) 5000

Szybki posuw (m/min) 8 24 30

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 22 11 11

Moment obrotowy wrzeciona (NM)

Końcówka stożka wrzeciona (typ) 50 40/50 40/50

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) samoistne samoistne samoistne

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 165 - 925 153 - 830 150 - 700

Moc silnika głównego (kW) 22 11 11

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 20 / 32 / 40 / 60 24 24

Czas wymiany narzędzia (sek.) 8 1,2 1,2

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 18 7 7

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 250 150 150

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 18 7 7

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) x / y / z x / y / z x / y / z

Sterowanie (typ) Heidenhain, Fanuc, Siemens Heidenhain, Fanuc, Siemens Heidenhain, Fanuc, Siemens

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) liniał optyczny liniał optyczny liniał optyczny

Maksymalny pobór mocy (kVA) 55 35 25

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach

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

Powtarzalność pozycjonowania (mm)

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie)

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie)

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja opcja

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie)

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) nie nie nie

Transporter wiórów (tak/nie) tak tak tak

Zmieniacz palet (tak/nie) nie nie nie

Magazyn palet (tak/nie) nie nie nie

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) - - -

ADRES ul. Bosacka 52, 47-400 Racibórz

OSOBA DO KONTAKTU Tomasz Rydygiel

TELEFON/FAX +48 32 777 43 60

WWW/E-MAIL www.tbitech.pl / biuro@tbitech.pl
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Odpowiednia dystrybucja ciepła  
w procesach formowania wtryskowego  
i wytłaczania jest jednym z decydujących 
czynników wpływających na jakość 
produktów i długość cyklu. Właściwości 
fizykochemiczne ciekłego CO2 umożliwiają 
stosowanie go jako środka chłodzącego  
w procesach przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Dodatkowe chłodzenie ciekłym 
dwutlenkiem węgla pozwala na uzyskanie 
wyrobów lepszej jakości i na zwiększenie 
wydajności produkcji. Aplikacje firmy Linde, 
oparte na CO2, można w łatwy i ekonomiczny 
sposób zastosować w formach wtryskowych 
oraz w głowicach wytłaczarek. W obu 
przypadkach zadaniem ciekłego dwutlenku 
węgla jest odbiór ciepła i zapobieganie w ten 
sposób miejscowemu przegrzaniu się tworzywa 
w formie wtryskowej oraz schładzanie 
wewnętrzne profili wielokomorowych lub rur 
podczas wytłaczania.

Jakkolwiek rozwiązanie to można 
zastosować w przypadku form i głowic 
już istniejących, będących w użyciu, to 
zdecydowanie korzystniej jest uwzględnić 
możliwość zastosowania chłodzenia CO2 na 
etapie projektowania i produkcji form i głowic. 

Powszechnie stosowaną metodą 
chłodzenia formy przy formowaniu 
termoplastów jest kontrola temperatury 
za pomocą wody przepływającej przez 
odpowiednio ukształtowany kanały wewnątrz 
formy. Taka metoda rodzi ogromne problemy 
w przypadku konieczności schłodzenia długich 
i cienkich rdzeni, elementów prowadzących 
lub wzmacniających oraz innych, trudno 
dostępnych miejsc formy. Problemy te 
mogą wynikać między innymi z zatykania 
kanałów chłodzących osadami, strat ciśnienia 
spowodowanych małą średnicą tychże 
kanałów lub zbyt dużą odległością pomiędzy 
kanałem chłodzącym, a powierzchnią formy. 
Lokalny wzrost temperatury może skutkować 
trudnościami w prawidłowym wyjmowaniu 
gotowych detali, defektami powierzchni, 
wypaczeniami oraz wydłużeniem czasu 
stygnięcia. W takich sytuacjach idealnym 

rozwiązaniem może być kontrolowane 
chłodzenie formy z zastosowaniem ciekłego 
dwutlenku węgla jako czynnika odbierającego 
ciepło z miejsc przegrzewających się lub 
trudnych do chłodzenia kanałem wodnym. 
Zastosowanie CO2 umożliwia skrócenie cyklu 
nawet o 60% oraz poprawę jakości produktu 
dzięki wyrównaniu temperatury i szybkości 
stygnięcia.

Zdjęcie 1: Forma z systemem kontroli 
temperatury z CO2

Zdjęcie 2: Reflektor z bardzo cienkimi listwami 
wykonany z zastosowaniem chłodzenia z CO2

Ograniczona wydajność systemu 
chłodzenia jest czynnikiem, który w dużej mierze 
odpowiedzialny jest za prędkość wytłaczania  
i wydajność linii produkcyjnej przy wytłaczaniu 
profili i rur. Wytłoczony element jest zwykle 
chłodzony wodą z zewnątrz, podczas gdy 
wewnętrzna jego część nie jest chłodzona wcale. 

Niewystarczający odbiór ciepła spowodowany 
jest na ogół ograniczeniami systemu chłodzenia 
i powoduje, że prędkość wytłaczania jest niższa 
niż możliwości wytłaczarki. W rozbudowanym 
wielokomorowym profilu okiennym masa 
tworzywa znajdującego się wewnątrz profilu  
w stosunku do do masy tworzącej cały 
profil może przekraczać 40 %. Aby uzyskać 
odpowiednie chłodzenie takiego profilu, 
należy wydłużyć system chłodzenia, zwiększyć 
jego efektywność lub zmniejszyć prędkość 
wytłaczania. Chłodzenie wewnętrzne 
za pomocą dwutlenku węgla umożliwia 
znaczące zwiększenie wydajności produkcji 
przy zachowaniu istniejącego systemu 
chłodzenia. Odbiór ciepła dostarczonego 
do tworzywa przez wytłaczarkę odbywa 
się z wnętrza wytłaczanego elementu. 
Równomierne schładzanie profilu, z zewnątrz  
i od wewnątrz, sprawia, że staje się on stabilny 
wymiarowo, powtarzalny i najwyższej jakości. 
Technologia chłodzenia wewnętrznego 
została zoptymalizowana podczas prób 
przemysłowych i ma zastosowanie dla 
różnorodnych kształtów profili. Szczególnie 
przydatna jest przy wytłaczaniu profili 
grubościennych, wielokomorowych, takich 
jak profile okienne czy rury. W porównaniu 
do wody oraz innych ciekłych mediów 
chłodzących, dwutlenek węgla wykazuje liczne 
zalety, które umożliwiają zastosowanie tego 
gazu w chłodzeniu wewnętrznym.

Zdjęcie 3: Ustnik z dyszami do chłodzenia 
wewnętrznego

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Dodatkowe chłodzenie ciekłym CO2 w procesach formowania 
wtryskowego i wytłaczania – warto uwzględnić na etapie 
projektowania i produkcji form wtryskowych i głowic wytłaczarskich.

Marek Gorecki - Linde Gaz Polska Sp. z o.o. 
www.linde-gaz.pl
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Medium do zadań specjalnych.

Dotrze wszędzie.

Linde Gaz Polska Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków 
Telefon: +48 12 643 92 00, Fax: +48 12 643 93 00; www.linde-gaz.pl

Chłodzenie miejscowe z zastosowaniem ciekłego CO2.
 Jest doskonałym uzupełnieniem tradycyjnego chłodzenia wodą form wtryskowych, 
wszędzie tam, gdzie liczą się jakość detali i korzyści skrócenia cyklu produkcyjnego.
Chłodzenie miejscowe z CO2 to:
•	 Równomierna	temperatura	formy	oraz	produktu	
•	 Intensywny	odbiór	ciepła	z	trudno	dostępnych	części	formy
•	 Niewielka	średnica	kanałów	chłodzących	oraz	elastyczne	przewody	zasilające
•	 Łatwe	rozmieszczenie	w	konwencjonalnym	materiale	form	
•	 Skrócenie	cyklu	produkcyjnego	do	60%.

Linde – ideas become solutions.



Przed nami siódma część cyklu „Materiałoznawstwo dla każdego”.  
W artykule z poprzedniego numeru skoncentrowałem się na stopach alu-
minium. Opisałem ich zastosowania oraz zestawiłem składy chemiczne tych 
znanych mniej, jak i tych znanych szerszemu gronu narzędziowców. W tym 
numerze: stale do pracy na gorąco.

Czym się charakteryzują? Jak mówi nam nazwa tej grupy stali, stosowa-
ne są one do pracy w podwyższonych temperaturach. Podwyższonych, czyli 
od 300°C do 600°C. W dolnej granicy przedziału temperaturowego pracują 
noże do cięcia na gorąco, a w górnej granicy przedziału formy do odlewania 
i matryce kuźnicze.

Składy chemiczne wybranych materiałów (można je również znaleźć 
na stronach www.oberonrd.pl oraz na www.oberon.pl zebrałem w tabeli 
(Tabela. 1.). Informacje na temat stali na gorąco można również znaleźć 
na naszym plakacie gatunkami stali. O tym zaś, jak go odczytywać pisałem  
w Forum Narzędziowym OBERON w numerze 2/2011 (do przeczytania  
w archiwum na stronie www.forumnarzedziowe.pl.

Co zauważamy na „pierwszy rzut oka”, to stosunkowo niskie zawar-
tości węgla wśród wymienionych gatunków. Zawartość węgla w stopach 
waha się od 0,1% do 0,6%. Dzięki temu są one bardziej odporne zmęcze-
nie cieplne i obciążenia dynamiczne. Stale te możemy podzielić (ze wzglę-
du na skład chemiczny) na stale chromowo-wanadowe i chromowo-ni-
klowe (1.2782 i 1.2787, które są używane do produkcji form do szkła).

Fot. 1. Stal 1.2714 cięta na wymiar piłą taśmową w hurtowni stali OBERON 
Robert Dyrda [fot. Robert Dyrda]

Stale chromowo-wanadowe dzielą się z kolei na stale o wyższej za-
wartości pierwiastków stopowych, jak np. 1.2343, czy 1.2367 i o niższej 
zawartości pierwiastków stopowych, jak np. 1.2713 i 1.2714.

Na uwagę zasługuje stop 1.2999, który dzięki wysokiej na tle innych 
gatunków do pracy na gorąco zawartości molibdenu ma podwyższo-
ną żarowytrzymałość. Stop ten nadaje się do odlewania metali ciężkich,  

Materiałoznawstwo dla każdego  
część 7 - stale do pracy na gorąco

Stop PN/EN C Si Mn Cr Mo Ni V Co S max P max

1.2343 WCL
X37CrMoV5-1

0,36
0,42

0,90
1,20

0,30
0,50

4,80
5,50

1,10
1,40 - 0,25

0,50 - 0,03 0,03

1.2344 WCLV
X40CrMoV5-1

0,35
0,42

0,90
1,20

0,30
0,50

4,80
5,50

1,20
1,50 - 0,85

1,15 - 0,030 0,030

1.2365 WLV
X32CrMoV12-28

0,28
0,35

0,10
0,40

0,15
0,45

2,70
3,20

2,50
3,00 - 0,40

0,70 - 0,020 0,030

1.2367 X38CrMoV5-3 0,35
0,40

0,30
0,50

0,30
0,50

4,80
5,20

2,70
3,20 - 0,40

0,60 - 0,020 0,030

1.2713 WNL
55NiCrMoV7

0,50
0,60

0,15
0,40

0,50
0,80

0,50
0,80

0,15
0,25

1,4
1,8

0,07
0,12 - 0,030 0,030

1.2714 WNLV
55NiCrMoV7

0,50
0,60

0,10
0,40

0,65
0,95

1,00
1,20

0,45
0,55

1,50
1,80

0,07
0,12 - 0,030 0,030

1.2782 X16CrNISi25-20 0,10
0,20

1,80
2,30

max
2,00

24,00
26,00 - 19,00

21,00 - - 0,035 0,035

1.2787 X22CrNi17 0,10
0,25

max
1,00

max
1,00

15,00
18,00 - 1,00

2,50 - - 0,035 0,035

1.2885 WLK/WLKż
X32CrMoCoV3-3-3

0,28
0,35

0,10
0,40

0,15
0,45

2,70
3,20

2,60
3,00 - 0,40

0,70
2,50
3,00 0,030 0,030

1.2999 X45MoCrV5-3-1 0,45 0,30 0,30 3,00 5,00 - 1,00 - 0,035 0,035

Tabela. 1. Skład chemiczny wybranych gatunków stali do pracy na gorąco (% wagowo) (opracowanie własne na podst. [źródło: http://oberonrd.pl, 
http://matweb.com])
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a podwyższona wytrzymałość predestynuje go do stosowania na narzę-
dzia w młotkownicach (kowarkach).

Rys. 1. Schemat procesu przetopu elektrożużlowego ESR (Electroslag Re-
melting) (opracowanie własne)

Właściwości wybranych gatunków

Najczęściej spotykane w handlu gatunki stali do pracy na gorą-
co zostały opisane poniżej. Zachęcam również do odwiedzenia strony  
www.oberonrd.pl, gdzie można zapoznać się z dostępnymi wymiarami.

1.2343 - Stal 1.2343 EFS to stopowa stal narzędziowa do pracy na gorą-
co. Przeznaczona na formy do odlewania pod ciśnieniem, na bardzo obcią-
żone części pras, narzędzia do wyciskania oraz na wkładki do formowania 
tworzyw sztucznych, kiedy konieczna jest trwałość większa niż 1.2311 i do-
brze wypolerowana powierzchnia. Stal o dużej hartowności i odporności na 
odpuszczanie podczas pracy. Odporna na szok termiczny, odpowiednia do 
azotowania. Kiedyś oznaczana jako WCL (stara PN).

1.2344 - Stal 1.2344 to stopowa stal narzędziowa do pracy na gorą-
co o wysokiej twardości, wytrzymałości na rozciąganie i ścieranie w wyso-
kich temperaturach. Dobra przewodność cieplna i odporność na pęknięcia  
w wysokich temperaturach. W ograniczonym zakresie może być chłodzona 
wodą. Przeznaczona na formy do odlewania pod ciśnieniem (małe gabary-
ty), na bardzo obciążone części pras, narzędzia do wyciskania profili z metali 
lekkich. Na wkładki do formowania tworzyw sztucznych, ślimaki i cylindry 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych, nożyce i gilotyny do cięcia na gorąco. 
Hartowany i odpuszczany ma twardość wyższą od 1.2343 w górnym zakre-
sie temperatur. W dawnej PN oznaczana jako WCLV.

1.2365 - Gatunek 1.2365 to stopowa stal narzędziowa do pracy na go-
rąco o dobrej wytrzymałości w wysokich temperaturach. Dobra przewod-
ność cieplna i odporność na odpuszczenie. Na wkładki do odlewania miedzi, 
brązów, metali lekkich. Matryce do kucia, do produkcji gwintów i nitów.  

Na narzędzia do wyciskania stopów miedzi. Może być chłodzona wodą. 
Odpowiednia do skrawania obwiedniowego. Oznaczenie SUPRA - dotyczy 
przetopu elektrożużlowego ESR. Według dawnej PN stal była oznaczana 
symbolem WLV.

1.2367 - Stal 1.2367 to stopowa stal narzędziowa do pracy na gorąco 
o dobrej wytrzymałości w wysokich temperaturach, dobrej odporności na 
odpuszczenie, wysokiej hartowalności. Małe tendencje do deformacji po 
obróbce cieplnej. Na matryce do kucia, narzędzia do wyciskania metali.  
Wymieniana w nowej PN-EN jako X38CrMoV5-3.

1.2713 - Stal 1.2713 to popularna stal na stemple i matryce do kucia na 
gorąco, kowadła do młotów i pras o dużych wymiarach i głębokich wykro-
jach. Na wkładki matrycowe o niższej wydajności niż w przypadku WNLV 
(1.2714). Dawniej w normie PN oznaczana jako WNL, obecnie (od 2004 
roku) 5CrNiMo.

1.2714 - Stal 1.2714 to popularna stal na stemple i matryce do kucia na 
gorąco, kowadła do młotów i pras o dużych wymiarach i głębokich wykro-
jach. Na wkładki matrycowe, gdy potrzebna jest większa wydajność niż 
WNL (1.2713). Dostarczana w stanie zmiękczonym lub na życzenie ulepszo-
nym do 350 – 400 HB (1300 N/mm2). Dawniej w normach oznaczana jako 
WNLV, obecnie (od 2004 roku) 55NiCrMoV7.

Fot. 2. Pełnowartościowe kostki stali do pracy na gorąco dostępne w atrak-
cyjnych cenach w OBERONie. [fot: Robert Dyrda]

1.2782 - Stal 1.2782 po przetopie elektrożużlowym (ESR) staje się odpo-
wiednikiem stali żaroodpornej 1.4841 ale przetopionym elektrożużlowo dla 
uzyskania bardziej jednorodnej, drobniejszej struktury stali. Austenityczna 
stal o wysokiej odporności na korozję i odporności na tworzenie zgorzeli-
ny w powietrzu aż do 1150˚C. Dobra do kształtowania na zimno. Na for-
my do szkła o najwyższym połysku, a także o skomplikowanych kształtach 
(np. przewężenia, jak w przypadku kieliszków, gdzie konieczna jest wysoka 
przewodność cieplna) dla bardzo dużych serii, na rolki transportujące, ust-
niki, dysze.

elektroda

sztaba materiału 
po przetopie

woda

woda

forma  
chłodzona 
wodą

żużel

V

Przetop elektrożużlowy (ESR)
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Fot. 3. Jedno z wielu zastosowań stali do pracy na gorąco – tu felga wyko-
nana z aluminium (producent: AEZ, model: LASCAR). [fot: materiały pro-
ducenta]

1.2787 - Stal 1.2787 do pracy na gorąco to stal stosowana w prze-
twórstwie szkła. Gatunek jest odporny na korozję, nie tworzy zgorzeliny 
na powierzchni. Może być ulepszany cieplnie. Stal tańsza od wymienionej 
1.2782. Z powodzeniem stosowany na formy do szkła, do naczyń stołowe  
o estetyczniejszej powierzchni, do produkcji szkła technicznego i hartowa-
nego, dla dużych serii.

1.2885 - Stal 1.2885 to stopowa stal narzędziowa do pracy na gorąco, 
podobna do 1.2365, ale zawierająca oprócz chromu i molibdenu także ko-
balt. Poprawiona została dzięki temu wytrzymałość na wysokie temperatury 
i ich zmiany. Lepsza odporność na odpuszczenie. Na formy ciśnieniowe do 
odlewania metali, narzędzia do wyciskania profili i na matryce do pras na 
gorąco. W wykonaniu ESR (przetop elektrożużlowy) trwalsza niż stal wy-
konana w EFS.

1.2999 - Stal 1.2999 to gatunek stali do pracy na gorąco produkowa-
ny w przetopie elektrożużlowym (ESR). Charakteryzuje się maksymalną 
wytrzymałością w wysokich temperaturach, dobrą odpornością na zużycie  
w wysokich temperaturach, połączonej z wysoką przewodnością cieplną  
w całym zakresie zastosowań. Stal stosowana na wkładki form ciśnienio-
wych, narażone na zużycie narzędzia do szybkich kowarek. Stal do odlewa-
nia metali ciężkich, na narzędzia do pracy w najwyższych temperaturach.

Jak sprawa wygląda w praktyce?
Gatunek gatunkowi nierówny, ale mając do wyboru „zwykły” i EFS 

(Extra Fine Structure) – poleca się wybrać ten drugi, ze względu na lepszą 
strukturę spowodowaną jej. Jeszcze lepszym materiałem jest ten, który po 
nazwie stopu ma dopisek ESR (Electroslag Remelting), który to skrót ozna-
cza przetop elektrożużlowy.

W trakcie tego procesu wytopu stali stali używa się zużywalnej elek-
trody wykonanej z materiału, który pragniemy ulepszyć i silnie reagującego 
żużlu (którego głównym składnikiem są zazwyczaj fluorki wapnia, tlenki 
wapnia i tlenki glinu). Proces ten odsiarcza stop oraz ogranicza znacznie 
ilość niemetalicznych wtrąceń (siarczki i tlenki). Dzięki przetopowi elektro-
żużlowemu osiągamy:

• głębokie odsiarczenie;
• ograniczenie niemetalicznych wtrąceń;
• równomierne rozłożenie niemetalicznych wtrąceń;
• równomierniejsze ziarno;
• bardziej powtarzalny materiał;
• o wiele lepszą jakość powierzchni przy polerowaniu (dzięki mniejszej 

zawartości związków siarki).

Jako ciekawostkę warto dodać, że w Stanach Zjednoczonych pro-
ces zbliżony do ESR występuje pod inną nazwą. Amerykanie używają VAR  
(Vacuum Arc Remelting), czyli przetopu w łukowym piecu próżniowym.

Jan Dyrda
tel. 52 354 24 18

j.dyrda@oberon.pl

Rys. 2. Schemat procesu przetopu elektrożużlowego ESR (Electroslag Remelting) (opracowanie własne).
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Odporność na ścieranie w wysokich temperaturach
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www.steelmet.pl            www.surfprotect.pl            www.tezexpo.pl

W tym samym terminie odbędą się:
- Konferencja PUDS pt. „Rynek Stali w Europie Środkowo-Wschodniej”

- 6. Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT

- Międzynarodowy Salon Recyklingu Metali InterSCRAP

- NOWOŚĆ Targi Produkcji i Zastosowania Elementów Złącznych TEZ Expo 

Sosnowi c

6 – 7 listopada 2012
Międzynarodowe Targi Stali,  
Metali Nieżelaznych,  
Technologii i Produktów 

kontakt: Michał Wadowski
tel. 32 788 75 27, fax 32 788 75 02
kom. 515 220 057
e-mail: michal.wadowski@exposilesia.pl  

tereny targowe: Expo Silesia Sp. z o.o
Centrum Targowo-Konferencyjne
ul. Braci Mieroszewskich 124
Sosnowiec



PRODUCENT JON WAI

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE ABPLANALP Consulting

MODEL Jednostka/miary/
opis

JW 60 SD JW 600 SD

TYP ŚLIMAKA Mały Duży Mały Duży

Waga maszyny tony 3 3 30 30

Powierzchnia podłoża mm x mm 3390x690 3390x690 8382x1875 8382x1875

Gabaryty maszyny mm x mm 3942x1224x2100 8350x1770x2558 10992x2200x2450 10992x2200x2450

Pojemność zbiornika litry 170 170 1300 1300

Moc grzania kW 5,67 5,67 38,45 38,45

Silnik elektryczny kW 7,35 7,35 58,82 58,82

Średnica ślimaka mm  32 38 85 105

L/D ślimaka 22,97 19,34 23,47 19

Ciśnienie wtrysku kg/cm3 2624 1861 2133 1398

Objętość wtrysku cm3 120 170 2610 3983

Waga wtrysku g 106 150 2307 3521

Strumień wtrysku cm3/sek. 49 70 393 600

Prędkość wtrysku mm/sek. - - - -

Skok wtrysku mm - - - -

Obroty ślimaka rpm 0-224 0-224 0-120 0-120

Skok dyszy mm 275 275 600 600

Siła docisku dyszy tony 3,5 3,5 8,85 8,85

Zdolność plastyfikacji kg/hr 36 58 300 459

Ilość stref grzania strefy 4 4 7 7

Siła zamykania tony 60 60 600 600

Skok zamykania mm 270 270 860 860

Odległość między kolumnami mm 310 x 310 310 x310 880 x 880 880 x 880

Min. grubość formy mm - - - -

Wielkość otwarcia formy mm - - - -

Wysokość formy mm min. 100 /max. 320 min. 100 /max. 320 min. 400 /max. 1000 min. 400 /max. 1000

Wymiary stołu mm 470 x 470 470 x 470 1270 x 1270 1270 x 1270

Skok wypychacza mm 75 75 250 250

Siła wypychacza tony 3,3 3,3 15,8 15,8

Siła otwarcia tony 6 6 60 60

ADRES ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Tomasz Andrzejczak, Tomasz Domański

TEL./FAX 604 287 469; 604 752 898

WWW/E-MAIL ta@abplanalp.pl; dd@abplanalp.pl
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PRODUCENT MULTIPLAS ENERGY CO. , LTD JON WAI

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE ABPLANALP Consulting

MODEL Jednostka/miary/
opis

Wtryskarka pionowa V3-R TRX 80/200 M

TYP ŚLIMAKA Mały Duży Mały Duży

Waga maszyny tony 1,4 1,4 3 3

Powierzchnia podłoża mm x mm - - 4000x600 4000x600

Gabaryty maszyny mm x mm 1,4 x 1,1 x 2,4 1,4 x 1,1 x 2,4 4115x980x2085 4115x980x2085

Pojemność zbiornika litry 75 75 180 180

Moc grzania kW 2,5 2,5 6,50 9,00

Silnik elektryczny kW 5,6 5,6 11 lub 13 11 lub 13

Średnica ślimaka mm  20 22 26 35

L/D ślimaka - - - 22 22

Ciśnienie wtrysku kg/cm3 2240 1851 2609 1440

Objętość wtrysku cm3 25 31 80 144

Waga wtrysku g 23 29 72 131

Strumień wtrysku cm3/sek. 26 31 63 / 80 114 / 145

Prędkość wtrysku mm/sek. - - - -

Skok wtrysku mm - - - -

Obroty ślimaka rpm 164 164 0-271 / 0-327 0-271 / 0-327

Skok dyszy mm - - - -

Siła docisku dyszy tony - - - -

Wydajność uplastyczniania kg/hr 7 9 - -

Ilość stref grzania strefy 4 4 4 4

Siła zamykania tony 15 15 80 80

Skok zamykania mm 180 - 320 320

Wymiary max formy mm 250x150 250x150 360 x 360 360 x 360

Min. grubość formy mm Chodzi o to samo - Chodzi o to samo -

Wielkość otwarcia formy mm To jest to samo - To jest to samo -

Wysokość formy mm 100 100 min. 100 /max. 350 min. 100 /max. 350

Średnica stołu roboczego mm 580 580 532 x 532 532 x 532

Skok wypychacza mm 35 35 100 100

Siła wypychacza tony 1,8 1,8 3,8 3,8

Siła otwarcia tony 1,5 1,5 - -

ADRES ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Tomasz Andrzejczak, Tomasz Domański

TEL./FAX 604 287 469, 604 752 898

WWW/E-MAIL ta@abplanalp.pl, dd@abplanalp.pl
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PRODUCENT TEDERIC FANUC Japonia

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE ABPLANALP Consulting APX Technologie

MODEL Jednostka/miary/
opis

TRX 320/2000 M ROBOSHOT S-2000i 50B

TYP ŚLIMAKA Mały Duży Mały Dyży

Waga maszyny tony 12,1 12,1 2,8 2,8

Powierzchnia podłoża mm x mm 5950x1000 6590x1000 3684x1080 mm 3684x1080 mm

Gabaryty maszyny mm x mm 6600x1500x2590 6600x1500x2590 4103x1080x1551mm 4103x1080x1551mm

Pojemność zbiornika litry 650 650 - -

Moc grzania kW 19,00 24,50 3,5 8,4

Silnik elektryczny kW 30 lub 37 30 lub 37 - -

Średnica ślimaka mm  60 75 20 32

L/D ślimaka - 22 22 16-22 16-22

Ciśnienie wtrysku kg/cm3 2151 1377 280 MPa 150 MPa

Objętość wtrysku cm3 933 1459 24 76

Waga wtrysku g 849 1327 - -

Strumień wtrysku cm3/sek. 220 / 277 344 / 432 63 161

Prędkość wtrysku mm/sek. - - 200 200

Skok wtrysku mm - - - -

Obroty ślimaka rpm 0-167 / 0-211 0-167 / 0-211 300 300

Skok dyszy mm - - - -

Siła docisku dyszy tony - - 1,5 1,5

Zdolność plastyfikacji kg/hr - - - -

Ilość stref grzania strefy 5 5 - -

Siła zamykania tony 320 320 50 50

Skok zamykania mm 640 640 - -

Odległość między kolumnami mm 670 x 650 670 x 650 360x320 360x320

Min. grubość formy mm - - - -

Wielkość otwarcia formy mm - - 250 250

Wysokość formy mm min. 250/max. 660 min. 250/max. 660 max- min: 350-150 max-min: 350-150

Wymiary stołu mm 980 x 960 980 960 500x470 500x470

Skok wypychacza mm 167 167 70 70

Siła wypychacza tony 7 7 20 20

Siła otwarcia tony - - -

ADRES ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa APX Technologie

OSOBA DO KONTAKTU Tomasz Andrzejczak, Tomasz Domański Andrzej Śliwiński 

TEL./FAX 604 287 469, 604 752 898 48 22 759 62 00/48 22 759 63 44

WWW/E-MAIL ta@abplanalp.pl, dd@abplanalp.pl a.sliwinski@apx.pl
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PRODUCENT HWA CHIN TAJWAN BOY (Niemcy)

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE ATEC JASZTAL Wadim Plast

MODEL Jednostka/miary/
opis

TYP ATEC seria HC BOY XS

TYP ŚLIMAKA Mały Duży Mały Duży

Waga maszyny tony 3,3 47 0,4 0,4

Powierzchnia podłoża mm x mm 3500x1200 11000x2500 0,77 0,77

Gabaryty maszyny mm x mm 3400x1100 10000x2300 1480x520x1380 1480x520x1380

Pojemność zbiornika litry 230 1000 28 28

Moc grzania Kw 5,8 38 1,35 1,35

Silnik elektryczny kw/hp 11kW 59kW 3 3

Średnica ślimaka mm  28-32-38 80-90-100 12 16

L/D ślimaka - 23.8-22 23.6-21,5 19,7 14,6

Ciśnienie wtrysku kg/cm3 2670 2805 3189 1794

Objętość wtrysku cm3 108-200 2361-3689 4,5 8

Waga wtrysku g 98-180 ( PS) 2124-3321 (PS) 4,2 7,8

Strumień wtrysku cm3/sek. 68,7-128.3   396-804 19,29 28,93

Prędkość wtrysku mm/sek. - - 200 200

Skok wtrysku mm - - 40 40

Obroty ślimaka rpm 0-320 0-138 340 340

Skok dyszy mm - - 100 100

Siła docisku dyszy tony - - 2 2

Zdolność plastyfikacji kg/hr 23-44 218-320 1,98 1,98

Ilość stref grzania strefy 4 8 2 2

Siła zamykania tony 80 800 10 10

Skok zamykania mm 345 1080 max 150 max 150

Odległość między kolumnami mm 330x330 1005x1000 160(po przekątnej 205)

Min. grubość formy mm 80 300 100 (opcja: 50) 100 (opcja: 50)

Wielkość otwarcia formy mm 345 1080  -  -

Wysokość formy mm 350 max 1100 max  -  -

Wymiary stołu mm 485x485 1470x1470 321x246 321x246

Skok wypychacza mm 110 300 50 50

Siła wypychacza tony - - 0,84 0,84

Siła otwarcia tony - - 1,5 1,5

ADRES Pogorzel ul. Swierkowa 13 Graniczna 10, Reguły, 05-816 Michałowice"

OSOBA DO KONTAKTU Artur Paśnik Elisabeth Wlazło

TEL./FAX 509117262 (22) 723-38-12

WWW/E-MAIL www.wtryskarki.waw.pl www.wadim.com.pl, info@wadim.com.pl
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PRODUCENT JSW (Japonia)

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Wadim Plast

MODEL Jednostka/miary/
opis

J350AD-890H J2500AD-15000H

TYP ŚLIMAKA Mały Duży Mały Duży

Waga maszyny tony 19,3 19,3 200 200

Powierzchnia podłoża mm x mm 13,92 13,92 72,99 72,99

Gabaryty maszyny mm x mm x mm 7650x1820x2210 7650x1820x2210 16330x4470x3760 16330x4470x3760

Pojemność zbiornika litry  -  -  -  -

Moc grzania Kw 23,8 23,8  -  -

Silnik elektryczny kw/hp serwosilniki serwosilniki serwosilniki serwosilniki

Średnica ślimaka mm  58 72 150 160

L/D ślimaka 22 18 20 18

Ciśnienie wtrysku kg/cm2 2375 1539 1866 1641

Objętość wtrysku cm3 687 1059 14579 16588

Waga wtrysku g 625 965 13267 15095

Strumień wtrysku cm3/sek. 423 651 2297 2614

Prędkość wtrysku mm/sek. 160 160 130 130

Skok wtrysku mm 260 260 825 825

Obroty ślimaka rpm 250 250 120 110

Skok dyszy mm  -  -  -  -

Siła docisku dyszy tony 2,96 2,96 11,5 11,5

Zdolność plastyfikacji kg/hr 197 336 1090 1110

Ilość stref grzania strefy 4+1 4+1

Siła zamykania tony 350 350 2500 2500

Skok zamykania mm 700 700 1800 1800

Odległość między kolumnami mm 730x730 730x730 2050x1770 2050x1770

Min. grubość formy mm 300 300 900 900

Wielkość otwarcia formy mm  -  -

Wysokość formy mm max 670 max 670 max 1700 max 1700

Wymiary stołu mm 1085x1085 1085x1085 2900x2550 2900x2550

Skok wypychacza mm 150 150 350 350

Siła wypychacza tony 5,9 5,9 38 38

Siła otwarcia tony  -  -

ADRES Graniczna 10, Reguły, 05-816 Michałowice

OSOBA DO KONTAKTU Elisabeth Wlazło

TEL./FAX (22) 723-38-12

WWW/E-MAIL www.wadim.com.pl, info@wadim.com.pl
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Produkty | Doradztwo | Outsourcing | Szkolenia | Serwis

Linie do wiercenia i cięcia profili
Linie do obróbki blach średnich i grubych

Linie do obróbki kątowników
Linie do perforacji i cięcia profili

Systemy śrutowania do konstrukcji stalowych,
blach, profili, prętów i rur

Linie do zabezpieczania antykorozyjnego 
blach i profili

Automatyczne linie do cięcia profili i rur
Systemy odmierzania

Automaty i półautomaty do cięcia pod kątem
Wielkogabarytowe przecinarki taśmowe

Awexim Sp. z o.o.
Warszawa, Wąchocka 1G
Tel: 607-218-189 www.awexim.pl

Sprawdzone rozwiązania optymalizacji produkcji
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Praktyka technologiczna
Przy wyborze gwintownika, najlepiej spróbować uprościć zadanie. 

Pierwsza sprawa to obrabiany materiał. Czy przedmiot jest wykonany ze 
stali? Jeśli tak, dobrym wyborem są narzędzia CoroTap™, przeznaczone 
do wykonywania gwintów wysokiej jakości z dużymi prędkościami, 
głównie w materiałach stalowych z grupy ISO P.

Fot. 1. Narzędzia CoroTap™ są przeznaczone do wykonywania gwintów 
wysokiej jakości z dużymi prędkościami, głównie w materiałach z grupy 
ISO P

Nadzwyczajna wydajność gwintowników CoroTap to zasługa 
technologii wykonania tych narzędzi. Krawędź skrawająca jest 
formowana odpowiednio do wielkości i zastosowania każdego  
modelu gwintownika. Prawidłowo uformowana krawędź zmniejsza 

siły osiowe i moment obrotowy, umożliwiając płynną pracę narzędzia. 
Mniejsze jest ryzyko wykruszania krawędzi, co wpływa na poprawę 
jakości wykonania powierzchni gwintu i trwałości narzędzia.  
Zastosowanie zbieżności wstecznej nakroju pozwala zmniejszyć moment 
obrotowy i ograniczyć tendencje do wykruszania krawędzi skrawających 
przy wycofywaniu gwintownika.

W konstrukcji gwintowników zastosowano też śrubowe rowki 
wiórowe do gwintów o głębokości 3xD, które ułatwiają odprowadzanie 
wiórów. Materiał, z którego wykonuje się gwintowniki (HSS-E-PM), jest 
wytrzymały i odporny na ścieranie, zwłaszcza przy zastosowaniu pokrycia 
CoolTop. 

Fot. 2. Sandvik Coromant CoroTap 210
Najnowsze narzędzia w asortymencie gwintowników to CoroTap 

210 i CoroTap 370, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej 
jakości przy jak najniższym koszcie jednostkowym gwintowanego otworu 
i dedykowane do stali o twardości do 350 HB. W ostatnich testach  
u klientów, gwintownik CoroTap 210 pokonał trzy produkty konkurencyjne. 
Zadanie polegało na gwintowaniu otworów przelotowych M8 w stali 
niskostopowej (42CrMo4). Przy gwintowaniu otworu o głębokości 2,5xD 
z prędkością 25 m/min, CoroTap 210 wymagał wymiany dopiero po 
wykonaniu 3250 otworów, ok. 20% więcej niż drugi w kolejności produkt 
konkurencyjny.

Jak uzyskać dobre wyniki gwintowania
Firma Sandvik Coromant wskazuje czynniki pomagające uzyskać gwinty dobrej jakości 

SANDVIK POLSKA Sp. z o.o.  
Al. Wilanowska 372, 02-665 Warszawa  

tel.: (22) 647 38 80, 843 21 51, 843 83 29  
fax: (22) 843 21 36, 647 12 56 

www.sandvik.com/pl

Dobre wyniki gwintowania zależą od kilku ważnych czynników, które mają wpływ na ostateczną jakość produktu. Pierwsze miejsce wśród nich 
zajmuje bez wątpienia wybór odpowiedniego narzędzia. Dobór modelu gwintownika do obrabianego materiału i typu otworu (przelotowego lub 
nieprzelotowego) stanowi ogromne wyzwanie.

Dobre rezultaty gwintowania nie zależą jednak wyłącznie od narzędzia. Pewne mocowanie pozwoli wyeliminować niepożądane ruchy na boki, 
które mogą być przyczyną złamania gwintownika lub złej jakości gwintów. Złamanie gwintownika w otworze to wielki problem, zwłaszcza w przypadku 
przedmiotów o znacznej wartości. Jedynym wyjściem w takich sytuacjach może być elektrodrążenie, co generuje koszty i opóźnienia w produkcji.

Ogromne znaczenie ma również wybór wiertła o odpowiedniej średnicy do wykonania otworu pod gwint. Wielu producentów zapomina lub 
ignoruje fakt, że średnice otworów obrabianych z użyciem gwintowygniataków są inne. Nieodpowiednia średnica wiertła prowadzi do pogorszenia 
jakości gwintu i trwałości narzędzia, a nawet do jego złamania.

Inne ważne czynniki to: wybór poprawnej prędkości skrawania, zastosowanie odpowiedniego smarowania, zadbanie o płynne zagłębienie 
gwintownika w otwór (nierównomierny posuw może spowodować deformację otworu - kształt stożka).
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Pełne spektrum
Narzędzia CoroTap to pierwszy wybór do stali. Wiele zakładów 

pracuje natomiast na ogromnie zróżnicowanym asortymencie  
materiałów. Z myślą o nich powstała rodzina Spectrum™, narzędzi 
zapewniających dobrą wydajność gwintowania stali nierdzewnej, stali, 
żeliwa, a także superstopów żaroodpornych i materiałów nieżelaznych.

Fot. 3. Sandvik Coromant CoroTap 370
Narzędzia Spectrum znajdują zastosowanie w produkcji mieszanej, 

wymagającej dużej elastyczności. Produkty z tej rodziny gwarantują 
wysoką wydajność i sprawne odprowadzanie wiórów dzięki  
optymalnemu kształtowi rowka i stałemu kątowi natarcia. Dobra 
wydajność i sprawne odprowadzanie wiórów to zasługa przemyślanej 
geometrii i materiału zastosowanego do wykonania narzędzia.

W rodzinie Spectrum znajdą Państwo również gwintowygniataki, 
zapewniające precyzyjne odwzorowanie zarysu i gładką powierzchnię 
gwintu oraz mały moment siły. Gwintowygniataki różnią się od 
gwintowników metodą wykonania gwintu, który powstaje na skutek 
deformacji plastycznej materiału, a nie w procesie skrawania.

Fot. 4 Oprawki do gwintowników SynchroFlex® ER to pierwszy wybór przy 
gwintowaniu na obrabiarkach numerycznych

Kluczem do poprawnej obróbki tym narzędziem jest dobra 
odkształcalność materiału przedmiotu obrabianego: wytrzymałość na 
rozciąganie (Rm) nie może przekraczać 1200 N/mm, a współczynnik 
wydłużenia (A5) powinien wynosić przynajmniej 10 procent. W takich 
warunkach potencjał dla optymalizacji jest bardzo duży. Istnieje na 
przykład wiele dowodów na to, że wygniatanie to szybsza metoda  
obróbki niż nacinanie gwintu, często w dodatku sprzyja wydłużeniu 

trwałości narzędzia. Ponadto, jeden typ narzędzia może zazwyczaj 
pracować w różnych materiałach, jak też w otworach przelotowych  
i nieprzelotowych. Gwintowygniataki nie wytwarzają wiórów, a gwinty 
wykonane z ich pomocą wykazują większą wytrzymałość na ścinanie. 
Należy jednak zadbać o dobór odpowiedniej średnicy wiertła do otworu 
wstępnego, a także zapewnić odpowiednie smarowanie.
Mocno trzyma!

W każdym zastosowaniu, mocowanie jest równie ważne, jak samo 
narzędzie. Podczas gwintowania narzędzie wykonuje złożone ruchy 
obrotowe i postępowe. Niekiedy, niezbędne jest ich ograniczenie, 
ponieważ nawet minimalna różnica między wartością posuwu  
i podziałką gwintu może doprowadzić do wytworzenia ogromnych sił 
odporu działających na boki zarysu gwintu. Siły te zwiększają naciski, 
znacząco pogarszając jakość gwintu i trwałość narzędzia.

W przypadku gwintowania na obrabiarkach numerycznych 
narzędziami CoroTap i Spectrum w pierwszej kolejności należy sięgnąć 
po oprawki SynchroFlex® ER. W oprawkach SynchroFlex zastosowano 
precyzyjny mikrokompensator, który wyrównuje mikroodchyłki położenia 
w kierunkach promieniowym i osiowym. Prowadzi to do zmniejszenia 
nacisku na boki gwintownika. Moment obrotowy jest przenoszony przez 
rolki napędowe, a nie przez mechanizm kompensacji.

Fot. 5. Narzędzia Spectrum™ to uniwersalne rozwiązanie do prac  
w różnych materiałach, otworach przelotowych i nieprzelotowych.

Sztywne oprawki do gwintowników z rodziny SynchroFlex wymagają 
stosowania 100% posuwu, a także odpowiedniego smarowania.
O Sandvik Coromant 

Firma Sandvik Coromant jest światowym liderem na rynku narzędzi 
skrawających, rozwiązań narzędziowych oraz “know-how” w przemyśle 
obróbki metalu. Dzięki rozległym inwestycjom w prace badawczo-
rozwojowe, jesteśmy autorami unikatowych innowacji i we współpracy 
z naszymi klientami ustanawiamy nowe normy produktywności.  
Do naszych klientów zaliczają się najważniejsze na świecie firmy  
w branży motoryzacyjnej, lotniczej i energetycznej. Firma Sandvik 
Coromant zatrudnia obecnie 8 000 pracowników i jest reprezentowana 
w 130 krajach. Stanowimy część obszaru biznesowego Sandvik Machining 
Solutions w ramach ogólnoświatowej grupy przemysłowej Sandvik.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę  
www.sandvik.coromant.com/pl  

Centrum Produktywności  
ul. Pukowca 7; 40-847 Katowice  

tel.: (32) 208 75 25; fax: (32) 208 75 18
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W 2011r firma TMJ z Jesenic k/Rakovnika (Czechy) opracowała 
obrabiarkę, która w założeniach miała pokonać konkurencję, a wielu 
– zadziwić. 1-szym odbiorcą była firma niemiecka. Obrabiarki z Jesenic 
produkowane w oparciu o pomysły czeskich inżynierów, rękami cze-
skich rzemieślników, plasują się wysoko w rankingach.

Konstrukcja znakomitej większości przecinarek taśmowych po-
ziomych wymusza zmianę położenia taśmy tnącej w przestrzeni skra-
wania. Ponieważ odkształcenia taśmy tnącej powodują jej zmęczenie 
i oczywiste trudności w precyzyjnym jej prowadzeniu przy dużych 
prędkościach, inżynierowie z Jesenic zbudowali piłę, która nie jest 
obarczona tego rodzaju przypadłościami. Para kół pasowych ustawiona 
jest poziomo (pionowe osie obrotu). Uzyskano tym samym możliwość 
cięcia dwóch detali jednocześnie. Maksymalna długość detali ograni-
czona jest rozstawem taśm tnących (średnicą kół pasowych). Podawa-
nie materiału z obu stron maszyny, jednocześnie, podwaja możliwości 
obrabiarki w stosunku do klasycznych rozwiązań. Zarówno wióry jak i 
pocięte detale wynoszone są poza przestrzeń roboczą za pomocą prze-
nośników taśmowych. Tempo, w jakim wpadają do pojemnika pocięte 
krążki – budzi szacunek dla osiągnięć firmy. Niektóre osiągi zebrano w 
tabeli.

Podstawowe parametry techniczne obrabiarki W200i:

Idea 

Wszędzie tam, gdzie mowa jest o tysiącach cięć w ciągu doby, High 
Speed W200 będzie właściwym narzędziem. Prędkość taśmy tnącej, od 
80 m/min do 1 km/min wymusiła opracowanie nowych zarysów uzębie-
nia i rozwiedzenia zębów. Rzaz ma wartość 1,1 lub 1,3 mm.

Warto policzyć oszczędności wynikające z oszczędności materiału  
energii elektrycznej!...

Tabela porównawcza metod cięcia:

Zdj. W200 podczas prób. Hala produkcyjna TMJ w Jesenicach.

Przykłady cięć:

Zakres pracy (przekrój) 200 x 200 mm

Taśma tnąca 100 x 1,1 x 6 100 mm

Moc silnika napędowego 22 kW

Chłodzenie Emulsją pod wysokim ciśnieniem

Prędkość taśmy tnącej 80 – 1000 m/min

Prędkość posuwu Do 900 mm/min

Wymiary zewnętrzne 5 370 x 13 870 x 2 465 mm

Masa 16 000 kg

Odpad 30 mm

Pompa chłodząca 4 kW, 20 bar, 400 l/min

Napęd hydrauliczny 7,5 kW

Natężenie hałasu 85 dB

100 Cr 6 0D 165, ID 132 14 s/1szt.

42 Cr Mo, 200mm x 200mm 22 s/1szt.

Copper Alloy 489, rura 80,5x44,5 2,5 s/1szt.

C60, wałek Ø 180 17 s/1szt.

Cutting-Off Band Saw Cirkular Saw W200

Czas cięcia 14 s 5 min 12 s 12 s

Wydajność/h 257 szt. 12 szt. 300 szt. 300 szt.

PILOUS TMJ – High Speed cięcie prosto z Czech.
Minimum słów – maksimum muzyki!

Tokarka
Przecinarka 
taśmowa 
klasyczna

Piła 
tarczowa

W200
High Speed

Rzaz 6 mm 2,1 mm 6,5 mm 1,7 mm

Wydajność szt. 375 szt. 495 szt. 363 szt. 512 szt.

Efekt % +41%
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C 60, Steel Bar 180mm

Porównanie wydajności różnych metod cięcia.
TMJ jest firmą, która nie boi się wyzwań stawianych przez duże za-

kłady przemysłowe. Potrafi kompleksowo rozwiązywać zadania stawiane 
jej przez odbiorców. Biuro konstrukcyjne w Pradze projektuje aktualnie 
kilka zaawansowanych technicznie rozwiązań linii technologicznych 
opartych o przecinarkę W200 oraz większy model, W400. Bardzo inte-
resująco wyglądają podajniki wzdłużne i poprzeczne oraz kontrolowa-

ne hydraulicznie zderzaki produkcji TMJ. Mechanizacja i automatyzacja 
procesów technologicznych w zakresie cięcia, to druga specjalność firmy 
TMJ.

Więcej szczegółów?... Polski przedstawiciel: Rem-Tech Remigiusz 
Madrowski Sp.j., doradzi zainteresowanym i pomoże w doborze ma-
szyn oferowanych przez firmę TMJ i Pilous.

Rem-Tech Remigiusz Mądrowski Sp.j.
• Ul. Olbrachta 32 • 01-111 Warszawa

• Tel./fax: 22 837 14 97 
• e-mail: info@rem-tech.com.pl 

• www.rem-tech.com.pl 

Nie przegap 5. Jubileuszowej edycji  
Targów RubPlast EXPO!

www.rubplast.pl

kontakt
Tomasz Wącirz – menedżer projektu
tel. 32 788 75 43, kom. 510 031 683 
e-mail: tomasz.wacirz@exposilesia.pl

tereny targowe
Centrum Targowo-Konferencyjne
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

13 – 15 listopada 2012

5. Targi Przemysłu Tworzyw 
Sztucznych i Gumy 

 
partnerzy medialni i internetowi

spotkanie specjalistów z branży  
tworzyw sztucznych i gumy

niezależna platforma wymiany informacji, myśli i idei

konferencje i seminaria

profesjonalna obsługa i wysoki standard 

Sosnowi c
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Firma Falina udostępnia na rynku polskim światowej klasy programy 
CAD i CAM, których głównymi cechami są prosta obsługa przy 
zaawansowanych funkcjach oraz dostępność dla wszystkich dzięki 
atrakcyjnej cenie.
W Poszukiwaniu Programu... czy ceny mogą pozytywnie zaskoczyć?

Podejmując decyzję o zakupie oprogramowania należy gruntownie 
przeanalizować wszystkie aspekty, a przede wszystkim zadać sobie 
zasadnicze pytanie: Jakie kryteria są najważniejsze?

Decyzji nie można podjąć pochopnie, przecież program będzie służyć 
wiele lat. Siadając przed komputerem i zaczynając przeszukiwać sieć  
w celu znalezienia programu może warto zastanowić się nad serią ViaCAD 
i Shark CAD, które działają na jednym interfejsie, a różni je jedynie ilość 
dostępnych funkcji oraz cena.

Fot. 1. Prototypowanie w ViaCAD i Shark

Projektowanie 2D 
Szkicowanie, wydawało by się, że w każdym programie jest na tym 

samym poziomie i umożliwia te same możliwości, czy oby na pewno? - 
Niestety rzeczywistość okazuje się odmienna. Przyglądając się ViaCAD 2D 
zauważymy specjalistyczne i opatentowane polecenia jak LogicCursor®, 
Gripper®, czy bogato rozbudowane przyciąganie do wybranych 
elementów. Program zawiera kilkaset poleceń oraz różne zestawy bibliotek 
symboli, które umożliwiają naszkicowanie i wstawienie dowolnych 
płaskich kształtów, a koszt programu to jedyne 120 zł.  Dodatkowo CAD 
umożliwia eksport i import wielu pośrednich formatów w tym również 3D, 
z których łatwo przygotuje się dokumentację 2D.

Projektowanie 3D 
Modelowanie 3D z pewnością ułatwi prototypownie projektów.  

W tej dziedzinie spotka nas również miłe zaskoczenie, bowiem możliwość 
modelowania bryłowego i powierzchniowego można posiadać już za  
295 zł w przypadku zakupu ViaCAD 2D/3D. Natomiast za 750 zł 
otrzymamy ViaCAD Pro, który zawiera szereg użytecznych narzędzi 
do pracy również z zaawansowanymi powierzchniami. Te polecenia 
umożliwią nam już zamodelowanie najbardziej wymagającej części 3D. 
Dodatkowo możliwość zastosowania zaawansowanego renderingu, 
zamieni nasz projekt w prawdziwy majstersztyk.

Fot. 2. Projekt grilla wykonany w Shark LT

Czy czegoś tu zabrakło? 
Praktycznie zapoznając się z powyższym opisem zauważymy, że 

jesteśmy w stanie zamodelować dowolny obiekt używając zaledwie 
programu ViaCAD Pro za 750 zł, a co z modułami Shark LT i Shark FX? 
No cóż modelowanie 2D i 3D wielu użytkownikom może wystarczyć, 
ale niektórzy potrzebują skorzystać np. ze specjalistycznego modułu 
do projektowania samolotów, pracy zespołowej nad zaawansowanym 
projektem, asocjatywnych odchyłek geometrii, kształtu, nadawania 
relacji, animacji, czy chociażby wczytywania natywnych formatów  
z bardzo drogich programów CAD. 

Fot. 3. Realistyczne renderowanie już od ViaCAD Pro

W poszukiwaniu optymalnego 
programu CAD CAM na każdą kieszeń  

           ViaCAD Shark CAD SmartCAM
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Który moduł w takim razie wybrać? 
Odpowiedź jest bardzo subiektywna i odwołać się należy do pytania 

zadanego na początku tematu: Jakie kryteria są najważniejsze? Jeśli ma 
to być tylko projektowanie 2D to sprawa jest oczywista, ViaCAD 2D. 
Jeśli modelowanie 3D dla osoby prywatnej to można wybrać ViaCAD 
2D/3D lub pokusić się o starszego brata ViaCAD Pro. Z całą pewnością 
jednak również biurom projektowym wystarczy do zaawansowanego 
projektowania 3D moduł ViaCAD Pro. Jeśli jednak oczekują Państwo 
po programie CAD czegoś więcej niż modelowanie 3D, to zachęcam do 
zapoznania się z serią Shark CAD, których bogaty zestaw narzędzi oraz 
świetlana przyszłość zapewni rozwój i Państwa i programu na długie lata 
pracy. Przy inwestycji w CAD'a mimo wszystko można spać spokojnie 
pamiętając, że wybierając np. ViaCAD Pro jest możliwość podniesienia 
programu do wyższej wersji z różnicą cen.
Wybór Programu CAM...

Programy do generowania kodu na maszyny CNC stosunkowo łatwo 
jest wyselekcjonować przy podejściu do zagadnienia od odpowiedniej 
strony, czyli określenia jaki posiadamy park maszynowy oraz jakie 
elementy produkujemy.

Fot. 4. Toczenie z przechwytem i osią C w SmartCAM

Frezowanie 2.5 osi 
Przyglądając się modułowi SmartCAM Production Milling okaże się,  

że jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich firm, których park maszynowy 
ogranicza się do obróbki 2.5D. Ciekawym natomiast wyróżnieniem jest 
możliwość nie tylko pracy na modelach 3D tworząc zarysy, ale również 
szkicowanie geometrii, która automatycznie staje się ruchem narzędzia. 
Dodatkowo można zawsze zaimportować rysunek płaski i z automatu 
zamienić go na ruch narzędzia. Ta imponująca własność gwarantuje, że 
ruchy narzędzia na maszynie zaprogramujemy dokładnie tak jak chcemy, 
bo to my mamy bezpośredni wpływ na trajektorię ruchu narzędzia przy 
użyciu dostępnych typowych poleceń CAD.
Frezowanie 3 i 5 osiowe

Decydując się na rozwiązanie SmartCAM Advanced Milling lub Free 
Form zakładamy, że mamy już maszyny minimum 3 osiowe. Programy 
te w automatyczny sposób umożliwiają utworzenie i symulację strategii 
obróbkowej. Ważną korzyścią programu SmartCAM jest nacechowanie 
na szybkość pracy. Użytkownik tworząc strategię obróbkową czyli proces, 
nie traci czasu na zbędne wychodzenie z okien dialogowych ponieważ 
wykonaną pracę może od razu zasymulować, a w razie potrzeby szybko 
zmodyfikować. Dla osób, które cenią sobie szeroki wachlarz strategii 
obróbkowych i chcą wykonać zaawansowane projekty typu formy 
polecamy moduł Free Form, jednak już przy Advanced Milling jesteśmy  
w stanie wygenerować poprawny kod na maszyny trzyosiowe. 
Toczenie 

Końcem 2011 roku ukazała się kolejna wersja programu SmartCAM 
18.5. Producent położył szczególny nacisk na ułatwienie pracy nie tylko z 
tokarkami dwu osiowymi, ale też z osią C i B. Również tutaj wybór programu 

należy zaklasyfikować w zależności od posiadanej maszyny. Do toczenia 
2 osiowego przyda się moduł Production Turning, ale już do maszyn  
z napędzanymi narzędziami lub podwrzecionem należy użyć Advanced 
Turning. Ciekawostką, a zarazem przydatną funkcją wyróżniającą 
SmartCAM A.T. jest możliwość pracy bezpośrednio z modelu bryłowego.  
W przeciwieństwie do wielu innych programów CAM, które najpierw 
tworzą zarys zaimportowanego modelu, co również ma wpływ na 
przekłamania geometryczne i zmusza użytkownika do dodatkowych 
ingerencji w model.

Fot. 5. Frezowanie w 5 osiach ustawczych w SmartCAM 

Dla Wtajemniczonych
Dla większości użytkowników zmorą jest postprocesor, czyli 

zewnętrzny translator G-Kodu wygenerowanego z programu.  
W większości CAM'ów jest to twór zupełnie zewnętrzny i niezależny od 
programu, co również wpływa na to, że symulacja może być zupełnie inna 
niż rzeczywistość. W programie SmartCAM postprocesor został już od 
dawna zastąpiony tzw. Generatorem Kodu, który jest translatorem, ale 
zintegrowanym bezpośrednio z programem. Najłatwiej efekt Generatora 
Kodu można zauważyć na symulacji np. podczas ruchów ustawczych. 
Program zasymuluje trajektorię inaczej jeśli nie wybierzemy Generatora 
Kodu i zupełnie inaczej jeśli wybierzemy Generator Kodu do odmiennych 
rodzajów maszyn.

Wszelkie pytania prosimy kierować kontaktując się poprzez 
e-mail: info@sharkcad.pl, info@smartcamcnc.pl, info@falina.pl lub 
telefonicznie 22 296-78-98 

Dla osób zainteresowanych udostępniamy bezpłatne wersje 
demonstracyjne programów ViaCAD, Shark CAD oraz SmartCAM.
Zapewniamy:

► Pomoc Techniczną
► Samouczki
► Filmy Instruktażowe
► Przykładowe Wykonanie Projektu
► Pokazy on - line
►	 Szkolenia.

FALINA
tel. (+48) 22 296-78-98

www.falina.pl, www.sharkcad.pl, www.smartcamcnc.pl 
info@falina.pl, info@sharkcad.pl, info@smartcamcnc.pl 
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System
 3R

STABILNY SYSTEM W TWOJEJ 
NARZĘDZIOWNI !

OBERON® Robert Dyrda, ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
Tel.: (52) 354 24 23, Fax: (52) 354 24 01,

 E-mail: oberon@oberon.pl; Web site: www.oberon.pl, www.system3r.com.pl



Większość liderów branży obrabiarek i technologii obróbki metali już 
zgłosiła się do udziału w piątej, jubileuszowej edycji Targów Obrabiarek 
Narzędzi i Technologii obróbki TOOLEX. Tempo rejestracji zgłoszeń pozwala 
sądzić organizatorom, że pawilon główny zapełni się jeszcze przed 
wakacjami. Już dziś zatem można się spodziewać, że targi po raz kolejny 
będą rekordowe. 

Najbliższa, piąta już edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek, 
Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX odbędzie się w terminie 2-4 
października br. Towarzyszyć jej po raz kolejny będzie spotkanie dla branży 
wirtualizacji procesów produkcyjnych - Targi WIRTOTECHNOLOGIA. 
Ponownie nie zabraknie branżowych  spotkań, gdzie specjaliści z całego 
sektora zaprezentują najnowsze osiągnięcia technologiczne.

Organizatorzy już dziś potwierdzają, że Targi TOOLEX będą rekordowe. 
- Porównując dotychczasowy czas organizacji bieżącego projektu do 
analogicznego okresu z roku ubiegłego, widać znaczący postęp i wzrosty 
podstawowych parametrów. Liczba wystawców jest wyższa o 25%.  
To samo dotyczy samej powierzchni targowej, której już do tej pory 
sprzedano o 25% więcej - zapewnia Dyrektor Projektu Magdalena Jakóbik 
- Utrzymując dalej takie tempo pawilon główny zapełni się jeszcze przed 
wakacjami. 

Wśród tegorocznych wystawców jest wiele firm, które wpisały TOOLEX 
po raz pierwszy do swojego kalendarza wystawienniczego. – Starania o ich 
udział trwały dość długo, więc tym bardziej cieszymy się, że nasi targowi 
debiutanci zaufali nam i zgłosili swoje uczestnictwo. Duże znaczenie w 

podejmowaniu przez nich decyzji miała ugruntowana już pozycja targów 
TOOLEX w kalendarzu branżowych wydarzeń, która została osiągnięta w 
krótkim czasie przez  konsekwentną pracę. Naszym celem jest satysfakcja 
Wystawców – i osiągamy ten cel! Prowadzone przez nas działania 
zapewniają grono specjalistycznych zwiedzających – potencjalnych 
klientów. Jesteśmy przekonani, że TOOLEX jest bardzo dobrą inwestycją, 
że nikt nie zawiedzie się przyjeżdżając do nas – dodaje Magdalena Jakóbik.

Targi TOOLEX 2012 odbędą się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa 
Gospodarki, a poza nim rekomendowane są przez Polską Akademię Nauk, 
Naczelną Organizację Techniczną, Instytut Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania, Politechnikę Śląską, Politechnikę Krakowską oraz Polską 
Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Podczas ubiegłorocznego TOOLEX’u można było obejrzeć 200 maszyn,  
z których większość demonstrowana była w ruchu w cyklu produkcyjnym, 
jak m.in. obrabiarki do obróbki ubytkowej i plastycznej, urządzenia 
do obróbki blach na zimno, do obróbki termicznej a także narzędzia 
profesjonalne najważniejszych międzynarodowych producentów oraz 
aparaturę kontrolno-pomiarową wiodących marek. Targi odwiedziło  
7 185 osób, w tym 5 748 zarejestrowanych specjalistów – konstruktorów, 
technologów, kierowników produkcji, dyrektorów i właścicieli firm.

Więcej informacji na temat Targów znaleźć można na stronie www.
toolex.pl. 

Jubileuszowy TOOLEX bije rekordy!
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W związku ze zwiększoną niż zwykle liczbą Państwa pytań, 
dotyczących doboru odpowiedniego gatunku grafitu do typu 
wykonywanej na nim pracy, postanowiliśmy przybliżyć Państwu 
nieco ten temat. 

W chwili obecnej na rynku dostępnych jest bardzo wiele gatunków 
grafitu o różnej gradacji ziarna, różnych producentów. Każdy z nich ma 
inne własności, każdy różni się od siebie wieloma ważnymi parametrami.  
Nic w tym zatem dziwnego, że klienci, zarówno amatorzy drążenia grafitem, 
jak i ci, którzy mają już większe doświadczenie w pracy na nim, chcąc 
osiągnąć jak najlepsze rezultaty, wielokrotnie pytają jaki gatunek grafitu 
wybrać do określonego drążenia.

Sprawą najważniejszą jest materiał, w którym dokonywać będziemy 
obróbki elektroiskrowej. Do drążenia w zwykłej stali narzędziowej, użyć 
możemy praktycznie każdego gatunku grafitu. Zarówno gatunki o średnim 
ziarnie jak np. ELLOR+18, ELLOR+25 oraz EDM-200 , drobnoziarniste, czyli 
EDM-1, EDM-3, ELLOR+40 oraz ELLOR+50  jak i te impregnowane miedzią 
(w strukturze tych grafitów, pomiędzy jego ziarnami zaaplikowana została 
miedź), czyli ELLOR+20C oraz EDM-C3 wyśmienicie nadają się do drążenia 
w tego typu materiale. Inaczej wygląda sprawa, kiedy nie drążymy w stali, 
lecz innym materiale, jak np. aluminium, tytanie, brązie berylowym, czy 
innych stopach miedzi. W tym przypadku konieczne jest użycie grafitów  
o drobnym ziarnie, ze względu na ich własności, drążenie w tych materiałach 
jest możliwe i przebiega bardzo sprawnie, uzyskując przy tym niski stopień 
zużycia elektrod. Do drążenia w węglikach spiekanych producenci polecają 
jedynie grafity impregnowane miedzią (EDM-C3 lub ELLOR+20C). Jedynie 

użycie tego grafitu, przyniesie satysfakcjonujące rezultaty, podczas drążenia 
w spiekach.

Jednakże 90 % drążeń, które wykonuje się w narzędziowniach na 
całym świecie wykonuje się w stali narzędziowej. Wszystko zależy zatem  
od właścicieli zakładów czy technologów, którym z gatunków grafitu 
zdecydują się wykonać obróbkę elektroiskrową. Do drążenia dużych 
kształtów matryc, form, gdzie tolerancje wymiarowe nie są aż tak 
ściśle określone rekomendujemy użycie grafitów średnioziarnistych, jak 
ELLOR+18, ELLOR +25 i EDM-200. Ich cena za 1dm3 (od 100 do 220 PLN) 
jest znacznie niższa od 1dm3 miedzi, którego to cena oscyluje w granicach 
350 PLN. Oznacza to, że już na etapie samego zakupu materiału, dokonujemy 
oszczędności pieniędzy, w późniejszych etapach obróbki elektrody jak  
i drążenia zyskujemy także na czasie (grafit obrabia się znacznie szybciej  
aniżeli miedź, to samo tyczy się drążenia). Odpowiedź zatem na pytanie, 
jakie gatunki grafitu używać na duże elektrody do drążenia zgrubnego jest 
jedna – grafity średnioziarniste, których ziarno jest większe od 8 mikronów.

W przypadkach kiedy do czynienia mamy z pracą dokładną, 
precyzyjną, gdy zależy nam na idealnym odwzorowaniu detalu, ze ściśle 
określoną tolerancją, użycie grafitów drobnoziarnistych  jest odpowiednim 
rozwiązaniem. Rozmiar ziarna w tych gatunkach rozkłada się od 5 do 8 
mikronów. Znacznie większa jest ich wytrzymałość na zginanie i ściskanie, 
są o wiele lepiej obrabialne, nie są kruche, dzięki czemu możemy idealnie 
je obrobić z dokładnością do kilku mikronów. Ważnym odnotowania jest 
także fakt, że użycie grafitów o drobnym ziarnie pozwoli nam uzyskać 
imponująco wysoką jakość powierzchni, praktycznie niemożliwą do 
wykonania przy użyciu miedzi oraz grafitów średnioziarnistych. Przy 
odpowiednim ustawieniu parametrów grafity drobnoziarniste pozwalają 
uzyskać powierzchnię rzędu 0,3 – 0,7 Ra lub 9 – 17 vdi. Przewaga grafitów 
drobnoziarnistych jest widoczna gołym okiem. Lepsza oraz szybsza ich 
obrabialność, możliwość dwukrotnie szybszego drążenia oraz ekstremalnie 
niskie zużycie elektrod, które nie powinno przekraczać przy drążeniu w stali 
narzędziowej  nawet 0,8 %. Te wszystkie czynniki przemawiają właśnie za 
ich użyciem, kiedy zależy nam na perfekcyjnym wykonaniu detalu.

Firma OBERON Robert Dyrda jest dystrybutorem grafitów POCO® oraz 
MERSEN® na terenie Polski. W swojej ofercie posiadamy grafity cięte na 
wymiar jak i szeroki wybór półfabrykatów tj. pręty kwadratowe i okrągłe, 
cienkie listki do drążenia kanałów, płytki zbieżne jak i rurki grubościenne. 
Zapraszamy do współpracy

Z pozdrowieniem Dawid Hulisz
Tel. +48 693 371 241, d.hulisz@oberon.pl 

JAKI GRAFIT NA ELEKTRODY ???
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Więcej informacji: www.dmgmoriseiki.com

DMG / MORI SEIKI Polska Sp.o.o.:
ul. Fabryczna 7, PL-63300 Pleszew
Tel.: +48 (0) 62 / 7428-151, Fax: +48 (0) 62 / 7428-114

Jeśli Państwa telefon komórkowy wyposażony jest w oprogramowanie QR-Code, macie Państwo
bezpośredni dostęp do naszej strony internetowej.

Wymiana narzędzia:

1,1 sek.

MILLTAP 700

Kompaktowe, wysoko produktywne centrum 
obróbkowe z szybką wymianą narzędzia

Posuw szybki we wszystkich osiach

60 m/min

Siemens 840D 
solutionline
Szybkość, efektywność 
i prosta obsługa

24 / 7 Service-Hotline: +48 (0) 62 74 28 285
Wsparcie serwisowe przez całą dobę oraz 
największa dostępność części zamiennych.

Zalety MILLTAP 700

_ Sterowanie: Siemens 840D solutionline, opcjonalnie z JobShop i
SINUMERIK MDynamics

_ Safety Integrated – bezpieczny załadunek magazynu narzędzi przy
otwartych drzwiach kabiny 

_ Posuw szybki 60 m/min we wszystkich osiach; przyspieszenie 1,6 g
_ Wymiana narzędzia w 1,1 sek.
_ Magazyn o pojemności 15 narzędzi (opcjonalnie 25)
_ Wrzeciono z momentem obrotowym 45 Nm i prędkością 

obrotową 10.000 obr/min (opcjonalnie: 24.000 obr/min)
_ Wysoka dokładność dzięki zoptymalizowanej koncepcji obrabiarki
_ Bezpośredni system pomiaru drogi (opcjonalnie)
_ Duża, dobrze dostępna przestrzeń robocza z drogami 

przesuwu X / Y / Z 700 × 420 × 380 mm

_ Optymalny spływ wiórów do wanny na wióry
_ Kompaktowa obrabiarka – niewielka powierzchnia potrzebna 

do jej ustawienia, szerokość: 1.650 mm
_ Niezwykle sztywna obrabiarka – maksymalna wydajność 

skrawania
_ Max. załadunek stołu: 400 kg
_ PROGRESSline – przejrzysta informacja dla operatora o pozos-

tałym czasie do końca programu, dodatkowo na wyświetlaczu
dostępna jest również informacja o liczbie wyprodukowanych 
sztuk (opcjonalnie)

_ Oszczędność zużycia energii do 30 % w porównaniu do podob-
nych obrabiarek konkurencji dzięki zastosowaniu bardzo no-
woczesnego pakietu sterowania

cooperation sustains innovation

pierwsza wspólnie skon-
struowana obrabiarka 
marki dmg / mori seiki

MACH TOOL, Poznań
29. 05. – 01. 06. 2012
Hala 7A, Stoisko 1



Siedem salonów tematycznych, prawie 100 europejskich 
oraz światowych premier, blisko tysiąc wystawców i firm 
reprezentowanych – tak zapowiadają się czołowe targi 
przemysłowe ITM Polska, które odbędą się w dniach 29 maja  
– 1 czerwca w Poznaniu. 

- Na MTP pokażemy dziesiątki ton najnowocześniejszego sprzętu – 
podkreśla Joanna Kucharska, dyrektor ITM Polska – dedykowanych dla 
przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, stoczniowego, 
kolejowego, zbrojeniowego, medycznego i wydobywczego.

Tegoroczna oferta targowa podzielona została na 7 salonów 
tematycznych: Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów HAPE, Salon 
Obrabiarek i Narzędzi MACH-TOOL, Salon Metalurgii, Hutnictwa, 
Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego METALFORUM, Salon Technologii 
Obróbki Powierzchni SURFEX, Salon WELDING, Salon TRANSPORTA oraz 

NAUKA DLA GOSPODARKI.
Komu nie wystarczy szeroka ekspozycja najnowszych maszyn, 

urządzeń i technologii, będzie mógł wziąć udział w Akademii Spawania 
czy pokazach lakiernictwa i prezentacjach nowatorskich rozwiązań 
czołowych producentów branży z zakresu lakierowania i malowania - 
Poligon Umiejętności (oba wydarzenia w pawilonie 3A).

Ekspozycję i wydarzenia specjalne targów ITM Polska dopełnia 
ciekawy program konferencji i debat. Drugiego dnia targów odbędzie się 

X jubileuszowa edycja Forum Inżynierskiego, którego organizatorami są 
FSNT-NOT, Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych 
Systemów Inżynierskich „ProCAx”, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

X Forum to debata inżynierska o stopniu wykorzystania metod 
wirtualizacji technologii w polskim przemyśle, której celem będzie 
dokonanie przeglądu zaawansowanych metod wirtualizacji technologii 
w polskiej gospodarce oraz wskazanie barier w ich wdrażaniu. 
Pokazane zostaną przykłady komputerowego wspomagania procesów 
projektowych, opracowania technologii i szybkiego prototypowania. 
Zaprezentowane zostaną także zrealizowane projekty celowe 
wykorzystujące takie techniki.

Podczas X Forum odbędzie się także tradycyjnie uroczyste wręczenie 
nagród „Dźwignia 2012”. Tą prestiżową nagrodą wyróżniani są działacze 
gospodarczy - przedsiębiorcy i menadżerowie, a także politycy stwarzający 
warunki do lepszego funkcjonowania polskiej gospodarki (nagroda 
honorowa). Nagrodę „DŹWIGNI” mogą otrzymać także małe i średnie 
przedsiębiorstwa, w których restrukturyzacja prowadzi do uruchamiania 
produkcji opartej na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i tworzy 
nowe miejsca pracy.

Drugiego dnia ITM Polska odbędzie się również seminarium Polskiej 
Unii Dystrybutorów Stali, którego tematem przewodnim jest „Stale 
nierdzewne w architekturze współczesnej”. Głos zabiorą eksperci z Polski 
i zagranicy. Omówione zostanie m.in. wykorzystanie stali nierdzewnej 
w systemach dachowych i elewacyjnych, czy też w kompozycji 
architektonicznej.

Tego samego dnia targów Instytut Mechaniki Precyzyjnej zaprasza 
na seminarium poświęcone współczesnym metodom badania struktur  
i właściwości warstw wierzchnich metali (prelegenci omówią m.in. takie 
techniki badawcze jak BALTEST-M, RECATEST, czy metoda stykowej 
wytrzymałości zmęczeniowej).

Natomiast inżynierów, projektantów oraz konstruktorów z pewnością 
zainteresuje tegoroczny debiut na targach ITM Polska - CAx Innovation. 
W ramach wydarzenia zostanie zorganizowana Wyspa Plakatowa ProCAx 
oraz odbędą się referaty dotyczące tematyki CAx (pawilon 3).

Szerszy program wydarzeń na www.itm+polska.pl oraz stronach 
poszczególnych salonów. 

Moc wiedzy i technologii na ITM Polska
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INNOWACJE –TECHNOLOGIE – MASZYNY POLSKA 2012
Lista produktów nagrodzonych  Złotym Medalem MTP

1. Wizyjna kontrola uchwytu spawalniczego Fanuc 
iRTorch Mate - Fanuc Robotics Polska sp. z o.o., 
Wrocław.

2. Wycinarka laserowa 2D TruLaser 5030 Fiber 5kw 
- TRUMPF  GmbH + Co. KG, Niemcy. Zgłaszający: 
TRUMPF Polska sp. z o.o., sp.k., Warszawa.

3. Metrosoft Quartis - oprogramowanie pomiarowe 
o współrzędnościowych maszyn pomiarowych - 
WENZEL  Metromec AG (wchodzący w  grupę WENZEL Group), Szwajcaria. Zgłaszający: 
WENZEL Group GmbH & Co. KG, Niemcy.

4. Wielozadaniowe centrum tokarsko-frezarskie - OKUMA CORPORATION, Japonia. 
Zgłaszający: High Technology Machines sp. z o.o., Gliwice.

5. Frez ślimakowy z wymiennymi płytkami węglikowymi  pełno profilowymi CoroMill 
176 - Sandvik Coromant, Szwecja. Zgłaszający: Sandvik Polska sp. z o.o., Warszawa.

6. Głowica zakręcająca - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków.

7. Myjka komorowa z zamkniętym obiegiem ciepła - EKO-PIL Remigiusz Pilas, Łęgowo.

8. Tokarka CNC ze skośnym łożem AVIAturn 50M - Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych 
„AVIA” S.A., Warszawa.

INNOWACJE –TECHNOLOGIE – MASZYNY POLSKA 2012
Lista produktów nagrodzonych  Złotym Medalem MTP
Nauka dla Gospodarki

1. Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1 - HELLFEIER sp. z o.o., Ruda Śląska. 
Zgłaszający: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice.

2. Stanowisko badań kół zębatych - Politechnika Poznańska, Instytut Technologii 
Mechanicznej, Poznań.

3. Krzemowe detektory cząstek - Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa.

4. Elektroda IMN Fe/Ni - Bim58 - Instytut Metali Nieżelaznych , Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii , Gliwice. Zgłaszający: Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice.

5. Technologia odzysku wolframu z surowców odpadowych - Instytut Metali Nieżelaznych 
Oddział w Legnicy, Legnica. Zgłaszający: Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice.

6. Układ kompensacji odkształceń cieplnych śruby napędowej osi obrabiarki CNC - 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin.

7. NOR-STA usługi wspomagające wdrażanie norm i standardów - Projekt PO IG: 
Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami. (NOR-STA) Katedra 
Inżynierii Oprogramowania. Zgłaszający: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Politechnika Gdańska, Gdańsk.

8. DIAGNOSTIM  MDD-501 - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze

9. Bezprzewodowy, wielostanowiskowy system rejestracji parametrów spawania - 
INSTYTUT SPAWALNICTWA , GLIWICE.

10. Automatyczna specjalistyczna linia typ UR 291 do wytwarzania belki czołowej wózka 
jezdnego wagonu kolejowego wraz z innowacyjną technologią przestrzennego 
gięcia ceownika - Instytut Obróbki Plastycznej,  Poznań

11. System transportowy oparty na zastosowaniu nowych sposobów sprzęgania 
zestawów drogowych oraz nowej generacji układu sterowania hydraulicznych 
hamulców w holowanych pojazdach - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań.

12. „Ekomix” oraz mieszanka bentonit – ekomix o nazwie „Cermix” - Przedsiębiorstwo 
Techniczno Handlowe CERTECH Jan Kuca Jerzy Motyka Sp.j. Niedomice. Zgłaszający: 
Instytut Odlewnictwa, Kraków.

13. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny - Instytut Odlewnictwa we współpracy 
z Konsorcjum PANCERMET. Zgłaszający: Instytut Odlewnictwa, Kraków.
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Ultraprecyzyjne szlifierki
do form

do 60 000 obrotów/minutę!

OBERON® Robert Dyrda
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
Tel. (52) 35 424 24, Fax (52) 35 424 01
www.nakanishi.com.pl
m.adelski@oberon.pl



Tokarki i automaty tokarskie, 
tokarki wielowrzecionowe, 
centra tokarsko- frezarskie

Tokarki i automaty  
tokarskie, centra  
tokarsko- frezarskie

LIECHTI Engineering AG,  
Szwajcaria – 5- i 6-osiowe 
centra obróbcze do obróbki 
łopatek turbin i sprężarek 
silników lotniczych

Frezarskie centra 
obróbkowe

Obrabiarki do walcowania,  
do łuszczenia gwintów,  
do frezowania przecinkowego

Automaty obrotowo 
taktujące, centra  
obróbkowe

Tokarki pionowe, 
samoładujące się tokarki, 

Obrabiarki do kół zębatych

Szlifierki czołowe, przelotowe Urządzenia  
do precyzyjnego cięcia 
strumieniem wody

Szlifierki 
cylindryczne

Piece przemysłowe  
do obróbki cieplno 
-chemicznej

Szlifierki 
płaskie  
i profilowe

Prasy atramentowe  
do sprawdzania form,  
przenośniki taśmowe

Obrabiarki do obróbki  
elektro-erozyjnej

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska podczas
targów MachTool 2012
Poznań  29.05 – 1.06.2012
Stoisko 13,  Hala 7A

microwaterjet



Obróbka grafitu - MicrospheroXG, SpheroXG, ToroXG
► Tolerancja R +/- 0,005 mm

► Półfabrykat - pręt węglikowy h4/h5

► 100% kontrola jakości

► Nowe pokrycie Diaplus

► Wysięgi 20xD, chwyt ø6

► Najefektywniejsze połączenie jakości/ceny

               Obróbka aluminium – AX-NV, AX-NV3
► Obróbka bez drgań i wibracji

► Optymalizowane odprowadzenie wióra – Scaled Slot

► Chłodzenie w rowkach wiórowych

► Geometria Vario

► Stabilizacja ostrza – Round bevel

Obróbka zgrubna w grupie Base-X – FP
► 40% większa żywotność niż NX-FP / obróbka z emulsją

► Obniżone siły skrawania

► Szlifowane ostrze skrawające

► Atrakcyjna cena, 20% niższa niż NX-FP

                Obróbka HPC z kierunkowym podawaniem chłodziwa/powietrza

► Optymalizowane położenie otworów chłodzenia

►	 Szeroki asortyment – obróbka stali, inox, stopów tytanu, aluminium

► Automatyczne pozycjonowanie strumieni

► Znacznie zminimalizowane ryzyko zakleszczenia wiórem

► Niezrównany w procesach zautomatyzowanych

Narzędzia skrawające Fraisa 
NOWOŚCI 2011/2012

Wraz z wprowadzeniem na rynek katalogu 2011/2012 firma Fraisa przedstawiła 7 nowych linii 
produktowych. To ponad 450 nowych narzędzi, opracowanych, przetestowanych i wprowadzo-
nych na rynek w przeciągu zaledwie 14 miesięcy. Nowościami mamy przyjemność podzielić się  
z Państwem na kolejnych stronach.
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              Obróbka wykańczająca – Multicut XF

► Brak wibracji

► 65° kąt krawędzi skrawającej 

► 7 zębów już od średnicy D8

► Ultra twardy węglik HM XA, 1950 HV

► Geometria Vario

► Jakość powierzchni porównywalna do szlifowania; Ra=0,2 µm

Narzędzia składane HFC (High Feed Cutting)

► Wydajność obróbki na najwyższym poziomie

► Niezrównany współczynnik wydajność/cena

► Ekstremalnie wysokie posuwy

► Prosta obsługa

► Płytki z 4 krawędziami skrawającymi

► Wysoka elastyczność dzięki budowie modułowej

                ZX – nowe płytki do głowic Fraisa

► 300% dłuższa żywotność w porównaniu do SX w stopach Inconel, 
17-4 PH

► Najlepsza wydajność i trwałość w super stopach – stalach manga-
nowych, 17-4 PH, Inconel

► Ekstremalna wytrzymałość na wysoką temperaturę

► Ultra-twardy węglik HM XA o długiej, liniowej charakterystyce 
zużycia

► Płytka “Problem-solver”

ITA Sp.J.
ul. Świerzawska 1/57, 60-321 Poznań,

tel. 61 861 11 72, tel./fax 61 861 11 71
info@ita-polska.com.pl, www.ita-polska.com.pl,
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Jednoczenie zaangaowane krawdzie skrawajce
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hyperMILL oferuje możliwość opracowa-
nia „gotowych szablonów obróbki - techno-
logii”, które mogą być wykorzystywane przy 
obróbce podobnych elementów technolo-
gicznych. Doskonałym przykładem jest proces 
obróbki otworów np. przelotowych, nieprzelo-
towych, gwintowanych, z pogłębieniem stoż-
kowym lub walcowym. Do poszczególnych 
rodzajów otworów programista może wyko-
nać szablony obróbki, które potem mogą być 
wykorzystane przy wykonywaniu podobnych 
elementów technologicznych. W pojedynczym 
makrze zdefiniowane są kolejne kroki obrób-
ki, narzędzia oraz dane technologiczne dla 
charakterystycznych geometrii. W połączeniu  
z wysoce zawansowaną technologią rozpo-
znawania cech, makra już w przeszłości były 
bardzo pomocnym narzędziem skracającym 
czas potrzebny na programowanie obróbki. 

Mankamentem tego rozwiązania wyni-
kającym z różnorodności otworów jest liczba 
szablonów (makr) które należy stworzyć. Do 
chwili obecnej programista musiał tworzyć po-
tężną liczbę pojedynczych makr, które pozwolą 
mu na obróbkę różnego rodzaju otworów. Po 
krótkim czasie okazywało się, iż w bazie opra-
cowanych technologii znajduje ogromna ilość 
gotowych szablonów, które pomimo możli-
wości zastosowania różnego rodzaju filtrów 
trzeba przeszukiwać co zajmuje czas i wydłuża 
czas przygotowania obróbki.

Aby wyeliminować konieczność tworzenia 
wielu makr programiści OPEN MIND stworzyli 
tzw. inteligentne makra. Sama zasada działa-
nia i tworzenia makr nie uległa zmianie. Jednak 
dzięki wykorzystaniu operacji warunkowych 
IF, AND oraz THEN użytkownik ma możliwość 
określenia jakie operacje mają być realizowane 
podczas obróbki poszczególnych elementów 
technologicznych. 

Przykład działania inteligentnych makr 

postaram się pokazać na przykładzie obróbki 
dwóch różnych rodzajów otworów. Na rys.1 
widać bryłkę w której do wykonania są dwa 
szeregi otworów. Pierwszy to otwory z fazami 
0,5x45°, pogłębieniami walcowymi ø20x3 oraz 
stożkowymi 45° (rys.2). Natomiast na rys.3 
widać drugi szereg otworów z tylko pogłębie-
niem walcowym ø17x10.

Pierwszy typ otworów został wykonany 
w pierwszej kolejności przez nawiercanie, na-
stępnie wywiercony został otwór Ø11 i kolej-
no za pomocą wiercenia śrubowego zostało 
wykonane pogłębienie walcowe Ø20x3, oraz 
pogłębienie stożkowe 45° oraz faza 0,5x45° 
(rys.4).

Z obróbki tych otworów następnie zosta-
ło wykonane makro, które będzie mogło być 
wykorzystane do obróbki otworów z pogłę-
bieniem walcowym. W makrze znajdują się 
wszystkie operacje potrzebne do wykonania 
pierwszego typu otworów (znajdują się tam 
wszystkie narzędzia, parametry, cykle obrób-
cze). Aby wykorzystać zapisane marko do 
obróbki otworu z pogłębieniem walcowym 
w zapisanym makrze należy wprowadzić od-

powiednie funkcje warunkowe IF, AND, THEN 
, aby w przypadku obróbki otworu pogłębio-
nego nie były ładowane operacje konieczne do 
fazowania oraz wykonania pogłębienia stoż-
kowego wykorzystane w poprzednich otwo-
rach.  Korzystając więc z funkcji warunkowych 
IF, AND, THEN można wprowadzić regułę, któ-
ra w przypadku gdy otwór nie zawiera fazy lub 
pogłębienia stożkowego poszczególne opera-
cje nie będą ładowane do listy zadań (rys.5).

Korzystając więc ze stworzonego makra  
w przypadku obróbki otworu pogłębionego 
operacje wykonywania fazy i pogłębienia stoż-
kowego nie będą ładowne. Są one wyświetlane 
na szaro jako nieaktywne (rys.6). 

Do obróbki otworów pogłębionych zosta-
ły wykorzystane więc tylko cykle nawiercania, 
wiercenia z łamaniem wióra, oraz wiercenia 
śrubowego do wykonania pogłębienia walco-
wego (rys.7). 

Dzięki wykorzystaniu instrukcji warunko-
wych za pomocą jednego rozbudowanego ma-
kra programista jest w stanie obrobić wszyst-
kie rodzaje otworów, z pogłębieniami, fazami, 
gwintami, rowkami, poczynając od najprost-
szych, a kończąc na otworach składających się 
z wielu elementów itd. rys.8.

Evatronix S.A.

ul. Przybyły 2, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 499 59 14, fax 33 499 59 18

www.hypermill.pl

hyperMILL – NOWE, INTELIGENTNE SZABLONY OBRÓBKI

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 5

Rys. 4

Rys. 6

Rys. 7
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Inteligentne makra
Nowe strategie 5-osiowe
Nowe funkcje toczenia
Zintegrowana symulacja pracy obrabiarki
Automatyzacja procesów dzięki cechom 
użytkownika i hyperMILL® API
Praca na systemach 64-bitowych
www.hypermill.pl

UNIKALNA FUNKCJONALNOŚĆ. 
ZWIĘKSZONA AUTOMATYZACJA. 
NIEZAWODNE PROCESY PRODUKCYJNE.

EVATRONIX S.A. 
ul. Przybyły 2 • 43-300 Bielsko-Biała 
Tel.: +33 499 59 14
E-Mail:  cam@evatronix.com.pl 
www.evatronix.com.pl

23 maja 

Rzeszów
Obróbka osłony 

silnika lotniczego w 

hyperM
ILL®

www.evatronix.com.pl/

spotkaniecam



Zapraszam do lektury artykułu poświęconego znanym 
Państwu z pewnością urządzeniom firmy NSK Nakanishi.  
W tym numerze Forum Narzędziowego OBERON uwagę Państwa 
chciałbym skupić na polerce SHEENUS NEO. Jest to „odświeżona” 
i ulepszona wersja popularnej i sprawdzonej w narzędziowniach 
szlifierki ultradźwiękowej wytwarzanej w Japonii.

Jej podstawową zaletą jest wykorzystanie wszędzie tam gdzie 
konwencjonalne szlifierki mają utrudniony dostęp ze względu na 
swój kształt bądź rodzaj ruchu jaki można zastosować. Często 
zdarza się, że końcówki z ruchem posuwisto-zwrotnym o skoku 
narzędzia 0,8 mm to już za dużo żeby efektywnie pracować. Tutaj 
jest pole do popisu dla SHEENUS’A NEO. Niewidzialny dla ludzkiego 
oka skok narzędzia mierzony w mikronach zadziwia swoimi osiągami. 
Chcesz szybko usunąć twardą warstwę osadu po elektrodrążeniu 
(EDM)? Chcesz wypolerować miejsca trudnodostępne: takie jak 
skomplikowane narożniki, żeberka, rowki? Chcesz obrabiać materiały 
o dużej twardości „na lustro” bez wielkiego wysiłku? Posiadasz już 
szlifierki konwencjonalne obrotowe i posuwisto-zwrotne, a chcesz aby 
Twoje stanowisko polerskie było wyposażone kompletnie. Szlifierka 
ultradźwiękowa przyjdzie Ci z pomocą!

SHEENUS NEO składa się ze sterownika, model NE 240 230V  
i części roboczej, model US-25PB

Sterownik:
1) włącznik
2) przełącznik trybu pracy
3) przełącznik sterowania: z narzędziem zaciskanym lub  

z narzędziem dokręcanym (śruba M6)

4) przełącznik sterowania: ręczny/nożny
5) wyświetlacz potencjalnych błędów i częstotliwości drgań
6) pokrętło regulacji mocy
7) wysuwana rączka do przenoszenia

Parametry sterownika:
- zasilanie z sieci: AC230V, 50-60Hz
- pobór mocy: 100VA 
- generowana częstotliwość: 22,5KHz (średnio) 
- moc wyjściowa: 
w trybie pracy narzędziem diamentowym: Max.45W
w trybie pracy narzędziem ceramicznym: Max.20W
- skok w mikronach: 4-40 µm
- wymiary obudowy: długość: 225 mm, szerokość: 195 mm, 

wysokość: 97mm
- waga: 1,7 kg

Część robocza:

Uchwyt w którym mocowane są narzędzia.
Ergonomicznie dopracowana i lekka do bezwysiłkowej pracy nawet  
w długim okresie czasu

Parametry:
- oscylator: typ piezoelektryczny (PZT)
- standardowe narzędzie: śruba M6
- długość przewodu: 2 m
- wymiary końcówki roboczej: fi 16 (Max. fi 28) długość134 mm

“SHEENUS NEO” 
polerka ultradźwiękowa

Usprawnij swój warsztat i przyspiesz pracę przy wykańczaniu 
powierzchni form.
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- waga: 140g (bez przewodu)
Części dodatkowe wchodzące w skład kompletu:

- pedał nożny, model FC-24, sterowanie urządzeniem jest 
możliwe za pomocą ręki lub załączane stopą.

- śruba M4 do chwytu narzędzia ceramicznego
- jedno narzędzie ceramiczne
- dwa narzędzia diamentowe (pilnik okrągły i płaski)
Do podstawowego zestawu należałoby zaopatrzyć się  

w dodatkowe narzędzia z posypem diamentowym i listki ceramiczne 
oznaczone różnymi kolorami, które oznaczają grubości ziarna:  
z przedziału od #180 do #1200. Odpowiednio dobrane narzędzia 
zapewnią wydajną pracę i skrócą czas obróbki konwencjonalnymi 
przyrządami.

Praca szlifierką SHEENUS NEO jest bardzo łatwa. Posiada ona 
dwa istotne warianty pracy. W przypadku kiedy chcemy pracować 
narzędziem diamentowym, ustawiamy pozycję “HIGH” (wysokie 
częstotliwości) na sterowniku, a  gdy chcemy pracować narzędziem 
ceramicznym, ustawiamy pozycję “LOW” (niskie częstotliwości) na 
sterowniku. Dobór odpowiedniej częstotliwości zależy od grubości  
i rodzaju materiału narzędzia zamocowanego w oprawce uchwytu (np. 

drewno polerskie albo pilniki ceramiczne z włókna szklanego), wybór 
zbyt dużej amplitudy drgań może ze względu na drgania własne tych 
elementów roboczych prowadzić do „przegrzewania” się narzędzia  
i nieefektywnego działania.

Jeśli chcecie Państwo poznać zalety opisywanego urządzenia  
i dołączyć do szczęśliwych posiadaczy proszę o kontakt. Zapraszam 
także do odwiedzenia naszej ekspozycji na targach Plastpol  
w Kielcach i Mach-Tool w Poznaniu w dniach od 29. 05 do 1. 06 2012. 
Zaprezentujemy tam szeroki wachlarz produktów oferowanych 
przez naszą firmę, w tym szlifierki i wrzeciona wysokoobrotowe NSK 
Nakanishi. Dla zdecydowanych kupujących przygotowaliśmy ciekawe 
rabaty targowe.

Zapraszam serdecznie 
Marek Adelski

e-mail:m.adelski@oberon.pl
tel kom: 693 371 202

   Wyłączny dystrybutor    na terenie Polski:

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

Tel. 52 35 424 00, fax 52 35 424 01
E-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl, www.nakanishi.pl

Przykładowe zastosowanie urządzenia przy wykańczaniu wykrojników i form wtryskowych
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®Robert Dyrda; 88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15
tel. (052) 35-424-00, fax (052) 35-424-01

oberon@oberon.pl, www.oberon.pl



 

OBERON®

Robert Dyrda
ul. Cicha 15; 88-100 Inowrocław

tel. 52 35 424 00, fax: 52 35 424 01
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

Zamówione materiały 
dostarczamy w 24 godziny!

®Robert Dyrda; 88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15
tel. (052) 35-424-00, fax (052) 35-424-01

oberon@oberon.pl, www.oberon.pl
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kontakt: Magdalena Jakóbik  –  Dyrektor projektu
tel. 32 78 87 539, fax 32 78 87 522
kom. 510 030 472
e-mail: toolex@exposilesia.pl

tereny targowe: Expo Silesia Sp. z o.o
Centrum Targowo-Konferencyjne
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

5.Międzynarodowe
Targi Obrabiarek Narzędzi  
i Technologii Obróbki 

www.toolex.pl

 najważniejsze spotkanie branży obróbki metalu 

w jesiennym sezonie – MUSISZ TU BYĆ!

Zarezerwuj swój czas     
    na jubileuszowe 
     targi TOOLEX

2 – 4 października 2012

specjalne oferty targowe
nowości rynkowe
światowe premiery
prezentacje maszyn i urządzeń w ruchu

Równocześnie z Targami TOOLEX odbędą 
się 5. Międzynarodowe Targi Metod 
i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów 
WIRTOTECHNOLOGIA

Sosnowi c

www.exposilesia.pl


