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System 3R
► Imadła do przekrojów prostokątnych i okrągłych

► Głowice pozwalające tłumić drgania

► Zestawy do ustawiania poza maszyną

OBERON® Robert Dyrda, ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel.: (52) 354 24 30, fax: (52) 354 24 01

e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl, www.system3r.com.pl
Ostatni artykuł o mocowaniach dla drutówek w nr (52) 1/2012 - http://www.forumnarzedziowe.pl/archiwum.htm



Szanowni Państwo!
Dziś witam w pozycji niejako Mojżeszowej: z kamienną tablicą  

w ręku. Ciekawiło mnie, jak w tamtych czasach, 3500 lat temu, Mojżesz 
znalazł te kamienne tablice. Teraz wiem, że przecież skały wietrzeją  
i takie tablice leżą w górach prawie gotowe do wzięcia. Wyrycie jednak 
przykazań, czy innych prawd bez szlifierek Nakanishi? Hmm, to już 
problem i prosty dowód na to, że Mojżesz po prostu musiał mieć 
wsparcie „z góry”!

Mówiąc poważnie, po letnich urlopach ruszamy do pracy i szkół. 
Stąd m.in. artykuł Jana na temat szkoleń. Bo wiedzy nigdy nie za wiele, 
rzeczywistość ciągle nas zaskakuje nowościami, które chcemy lub 
musimy poznawać. Jak choćby nowe wersje Windowsa czy firmowego 
oprogramowania w naszych komputerach. Bo to, że skończyliśmy szkoły, 
nie oznacza, że nasze poznawanie świata się zakończyło.

Ponieważ zatrudniam pracowników, widzę, jak coraz 
większym problemem jest znajdowanie nowych ludzi o właściwych 
predyspozycjach. Choć nie powinienem narzekać. Kiedy czytam o naszej 

nowej emigracji: że wyjechało wielu 
młodych ludzi i ściągają teraz za granicę 
swoje rodziny - w efekcie czego ponad 
220 tys. dzieci dojechało do swych 
rodziców. Prosty wniosek - o zdolnych, 
aktywnych pracowników będzie coraz 
trudniej. Bo mało, że młodych ludzi 
jest mniej, to jeszcze ci, którym coś się 
chce, uciekają z naszej ponoć „zielonej 
wyspy bez kryzysu” na inne lądy. 
Emigranci zabierając ze sobą dzieci dają 
wskazówkę, że już tu nie zamierzają 
wrócić. Zresztą co tu mówić o danych 
z gazet (cytuję Gościa Niedzielnego). 
W mojej rodzinie wielu młodych, czy to 
po studiach, czy choćby po licencjacie 
wyjechało z naszego kraju i urządziło się 
tam gdzie jest praca. W Anglii, Szwecji, 
Niemczech. Więcej niż połowa moich 
kuzynów wybrała życie poza Polską. 
Smutne, lecz prawdziwe. Wyjechali 
szukać szczęścia gdzie indziej.

A ponieważ wszyscy czegoś szukamy, stąd i moje zdjęcie powyżej. 
Ponieważ nie lubię upałów, goniąc za chłodem - wybrałem się  
w wyższe góry. No i skrobałem z lodu szyby w aucie, jak na nizinach tylko  
w zimie się zdarza. Śnieg leżał i nasze dzieci miały uciechę: lepiły bałwana  
w końcu lipca.

Jeżeli szukacie dobrych stali, łatwego w obróbce aluminium, 
czy grafitów zadzwońcie do Oberonu. Rozglądanie się za nowymi 
obrabiarkami czy uzbrojeniem warsztatu ułatwi natomiast Forum 
Narzędziowe i jego raporty. W tym numerze między innymi o drążarkach 
drutowych. Pewnie spotkamy się na jednym z wielu jesiennych targów, 
bo druga połowa roku to zatrzęsienie imprez targowych. Mamy na kilku 
z nich swoje stoiska, ale i sami jeździmy poszukując dostawców, tak 
materiałów, jak i potrzebnego know how. Do zobaczenia zatem czy to 
na Toolexie, czy Eurotoolu, Steelmecie czy Rubplaście. Wszyscy za czymś 
przecież gonimy…

Pozdrawiam
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NOWA WERSJA PLAN-DE-CAMPAGNE

Na rynku pojawiła się właśnie najnowsza 
wersja systemu Plan-de-CAMpagne 4.3 - jest 
to nowoczesny system klasy ERP służący do 
zarządzania przedsiębiorstwem oraz planowa-
nia produkcji. Modułowa budowa może być 
dostosowany do indywidualnych potrzeb każ-
dego klienta. Dzięki wprowadzeniu nowej jed-
nostki „m3” istnieje możliwość pracy programu  
w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwór-
stwem drzewnym i kamieniarskim. 

Najwięcej zmian w nowej wersji Plan-de-
CAMpagne wprowadzono w statusie kalkulacji.  
Jest on teraz w pełni konfigurowalny i posiada 
możliwość modyfikacji. Oprócz tego możliwe jest 
także automatyczne obniżanie statusów, rozróż-
nianie statusów dla zleceń pod klienta i dla we-
wnętrznej produkcji na magazyn. Kolejną zmianą 
w statusie kalkulacji jest nadanie praw użytkow-
nikom do modyfikacji statusów. W nowej wersji 
został wprowadzony nowy moduł „Serwisowa-
nie”. Zawiera on funkcje wykonywania przeglą-
dów oraz pozwala na kontrolę nad serwisami 
maszyn.

Efektywne zastosowanie programu Plan-de-
CAMpagne pozwala na planowanie produkcji  
i gospodarki magazynowej, wgląd w produkcję w 
czasie jej trwania oraz analizę po jej zakończeniu, 
elastyczne połączenie z systemami księgowymi  
i programami CAD/CAM, tworzenie przewodni-
ków produkcyjnych, kontrolę terminów dostaw 
itd. Więcej na www.pdcam.pl 

VIACAD PRO V8 OD FALINA SYSTEMY CAD/ 
CAM

Poszukiwana przez wielu użytkowników 
kolejna wersja CAD’a ujrzała światło dzienne 
już we wrześniu. Do nowości należy zaliczyć 
funkcję Swobodnego Wyciągnięcia, która auto-
matycznie tworzy kształty ze szkiców 2D i modeli 
3D, jak też intuicyjny Gripper®, który umożliwia 
pozycjonowanie i tworzenie złożeń z wybranych 
elementów. Dodatkowo ergonomia pracy została 
usprawniona poprzez wybór kilkuset poleceń nie 
tylko z palety narzędziowej, ale i z górnego paska 
menu. Producent zapewnił również wsparcie dla 
najnowszych formatów dwg, dxf, step, sat, iges, 
stl itp., co gwarantuje pełną wymianę danych 

pomiędzy użytkownikami rożnych programów 
CAD. ViaCAD Pro v8 w polskiej wersji językowej 
na PC lub MAC udostępniany jest do bezpłatnych 
testów przez firmę Falina systemy CAD CAM. 

Osoby zainteresowane aktualizacją, zakupem lub 
przetestowaniem programu prosimy o wysłanie 
zapytania na e-mail: info@falina.pl.

BISON ROZBUDOWUJE SIEĆ DYSTRYBUCJI

We wrześniu br. białostocka fabryka przy-
rządów i uchwytów prezentuje swoje produkty 
na targach IMTS w Chicago i AMB w Stuttgarcie. 
Październik to dla firmy równie intensywny czas 
- BISON bierze bowiem udział w dwóch dużych 
imprezach targowych – BIMU w Mediolanie  
i TOOLEX w Sosnowcu. To także chwila, w której 
brytyjskie przedstawicielstwo firmy oficjalnie roz-
poczyna działalność.

Siedziba BISON UK Ltd. mieści się w Peter-
borough w hrabstwie Cambridgeshire w Wielkiej 
Brytanii, zaś jej klienci mogą liczyć bogatą ofer-
tę produktową, fachową pomoc we właściwym 
doborze oprzyrządowania oraz profesjonalną 
obsługę sprzedaży. Powstanie firmy stanowi ko-
lejny etap w niezwykle dynamicznym rozwoju 
i ekspansji dystrybucji produktów marki BISON 
na całym świecie. Brytyjska spółka nie jest jedy-
nym przedstawicielstwem BISON-BIAL S.A. na 
rynkach zagranicznych – wyroby przedsiębior-
stwa są już dystrybuowane przez spółki BISON 
Vertriebsgesellschaft mbH w Niemczech i BISON 
Italia Srl we Włoszech.

Fabryka Przyrządów i Uchwytów BISON-
BIAL S.A. jest największym w Polsce zakładem 
wyspecjalizowanym w produkcji oprzyrządowa-
nia technologicznego do obróbki skrawaniem.  
Na asortyment firmy składają się uchwyty to-
karskie z mocowaniem mechanicznym i cylindry 
hydrauliczne, uchwyty tokarskie manualne sa-
mocentrujące i z niezależnym przesuwem szczęk, 
przyrządy frezarskie, wyroby tulejowo-trzpienio-

we, oprawki VDI, a także wyroby specjalne wg 
zapotrzebowania. Obecnie wyroby ze znakiem 
BISON są sprzedawane na wszystkich kontynen-
tach.

Więcej informacji udziela: FPiU BISON-BIAL 
S.A. – Dział Marketingu, tel. (85) 741 64 20  
wew. 242.

POWŁOKI PVD SURF DO NARZĘDZI I CZĘŚCI 
MASZYN - FIRMA SURFTEC

Powlekanie PVD twardymi materiałami pro-
wadzimy od 1992 roku. W naszej ofercie znajdują 
się powłoki zapobiegające zużyciu przez ścieranie 
i zatarcie. Zwiększają żywotność i wydajność na-
rzędzi, poprawiają jakość wyrobów oraz zmniej-
szają koszty produkcji. Powlekamy narzędzia 
skrawające, tłoczniki, wykrojniki, formy do two-
rzyw sztucznych i ciśnieniowego odlewania me-
tali, części maszyn, narzędzia stomatologiczne, 
chirurgiczne, oraz inne wyroby.
Oferujemy powłoki Surf:
TiN, TiCN, TiCN+TiC/C, TiAlN, TiAlCN, TiAlCN+Ti-
C/C, AlTiN, AlTiSiN, CrN, Cr+TiC/C, ZrN.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na na-
szej stronie www.surftec.pl.

ZAPRASZAMY NA STOISKO FIRMY OBERON  
ROBERT DYRDA

Po wakacyjnej przerwie czas zacząć przygo-
towania do jesiennego okresu targowego, ponie-
waż już pod koniec września zaczynają się pierw-
sze targi ważne dla naszej branży. W naszych 
planach znalazło się pięć imprez targowych, na 
których będziemy obecni jako wystawcy. Wspól-
nie z redakcją Forum Narzędziowego OBERON 
będziemy oczekiwali na Państwa na naszych sto-
iskach na wszystkich tych imprezach.
• METAL Kielce 25 - 27 września - stoisko 

G 104
• TOOLEX Sosnowiec 2 - 4 października - 

stoisko 207
• EUROTOOL Kraków 16 - 18 październik
• STEELMET Sosnowiec 6 - 7 listopada
• RUBPLAST Sosnowiec 13 - 15 listopada.

Obecni tam handlowcy z chęcią udzielą 
odpowiedzi na Państwa zapytania. Z kolei pra-
cownik redakcji Forum Narzędziowego przyjmie 
zamówienie na reklamę w kolejnej edycji Forum.
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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 

Sosnowi c

formowanie tworzyw termoplastycznych

formowanie tworzyw termoutwardzalnych

formowanie gumy   •   formowanie kompozytów

spotkania matchmakingowe B2B 

 
partnerzy medialni i internetowi

 
patronat honorowy

 
patronat

Ministerstwo 
Gospodarki

6 – 7 listopada 2012    Sosnowi c

Międzynarodowe Targi Stali, Metali 
Nieżelaznych, Technologii i Produktów

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

- 6. Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT

- Salon Recyklingu Metali Scrap EXPO

- NOWOŚĆ Targi Produkcji i Zastosowania Elementów Złącznych TEZ Expo 

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

www.steelmet.pl                         www.surfprotect.pl                         www.tezexpo.pl



NX – One Step  
(analiza rozwinięć nieliniowych)

NX posiada rozbudowane narzędzie do analizy rozwinięć 
nieliniowych. Jest ono zawarte w module specjalistycznym do 
konstruowania wykrojników wielotaktowych. Jest też dostępne jako 
osobny moduł i działa na plikach NX jak i importowanych.

Analizie One-Step można poddawać zarówno obiekty powierzchniowe, 
jak i bryłowe. Narzędzie umożliwia rozwinięcie jednego fragmentu  
i całego modelu. Pozwala to na utworzenie etapów pośrednich, często 
występujących w procesie tłoczenia. Analiza zwiększa efektywne 
wykorzystanie czasu pracy konstruktora, wskazując miejsca z nadmiernym 
naprężeniem mogącym powodować pękanie materiału.
Stosowanie analizy rozwinięć nieliniowych pozwala na:

• Zwiększenie efektywności procesu
• Zminimalizowanie kosztów przez zastosowanie odpowiedniej 

wielkości półfabrykatu
• Skrócenie czasu analizy modelu pod względem technologicznym
• Szybkie wygenerowanie zarysu półfabrykatu i na jego podstawie 

stworzenie bryły 
• Wykrycie deformacji, odkształceń sprężystych i nadmiernego 

naprężenia
• Wyeliminowanie translacji w przypadku stosowania niezintegrowanych 

programów z NX do analizy
• Szybkie wygenerowanie raportu z analizy w postaci pliku HTML 

Rys.1 Przykład rozwiniętego modelu.
Warunki brzegowe

Zastosowanie warunków brzegowych pozwala sprawować kontrolę 
nad rozformowywaną częścią. Zaawansowane więzy dają możliwość 
zdefiniowania elementów dociskających, które pozwalają na stopniowe 
uwalnianie materiału. Przez zmianę parametrów siły docisku i szybkości 
procesu można obserwować zachodzące zmiany i ustalić optymalne 
parametry pracy tłocznika.

Rys.2 Przykład zastosowania zaawansowanych więzów. 
Generowanie siatki

Program w pierwszej fazie generuje siatkę elementów skończonych, 
którą w każdej chwili można modyfikować przez zmianę wielkości elementu, 
typu, rozmieszczenia, zagęszczenia itd. Użytkownik na samym początku 
dostaje informacje na temat jej jakości. W przypadku niewystarczającej 
jakości wyświetlana jest informacja, jakie parametry należy zmodyfikować, 
aby uzyskać lepsze efekty.

Rys.3 Przykład wygenerowanej siatki.
 Analiza grubości ścianek

Wczesne wykrycie pocienień ścianek powstałych podczas 
tłoczenia umożliwia szybkie przekonstruowanie wyrobu jeszcze na 
etapie projektowania narzędzia. Zapobiega to wydłużenia czasu pracy  
i generowaniu dodatkowych kosztów.

Rys.4 Przykład analizy grubości ścianek.
Analiza naprężeń

Odczytanie naprężenia granicznego na modelu umożliwia wykrycie 
miejsc, w których mogą wystąpić pęknięcia lub inne niepożądane zjawiska.

Rys.5 Przykład analizy naprężeń. 
Analiza odkształceń sprężystych

Wczesne wykrycie odkształceń powrotnych umożliwia wprowadzenie 
dodatkowego dogięcia w celu uzyskania pożądanego kształtu. Program ma 
możliwość generowania odkształconego modelu, który można porównać  
z oryginałem.

Rys. 6 Przykład analizy modelu pod względem odkształceń sprężystych.
Zastosowanie bazy materiałów

NX posiada rozbudowaną bazę materiałową, umożliwiającą szybkie 
przypisanie odpowiednich własności potrzebnych dla analizowanej 
bryły. W przypadku zastosowania nietypowego materiału parametry 
charakterystyczne można wprowadzić bezpośrednio w oknie dialogowym 
analizy.

Marcin Antosiewicz 
antosiewicz@camdivision.pl
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Archimedes jako producent i dostawca ręcznych narzędzi z napędem 
pneumatycznym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, mo-
dernizuje swoje wyroby w zakresie poprawy bezpieczeństwa, wydajności i 
trwałości oraz niezawodności, co wydatnie skraca czas trwania procesów 
obróbczych oraz obniża koszty ich realizacji. Takiej modernizacji poddano 
rodzinę szlifierek prostych typu SZ oraz wprowadzono na rynek wysoko-
wydajne, ergonomiczne i bezpieczne dla operatora szlifierki kątowe o mocy 
1,3 kW z nowatorską linią wzorniczą do pracy tarczą o średnicy 125mm i 
szlifierkę o mocy 1,8 kW do pracy tarczą o średnicy 180 mm, przystosowa-

nymi do prac tarczami typu flex oraz szczotkami drucianymi. Aby zwiększyć 
wydajność obróbki stali utwardzonych uruchomiono produkcję wysokowy-
dajnych frezarek o mocy 1,3 kW do pracy frezami z węglików spiekanych. 
Wprowadzono również na rynek młotek wyburzeniowy klasy 9 kG o obni-
żonym poziomie wibracji i energii udaru na poziomie 27 J, sprawdzający się 
znakomicie w mniejszych pracach wyburzeniowych, instalatorskich, jak też 
przy obróbce większych odlewów. 

Poniżej przedstawiono  parametry  techniczne  wyrobów. 

- firma polska, produkt europejski

ARCHIMEDES S. A.
ul. Robotnicza 72 PL 53-608 WROCŁAW 
Tel. +48(0)71/78-27-123;125; Fax +48(0)71/37 35 930
www.archimedes.com.pl; marketing@archimedes.com.pl

Nazwa Typ Moc
[W]

Obroty biegu 
luzem [1/min]

Masa
[kg]

Wymiary ścier-
nicy

( DxUxH) [mm]

Rodzaj ściernicy
(wg PN-M-

59101)

Szlifierki proste

SZ100D1

1500

8500 3,8 100 x (10÷25) x 16, 
100 x (15÷25)x 20 1

SZ150D1 6100 4,0 150 x (10÷25) x 16
150 x (15÷25) x 20 1

 SZ180D1 8500 3,7 180 x (3÷8) x 22,23 27; 41 lub 42

Szlifierki kątowe

SK125A9 1300 12000 1,8 125x(2÷8)x22,2 27; 41 lub 42

SK180D9 1800 8500 3,9 180 x (3÷8) x 22,23 27; 41 lub 42

Nazwa Typ Moc
[W]

Obroty biegu 
luzem [1/min]

Masa
[kg]

Średnica freza/
ściernicy

[mm]

Średnica trzpie-
nia freza lub 

ściernicy [mm]

Frezarki proste

F180A1

1300 18000 1,1 20/40 6 i 8

F180B1

Nazwa Typ Masa [kg] Częstość uderzeń 
[Hz] Skok bijaka [mm] Długość bez grota 

[mm]

Młotek 
wyburzeniowy MW510A4 8,6 27 130 526
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Producenci form do przetwórstwa tworzyw sztucznych i producenci 
precyzyjnych mikrokomponentów do maszyn, którzy już z samej swej 
nazwy są precyzyjni, doceniają zalety zaawansowanych technologicznie 
systemów paletyzacji produkcji.

Obróbka maszynowa w firmie EDM Department Inc. przypomina 
bardziej badania naukowe niż typowe prace inżynierskie. Można żar-
tobliwie powiedzieć, że aby zobaczyć finalny produkt zakładu, trzeba 
wziąć do ręki lupę! Założyciel i dyrektor firmy Mark Raleigh mówi, że 
przedsiębiorstwo produkuje mikrozespoły z nano-właściwościami. W 
celu usprawnienia procesu produkcji elektrod i drążenia nimi, Mark zdał 
się na System 3R, szczególnie, że ten dostarcza paletyzację VDP (vibra-
tion-damped palletisation), czyli paletyzację z tłumieniem drgań.

EDM Department Inc. produkuje głównie formy do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych dla firm z branży medycznej, obronnej i telekomu-
nikacyjnych. Dla firm z tych samych gałęzi przemysłu robi też prototypy 
i produkuje krótkie serie precyzyjnych elementów.

„Nasze rysunki wymiarowane są w mikronach”- mówi Raleigh, po-
siadający wyjątkowe doświadczenie w produkcji elementów precyzyj-
nych. Odkrył możliwości System 3R prawie ćwierć wieku temu, kiedy 

pracował jako kierownik narzędziowni w firmie grupy Molex. Teraz, po 
10 latach pracy w swojej własnej firmie, całkowicie zorientowanej na 
wykonywanie ultraprecyzyjnych detali, Mark ciągle docenia wartość 
System 3R.

Dobrze znaną prawdą jest fakt, że środki wydane na zlikwidowanie 
przestojów maszyn zwracają się o wiele szybciej niż te środki, dzięki któ-
rym urywa się ułamki sekund przy samej obróbce skrawaniem. Dążenie 
do coraz szybszej produkcji powoduje konieczność wdrożenia paletyza-
cji. Jak wiele innych czynników wibracje mają wpływ na potencjał pro-
dukcyjny, ponieważ to wibracje niszczą dokładność, precyzję wykonania 
i powodują gorszą jakość powierzchni wykonywanego detalu. Minimali-
zacja drgań jest wysoce pożądana, a system ograniczający te drgania ma 
kluczowe znaczenie dla poprawy zdolności produkcyjnych.

Małe jest piękne. Przykładem takiej niesamowicie precyzyjnej ob-
róbki wykonanej przez EDM Department Inc. niech będzie wykona-
nie za pomocą grafitowych elektrod otworów w stali narzędziowej. 
Otwory miały 3 µm średnicy i były głębokie na 42,5 µm (ok. 0,4 mm). 
Wyzwaniem było wyfrezowanie grafitowych elektrod o kształcie igieł, 
których zakończenia miały promień 0,12 µm. Według Raleigha wyko-
nanie prac było możliwe tylko dzięki najnowszym osiągnięciom w ob-
róbce skrawaniem i drążeniu takim, jak nanopulsing oraz wyposażeniu 
obrabiarek w paletyzację VDP z System 3R.

System 3R specjalnie wynalazł i opatentował technologię paletyza-
cji (tzw. VDP), z jej wszelkimi możliwościami i wyjątkowym tłumieniem 
drgań, by trafić do takich nastawionych na walkę z konkurencją produ-
centów  jak Mark Raleigh.

Wszystkie drążarki posiadane przez EDM Department Inc. wypo-
sażone są w paletyzację Macro VDP z System 3R. Do nich m.in. nale-
żą 4 drążarki ubytkowe, pracujące 20 godzin na dobę, każdego dnia. 
Ostatnie  zmiany to zakup trzech stacji roboczych dla konstruktorów 
i przejście tym samym na wyższy stopień automatyzacji. Celem firmy 
jest osiągnięcie w 75% produkcji zautomatyzowanej (bez jakiejkolwiek 
obecności człowieka na hali produkcyjnej).

Centrum frezarskie do mikroobróbek Makino EDAC ma zamoco-
wany uchwyt MacroNano na stole. „Mamy duże oczekiwania na temat 
tego, co chcemy osiągnąć tymi obrabiarkami” zauważa Mark Raleigh, 
nawiązując do uchwytu i jego precyzji na poziomie dziesięciotysięcznych 
części cala.

Raleigh mówi, że uchwyty Macro VDP znacznie podwyższyły moż-
liwości produkcji elektrod w jego firmie. „Przedtem mogliśmy wykonać 
mikroelektrody ze stosunkiem długości do średnicy elektrody jak 12:1. 
Obecnie ,z systemem, wykonujemy elektrody 35 razy dłuższe niż ich 
średnica”. Technologia VDP System 3R otworzyła przed firmą zupełnie 
nowe możliwości produkcji nano–precyzyjnych elementów form, czy 
podzespołów urządzeń.

Na podstawie materiałów System 3R® Nordic - Robert Dyrda

Małe jest piękne
Czyli mikrometry już osiągnięte, nanometry 
w zasięgu
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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

Szczegóły na:

machtool.mtp.pl

ITM POLSKA to:
• Pierwsze miejsce wśród targów 

technologii przemysłowych w Polsce*
• Biznesowa formuła
• Profesjonalna publiczność
• Światowe marki i premiery
• Nauka i praktyka

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
Głogowska 14, 60-734 Poznań, tel. +48 61 869 20 93,
fax +48 61 869 29 66, e-mail: itm@mtp.pl

* wg danych z Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Fabryka najnowszych rozwiązań!
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METALFORUM, SURFEX,
TRANSPORTA, WELDING,
NAUKA DLA GOSPODARKI

INNOWACJE
TECHNOLOGIE
MASZYNY

04-07.06.2013, Poznań



Każdy pracodawca pragnąłby zatrudniać pracowników młodych, do-
świadczonych, a przy tym… wykształconych. Brzmi jak początek kawału? 
Niestety rzeczywistość jest brutalna tak dla „starych wyg”, którzy w zawo-
dzie często dosłownie „zjedli zęby”, jak i dla „młodych po studiach”, którym 
pracodawca patrzy w oczy na rozmowie kwalifikacyjnej i mówi: „Ale pan nie 
ma żadnego doświadczenia!”. Niemożliwym jest mieć ciastko i zjeść ciastko, 
a jednak każdy próbuje.

Rozwiązaniem jest zakup dwóch ciastek, ale co innego wydać dodat-
kową złotówkę na pączka, a co innego zatrudniać dwóch pracowników 
w miejsce jednego. Co wybrać zatem? Doświadczenie czy wykształcenie?  
A może wcale nie trzeba wybierać? Nie od dziś istnieją centra szkoleniowe, 
gdzie pracownika można oddelegować. Kursy, studia zaoczne, podyplomo-
we… Perspektyw rozwoju jest naprawdę sporo. Potrzeba jedynie chęci ze 
strony pracodawcy i pracownika… bo jemu też powinno zależeć. 

Fot. 1. Uczniowie Centrum Edukacji Technicznej HAAS we Włocławku  
w trakcie ćwiczeń. 

Firm inwestujących w pracowników jest coraz więcej, bo coraz mniej 
jest dostępnych na rynku pracy pracowników-omnibusów, którzy potrafili 
będąc na studiach dostać się na jakieś sensowne praktyki. Prościej jest za-
trudnić pracownika, który na konkretnym stanowisku chce pracować, bo 
chęci to połowa sukcesu, a następnie intensywnie inwestować w jego wy-
kształcenie. „Zaraz zaraz!” - ktoś zapyta - "dlaczego mamy kształcić kogoś 
kto przecież jest po studiach?”. Pytanie jak najbardziej uzasadnione, a obna-
żające smutną prawdę o dzisiejszym systemie szkolnictwa.

Studia to sposób na stworzenie fundamentów pod dobrego pracowni-
ka. Młody człowiek uczy się jak sobie radzić z presją czasu, jak wykonywać 
projekty systematycznie i radzić sobie z tymi „na wczoraj”. Studia uczą raczej 
umiejętności przetrwania niż kładą do głów konkretną wiedzę. Poza tym 
trudno jest zostać światowej klasy programistą po jednym semestrze Visu-
al Basic’a, czy wybitnym konstruktorem po dwóch semestrach AutoCAD’a  
i Podstaw Konstrukcji Maszyn.

Konieczne jest szkolenie. Sam wiem ile dał mi kurs drugiego stopnia Au-
toCAD’a… w tydzień zdobyłem wiedzę, której na studiach nie potrafiono mi 
przekazać. Tylko czy nie potrafiono, czy nie chciano? Gdyby doktoranci za-
rabiali więcej, gdyby wszystkim studentom zależało… gdyby… Śpiewano już 
piosenki o „gdybaniu”, ja pozwolę sobie skupić moje wysiłki na wymienieniu 

realnych rozwiązań.
Pierwsza możliwość podniesienia kwalifikacji pracownika o jakiej 

wspominałem to kursy, szkolenia, czy warsztaty. Na samą myśl o nich pra-
cownik się uśmiecha, bo na ogół oznacza to wyjazd, zmianę atmosfery, 
chwilę oddechu od codzienności, elegancki certyfikat i jakieś gadżety… 
kubek, pendrive, a nawet tablet. Pracodawca na samą myśl o szkoleniu 
się jeży… tydzień bez pracownika na stanowisku, a koszty szkoleń, szcze-
gólnie tych certyfikowanych przez konkretne marki, takie jak Microsoft, 
czy wspominany Autodesk są często dość znaczne. Tymczasem, o czym 
wielu może zapomina, szkolenia niekoniecznie muszą być zewnętrzne. 
Szkolić można się przecież wewnątrz firmy. Sala, krzesła, rzutnik i kubek  
z kawą wystarczą, by nie trzeba było wysyłać kogoś na drugi kraniec Pol-
ski. Szkolenia wcale nie trzeba organizować w czasie pracy. Co więcej, 
nawet szkoleniowiec może pochodzić z firmy. Bardziej doświadczony pra-
cownik może przekazać wiedzę, którą posiadł młodszym kolegom. Plusem 
tej sytuacji oprócz oczywistego, czyli oszczędności jest fakt, że pracownik 
zna firmę i jej know-how. Nie trzeba niczego mu wyjaśniać, a ze specyfiką 
pracy na swoim stanowisku jest zaznajomiony jak nikt. Minusem niestety 
jest cała ta sytuacja, bo powoduje to zamknięcie się na powiew świeżości. 
Przecież konkurencja może używać innych metod osiągając te same lub, 
co gorsza, nawet lepsze efekty. Zaletą kursów, może nie tak oczywistą, ale 
istotną jest ich funkcja psychologiczna. Pracownik czuje się wyróżniony 
i doceniony. W końcu zawsze jest miło, kiedy to ktoś inny sięga dla nas 
do swojej kieszeni, nawet jeśli w perspektywie czasu widzi w tym zysk. 
Plusem dobrych szkoleń jest to, iż duży nacisk kładziony jest na ćwiczenia 
praktyczne. W końcu tym właśnie różni się praca od studiów, że ma się 
kontakt głównie z praktyką, a nie teorią. 

Fot. 2. Panel sterowniczy OKUMA jeszcze przed zdjęciem folii ochronnej.

Gdzie jeszcze mamy możliwość podpatrzenia czegoś działającego i 
sprawdzonego? Odwiedziny w innych firmach w ramach delegacji potra-
fią zainspirować, a na pewno są kształcące. Widząc błędy popełniane w 
innej firmie łatwiej dostrzeżemy je, gdy wystąpią u nas. Problemem w wy-
jazdach tego typu jest to, że ciężko trafić na większą liczbę firm w jednym 
miejscu, a roboty drogowe mogą skutecznie powstrzymać najambitniej-
sze plany przedstawiciela handlowego. Są oczywiście strefy przemysłowe, 
ale tam nie ma wszystkich. Gdzie są? Oczywiście na targach branżowych. 

Jak zapobiec katastrofie?!
Metody edukacji
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Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale targi oprócz okazji do pozyskania 
nowych klientów, czy też zabawy na bankiecie są szansą na wymianę po-
glądów i podpatrzenia metod działania nie tylko klientów ale i konkurencji 
oraz dostawców. Targi branżowe są okazją na „powiew świeżości” i warto 
pojechać na nie z otwartym umysłem i szczyptą dziecięcej ciekawości, by 
wyjazd jak najlepiej wykorzystać i wrócić z niego z głową pełną pomysłów 
i wniosków.

Fot. 3. Pachnące nowością w chwili otwarcia Centrum Edukacji Technicz-
nej HAAS we Włocławku.

Pisząc o praktyce ciężko jest nie zwrócić uwagi na prawdziwą plagę 
dla narzędziowni, jaką jest brak na rynku pracy utalentowanych ludzi  
z motywacją, którzy po szkole, jaką skończyli są w stanie obsługiwać 
obrabiarki CNC. Ze wstydem muszę przyznać, że sam przez pięć lat stu-
diów na politechnice miałem tylko jedną piętnastominutową prezentację 
frezarki sterowanej numerycznie, po czym cała grupa usłyszała, że „Nie 
powinniście się zbliżać, bo popsujecie.”. Ciekawa metoda edukacji, której, 
na szczęście, przeciwdziałać próbuje producent obrabiarek. HAAS, który  
w Polsce reprezentowany jest przez firmę Ablanalp Consulting, otworzył 
już dziewięć Centrów Edukacji Technicznej HAAS przy współudziale takich 
tuzów przemysłu jak KELLER, Esprit, Renishaw, Sandvik Coromant, Schunk, 
Blaser, Urma i Chick. Oczywiście celem oprócz edukacji jest zwiększenie 
rozpoznawalności marki i przyzwyczajenie do niej młodych fachowców. 
Mając wybór wybiorą coś znanego. Nie ulega jednak wątpliwości, że będą 
dobrzy w tym, czego ich nauczono.

Co wtedy natomiast, gdy szczególnie odczuwalny jest deficyt teorii? 
Mówiąc wprost: gdy pracownik ma serce do pracy, ale niekoniecznie wie-
dzę pozwalającą realizować ją w sposób satysfakcjonujący wszystkie stro-
ny? Studia zaoczne i podyplomowe są rozwiązaniem o tyle korzystnym dla 
pracodawcy, że angażują wolny czas pracownika. Weekendy poświęca na 
naukę, a w pracy pracuje. Koszt takiej przyjemności to na ogół kilka tysięcy 
i więcej, w zależności od uczelni na jaką pracownik zostanie wysłany. Czas 
też może być istotnym aspektem przy wyborze formy „dokształcania”, bo 
trzeba się liczyć z faktem, że pracownik zostaje niejako „związany” z firmą 
na rok i więcej.

Gdy już jesteśmy przy teorii… jak umożliwić pracownikom dostęp do 
wiedzy, przy niewielkim budżecie? Popularne są zakupy książek-porad-
ników, podręczników i drukowanie instrukcji, nieraz całkiem pokaźnych 
rozmiarów. Mała biblioteczka w firmie potrafi pomóc w potrzebie i często 
stanowi granicę pomiędzy „obsuwą” i katastrofą, a profesjonalną i termi-
nową realizacją powierzonego zadania. Metoda ta doskonale sprawdza 
się na zachodzie, warto jednak nie zapominać o prowadzeniu ewidencji, 
która książka przez kogo została pożyczona. 

W Polsce niestety nadal spotkać można opór „wyższych instancji” 
w zakładach jeśli chodzi o finansowanie edukacji. Pomińmy fakt patolo-

gicznych sytuacji, kiedy kierownik boi się o to, że podwładny zdobywając 
wiedzę zdobędzie przy okazji jego stanowisko, a skupmy się na problemie 
związanym z finansami. Dlaczego wydawać pieniądze na pracownika? Po-
kutuje przekonanie, że przecież „sam się nauczy”… Może i sam, ale zajmie 
mu to więcej czasu, którego żadna firma nie ma. Czas to pieniądz, a skoro 
przy nadal nierozpędzonej koniunkturze finanse są tym, z czym liczą się  
i giganci na skalę makro, jak i mikrofirmy, to powinniśmy szanować też 
czas. Swój i innych.

Chcąc wygrać z konkurencją możemy próbować być szybsi, tańsi lub 
oferować lepsze produkty. Warto przy tym pamiętać, że dobrze i szybko 
nie będzie tanio; dobrze i tanio nie będzie szybko, a szybko i tanio nie bę-
dzie dobrze. 

Nie od dziś wiadomo, że łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze 
ogniwo. Firma natomiast jest tylko tak mocna, jak kompetentny jest jej 
każdy pracownik. Czemu każdy? Będąc w Rzeszowie zwiedzałem tamtej-
sze podziemia. Zbulwersowany przewodnik opowiadał historię o sprzą-
taczce, która w swej gorliwości starła kilkusetletni kurz z eksponatów…  
Czy był to błąd tej kobiety? Niewątpliwie. Czy była to jej wina?  
Absolutnie nie. Utrata cennego dla archeologów kurzu spowodowana 
była brakiem przepływu informacji w „firmie”. Archeolodzy się cieszyli, że  
mają co badać, ale zapomniano poinformować wszystkich pracowników  
o tym, jak należy postępować z eksponatami. Myślę, że nawet krótkie 
szkolenie wewnętrzne z kilkoma sugestywnymi slajdami mogłoby zapo-
biec „katastrofie”. Skoro taka błahostka spowodowała tego typu problem, 
zastanówmy się nad konsekwencjami niewyszkolonego konstruktora,  
który źle przeprowadzi symulację i do produkcji trafi „bubel”, czy na-
dal szkoda jest kilku niechby i tysięcy na jego kursy, studia i książki?  
Wyobraźmy sobie wypadek na hali produkcyjnej lub katastrofę lotniczą, 
której przyczyną jest wadliwy wyrób. Straszne ale przerażająco możliwe. 
Wyobraźmy sobie handlowca, który sprzedaje na granicy opłacalności; 
księgową, która na przestrzeni roku notorycznie się myli przez swoją nie-
wiedzę, albo pracownika, który płonącą instalację elektryczną gasi piano-
wą gaśnicą. 

Fot. 4. Na targach można kupić maszynę, ale nie umiejętności jej obsługi.

Gdy oczami wyobraźni zobaczymy to wszystko, to czym wyda się 
nam odrobina środków finansowych uwalnianych stopniowo? Wyobraź-
my sobie teraz zadowolonych pracowników pracujących w firmie, w któ-
rej wiedzą, że się w nich inwestuje, bo się ich ceni. Zobaczmy uśmiech na 
twarzy pracodawcy spowodowany niesamowitymi wynikami. Brzmi to jak 
komunał, ale każdy z nas marzy o sukcesie, a edukacja to najlepsza droga 
by go osiągnąć. Chyba, że wolimy, by kurz pokrywający środki trwałe upa-
dłej firmy ucieszył kiedyś archeologów.

Jan Dyrda
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To nie przypadek, że ta Grupa czeskich producentów przecinarek ta-
śmowych od lat utwierdza swe znakomite notowania na rynkach Europy i 
świata. Maszyny Pilous TMJ instalują w swych halach produkcyjnych wiel-
cy i mali producenci konstrukcji stalowych, galanterii metalowej, konfekcji 
hutniczej... .

• sztywna, ciężka konstrukcja,
• odlewane, żeliwne ramiona i koła pasowe,
• precyzja wykonania 

gwarantują dokładność cięcia, dużą wydajność i żywotność taśmy tnącej.
Program produkcyjny obejmuje zakres od małych przenośnych prze-

cinarek, aż po jedno - i,dwusłupowe automaty.
Do średnicy cięcia Ø 500 mm firma Pilous oferuje maszyny ramienio-

we. Od najprostszych – po sterowane hydraulicznie automaty.
Zakres cięcia do Ø 3300 mm obsługiwany jest przez grupę przecina-

rek jedno- i dwusłupowych produkcji TMJ.
Te sztywne konstrukcje, pozwalają na osiąganie imponujących pręd-

kości posuwów, pracy.
• hydrauliczny napęd posuwu,
• hydrauliczne sterowanie imadłami,
• hydrauliczna regulacja nacisku ramienia,
• hydrauliczne imadła do cięcia w pakietach,
• mechanizacja i automatyzacja linii produkcyjnej,
• agregaty wiertarskie i frezarskie - przed lub –za linią cięcia.

Komfortu pracy dopełniają:
• systemy sterowania CNC,
• systemy mechanizacji przed i za - maszyną.
Płynna regulacja prędkości taśmy – oznacza możliwość doboru opty-

malnej prędkości skrawania.
Przecinarki wyposażane są w taśmy tnące najlepszych producentów.
WŁASNA ZGRZEWALNIA oznacza – błyskawiczną reakcję na potrzeby 
Klienta. Firma Rem-Tech oferuje taśmy do przecinarek wszystkich produ-
centów.

Najwyższej jakości cięcie  
za godziwe pieniądze.

Rem-Tech Remigiusz Mądrowski Sp.j.
Ul. Olbrachta 32 • 01-111 Warszawa
Tel./fax: 22 837 14 97, info@rem-tech.com.pl, www.rem-tech.com.pl 

Dwumiesięcznik dla narzędziowców

Artykuły pisane przez ekspertów dla profesjonalistów

Skontaktuj się z nami!

Redakcja Forum Narzędziowego OBERON
 Tel. 52 354 24 25, kom. 693 703 030

www.forumnarzedziowe.pl
e.lewicka@oberon.pl, oberon@oberon.pl

Forum Narzędziowe 
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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

ITM Polska  
– głos po targach

Ciągła ewolucja – tak można powiedzieć o zmianach, które zachodzą 
w ramach targów ITM Polska w Poznaniu. W tym roku wprowadzono 
modyfikację w lokalizacji salonów branżowych w pawilonach, która 
to miała na celu m.in. zintensyfikowanie kontaktu na linii wystawca - 
zwiedzający oraz ułatwienie prezentacji maszyn w ruchu. Co więcej, po 
raz pierwszy targi przemysłowe w Poznaniu zwiedzali przedstawiciele 
firm z Doliny Lotniczej. Jakie były tego efekty? 

„Ilość klientów, którzy nas odwiedzają na stoisku potwierdza, 
że to opłacalna inwestycja w marketing”, „tutaj zjeżdżają się klienci 
praktycznie z każdego kraju”, „targi ITM Polska to najlepsza dzisiaj 
możliwość kontaktu z klientem masowym” – to głosy wystawców, jakie 
można było usłyszeć po targach ITM Polska. 

Zmiana lokalizacji nie była jedyną rewolucją podczas tegorocznej 
edycji. Po raz pierwszy laureatów w konkursie o Złoty Medal MTP 
jury wyłoniło na miesiąc przed targami, a nie jak do tej pory bywało – 
podczas targów. Nagrodzono 21 produktów i rozwiązań. Wprowadzono 
także dodatkowe rozszerzenie – konkurs „Złoty Medal MTP - Wybór 
Konsumentów”. Głosowanie na najlepszy, według klientów, nagrodzony 
produkt odbywało się podczas targów na specjalnych „Strefach Mistrzów” 
oraz poprzez stronę www.zlotymedal.mtp.pl. Największą liczbę głosów 
zdobył projekt NOR-STA - usługi wspomagające wdrażanie norm  
i standardów, prezentowany w ramach salonu Nauka dla Gospodarki.

Tegoroczne modyfikacje nie umknęły uwadze wystawców. Według 
dyrektora Wojciecha Chudego z firmy Boschert Polska „targi ITM Polska 
za każdym razem się rozwijają, co jest widoczne, dla nas jako wystawców, 
jak i dla klientów, którzy odwiedzają nasze stoisko. To główne miejsce 
wystaw, na terenie Polski dla naszej firmy”.

Organizatorzy ITM Polska zapowiadają kolejne zmiany w ramach 
projektu, które będzie można zobaczyć podczas przyszłorocznej edycji, 
m.in. ekspozycja wystawców salonu Mach-Tool poszerzy się o ofertę  
z zakresu utrzymania ruchu. Więcej informacji już wkrótce na: www.itm-
polska.pl. 

F
N

NUMER 04 (55) 2012 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

13



Wykonywanie otworów w przedmiotach z metalu to jedna  
z najstarszych dziedzin obróbki skrawaniem. Inżynierowie od lat  
poszukują nowych sposobów udoskonalenia, z pozoru prostej, konstrukcji 
wiertła. Innowacyjne rozwiązania w zakresie geometrii wierzchołka  
i rowków wiórowych, stosowanego materiału narzędziowego i pokrycia 
mają przyspieszyć proces wiercenia, poprawić jego dokładność i obniżyć 
koszt. Nowe rozwiązanie wiertarskie Sandvik Coromant otwiera nową 
epokę w dziedzinie obróbki otworów. Wiertło z wymienną końcówką 
CoroDrill® 870 sprzyja oszczędności czasu wiercenia i obniżeniu 
jednostkowego kosztu wykonania otworu. To jeden z najciekawszych 
produktów wiertarskich w ostatnich latach.

W konstrukcji CoroDrill 870 zastosowano bardzo bezpieczne 
złącze mocujące końcówkę w korpusie. To niezawodne i precyzyjne  
rozwiązanie dla zakładów obrabiających zróżnicowane przedmioty.

Dlaczego wiertło CoroDrill 870 jest wyjątkowe? W jego konstrukcji 
zastosowano bardzo bezpieczne złącze mocujące końcówkę w korpusie. 
To niezawodne i precyzyjne rozwiązanie dla zakładów obrabiających 
zróżnicowane przedmioty. Dzięki szybkiej i łatwej wymianie końcówki, 
możliwe jest optymalne wykorzystanie czasu maszynowego. 
Końcówkę można wymienić bez wyjmowania narzędzia z uchwytu.  
Aby zamocować ponownie, wystarczy dociskać ją delikatnie w kierunku 
uchwytu, dokręcając przy tym śrubę z zalecanym momentem podanym 
na korpusie wiertła. Korzyści dla klienta są oczywiste zważywszy, że 
możliwość uniknięcia kosztownych przestojów to wyższy zysk.

Najwyższa wydajność

Dzięki CoroDrill 870, możliwe jest znaczne zwiększenie prędkości 
posuwu (mm/min) w porównaniu do dotychczasowych modeli wierteł 
z wymienną końcówką.

Inne zalety tego uniwersalnego narzędzia to nowa geometria 
krawędzi skrawających i rowki wiórowe dopracowane pod względem 
wielkości, kształtu i kąta pochylenia linii śrubowej, dla poprawy 
bezpieczeństwa obróbki i dobrej kontroli wiórów. Wykonane  
w wydajny sposób otwory o podwyższonej jakości to lepszy punkt 
wyjścia dla ewentualnych dalszych operacji. Kolejny atut CoroDrill 870 

CoroDrill® 870: nowa epoka 
w obróbce otworów
Wiertło z wymienną końcówką sprzyja poprawie produktywności i trwałości 
oraz obniżeniu jednostkowego kosztu otworu

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
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to możliwość stosowania dużych prędkości posuwu, co jest zasługą 
sztywnego korpusu i długiej, przewidywalnej trwałości narzędzia. 
Najlepszą stabilność i minimalne bicie wiertła zapewnia zamocowanie  
go w uchwycie zaciskowym Hydrogrip® z uszczelnioną tuleją 
cylindryczną. Trzeba podkreślić, że w uchwycie Hydrogrip nigdy nie 
należy mocować narzędzi z chwytem wg ISO9766 bezpośrednio, ale 
zawsze za pomocą tulei cylindrycznej.

Pierwsze wprowadzone do oferty modele CoroDrill 870 są 
przeznaczone do stali (ISO-P) w zakresie klas tolerancji otworu IT9 lub 
IT10. Narzędzie przynosi korzyści wszystkim producentom wykonującym 
otwory w stali, m. in. z branży energetycznej i motoryzacyjnej, a także 
podwykonawcom z dziedziny inżynierii ogólnej. Wiertło nadaje się m.in. 
do wykonywania otworów wstępnych pod gwint i otworów przelotowych 
pod śruby. Dobry przykład korzystnego zastosowania nowego wiertła 
w przemyśle energetycznym stanowi produkcja płyt do wymienników 
ciepła.

Wyniki testów u klientów

Dzięki zastosowaniu nowego wiertła, możliwa jest ogromna 
poprawa wydajności. Przeprowadzone niedawno testy u jednego  
z klientów wykazały, że CoroDrill 870 użyte do wiercenia otworów  
w łożysku niedzielonym w poziomym centrum obróbkowym uzyskało 
trwałość większą o 90 procent i prędkość posuwu większą o 36 procent  
od produktu konkurencyjnego. 13.5-milimetrowej średnicy otwory 
przelotowe wykonywano w przedmiocie ze stali niestopowej  
(200 HB) o grubości 41 mm. Przy prędkości posuwu 707 mm/min,  
produkt konkurencyjny wykazywał oznaki zużycia po wykonaniu 
wiercenia o łącznej długości 66 m (1610 otworów). CoroDrill 870  
wywiercił 125 m (3049 otworów).

W innym teście - wiercenie podzespołu hydraulicznego na pionowym 
centrum obróbkowym - trwałość CoroDrill 870 okazała się ponad  
50 procent wyższa od produktu konkurencyjnego. Otwory przelotowe  
o średnicy 16.5 mm wykonywano w przedmiocie ze stali niestopowej 
(265 HB) o grubości 65 mm. Przy prędkości posuwu 440 mm/min, 
produkt konkurencyjny wykazywał oznaki zużycia po wykonaniu 
wiercenia o łącznej długości 20 m (307 otworów). Wynik CoroDrill 870 
to 30 m (461 otworów).

Nowy gatunek

Jak można zauważyć, największe zalety nowego wiertła to 
produktywność i trwałość. Nowy gatunek materiału ostrzy (GC4234) 
poprawia przewidywalność zużycia przy produktywnym wierceniu stali.  
Ta informacja ucieszy zwłaszcza przedstawicieli przemysłu  
energetycznego i motoryzacyjnego, gdzie złomowanie wybraków jest 
bardzo kosztowne.

Odporny na zużycie kraterowe, starcie powierzchni przyłożenia  
i wykruszanie krawędzi gatunek GC4234 gwarantuje pewny przebieg 
obróbki i lepszą jakość otworu. Gatunek jest wykonany z udarnego, 
drobnoziarnistego węglika spiekanego z pokryciem nakładanym 
udoskonaloną metodą PVD. Wielowarstwowe pokrycie TiAlN obniża 

naprężenia własne końcówki wiertła zwiększając odporność krawędzi 
na różne rodzaje zużycia.

Wiertło CoroDrill 870 jest obecnie dostępne w standardowym zakresie 
średnic 12 - 20.99 mm (0.472 - 0.826 cala) i długościach 3xD i 5xD.  
Firma Sandvik Coromant przygotowuje wprowadzenie nowych  
geometrii i gatunków współpracujących z CoroDrill 870, dedykowanych 
do żeliwa (ISO K) i stali nierdzewnej (ISO M). Dostępny asortyment 
narzędzi do stali (ISO P) zostanie wkrótce rozszerzony o modele o średnicy 
do 33 mm i długości do 12xD. Planowane jest także wprowadzenie 
wierteł o mniejszych średnicach, min. ok. 9.5 mm. Wszystkie wiertła są 
przystosowane do wewnętrznego podawania chłodziwa.

Mikro- i makrogeometria krawędzi skrawających końcówek  
CoroDrill 870 ma zapewniać większe możliwości i wydajność narzędzia.

O firmie 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, jest autorem unikatowych innowacji i we współpracy 
ze swoimi klientami ustanawia nowe normy produktywności.  
Do klientów tej marki 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. Stanowi część obszaru biznesowego Sandvik Machining 
Solutions w ramach ogólnoświatowej grupy przemysłowej Sandvik.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej  
www.sandvik.coromant.com. 

Zapraszamy na TOOLEX 2012! Stoisko nr 318. 
Centrum Produktywności  

ul. Pukowca 7; 40-847 Katowice  
tel.: (32) 208 75 00 
fax: (32) 208 75 18

F
N

NUMER 04 (55) 2012 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

15



Nowoczesny System 
do Zarządzania 
Firmą Produkcyjną

Nowoczesny System 
do Zarządzania 
Firmą Produkcyjną

www.pdcam.plwww.pdcam.pl

• Planowanie produkcji
• Rejestracja czasów pracy
• Zarządzanie magazynem
• Technologia wykonania

• Logistyka
• CRM

Datacomp Sp. z o.o.
ul. Grzegórzecka 79
31-559 Kraków

tel.: 12 412 99 77, wew. 48
email: info@pdcam.pl
www.datacomp.com.pl
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Firma Werth Messtechnik GmbH, producent multisensorycznych 
maszyn współrzędnościowych, poszerzył swoją ofertę o nowoczesne 
tomografy przemysłowe pozwalające na pomiar geometrii 3D, 
a co za tym idzie, prowadzenie pełnej kontroli wymiarowej obiektów 
przestrzennych.

W zależności od aplikacji, do wyboru mamy zróżnicowane moce 
źródła promieniowania: 125-450kV.

Systemy te pozwalają na przeprowadzenie inspekcji z dokładnością 
wynoszącą pojedyncze mikrony.
Możliwe analizy z wykorzystaniem tomografu:

● Wymiarowanie w czasie rzeczywistym na obrazie CT

● Analiza odchyłki geometrii 3D względem modelu CAD

● Badanie porowatości

● Analiza wad materiałowych

Największą zaletą tych rozwiązań jest możliwość badania tych cech, 
które nie są widoczne lub dostępne dla standardowych metod pomia-
rowych. Dodatkowo mamy możliwość analizy pod względem wtrąceń 
zabrudzeń, porowatości czy ewentualnych wad materiałowych.

Poniżej widzimy analizę odchyłki geometrii aparatu dla astmatyków.

Tajemnica sukcesu tkwi w algorytmach matematycznych określających 
czasami bardzo subtelną granicę pomiędzy różnymi, połączonymi 
materiałami. Jest to tzw. Subvoxeling, na który w tym roku Werth otrzymał 
prawa patentowe.

Kolejne rozwiązanie, które mają znaczący wpływ na jakość 
uzyskiwanych skanów są:

● Rasterscanning (patent)
Technologia polegająca na pozyskiwania skanu poprzez podział pola 

pomiarowej na mniejsze sektory, przez co możemy wykorzystywać pełną 
rozdzielczść detektora dla pojedynczego sektora.

● Region Of Ineterest
Skanowanie z maksymalną rozdzielczość wybranego fragmentu 

detalu, skupiając całą rozdzielczość tylko w polu zainteresowania.
● Helix CT
Skanowanie z wykonywaniem jednoczesnego ruchu śrubowego 

detalu, co pozwala na ‘symulację’ detektora liniowego.
● Filtry CNC
Jako jedyni oferujemy możliwość programowania zmiany filtrów  

i włączenia ich w cały cykl pomiarowy dla detali składających się z różnych 
materiałów.

Warto podkreślić, że Werth jako jedyny na świecie zintegrował 
system tomografii 3D z klasyczną techniką współrzędnościową uzyskując 
multisensoryczną maszynę 3D o niemal nieograniczonych możliwościach.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u autoryzowanego  
i wyłącznego przedstawieciela w Polsce:

PRIMA Polska Sp. z o.o.

ul. Warecka 6

61 - 337 Poznań

www.instrumenty-pomiarowe.pl

TOMOGRAFY PRZEMYSŁOWE 3D I ICH      
     ZASTOSOWANIE W METROLOGII
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PRODUCENT Accutex

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Abplanalp Consulting Sp. z o.o.

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) zanurzenie zanurzenie zanurzenie

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy ruchomy ruchomy

Wymiary maszyny (mm) 4350x3600x2740 2950x2560x2210 2750x2560x2120

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 8500 3500 2500

Pobór mocy (kVA) 13,5 13,5 13,5

Maksymalny ciężar detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 5000 400 300

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1685x990x595 990x560x265 765x535x215

Maksymalna wysokość detalu (mm) 595 265 215

Przesuwy robocze w osiach x,y,z (mm) 1100x650x600 560x360x300 350x250x220

Zakres oso u - v (mm) 150x150 100x100 80x80

Dostępne średnice drutu (mm) 0.15-0.33 0.15-0.33 0.15-0.33

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) 10 10 10

Układ do cięcia pod kątem (tak/nie/opcja) tak tak tak

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) 22.5/100 22.5/100 22.5/80

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 330 330 330

Centralny układ smarowania (standard/opcja) standard standard standard

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) tak tak tak

Pojemność zbiornika (litry) 2600 1150 850

Dokładność filtracji (µm) 3 3 3

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 4 2 2

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) standard standard standard

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) tak tak tak

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) 50 50 50

System operacyjny w którym pracuje sterowanie (np. DOS, Windows, inne) Windows Windows Windows

Układ sterowania (ilość bitów) 64 64 64

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) enkoder + liniał enkoder + liniał enkoder + liniał

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0.0001 0.0001 0.0001

Minimalna jednostka programowania (µm) 0.1 0.1 0.1

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa kołowa kołowa

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) 64 64 64

Komunikacja z siecią komputerową (tak/nie) tak tak tak

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) standard standard standard

Napęd dyskietek (standard/opcja) opcja opcja opcja

Twardy dysk (Gb) 1 1 1

Możliwość symulacji innego programu w trakcie cięcia (tak/nie) tak tak tak

Estymacja czasu cięcia przed wykonaniem programu (tak/nie) tak tak tak

Możliwość cięcia bez zadania nastawy technologicznej (tak/nie) tak tak tak

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak-jakie?/nie) tak tak tak

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 90 21 14

ADRES Abplanalp Consulting Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 36, Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Tomasz Piekarniak

TELEFON/FAX 604 750 083

WWW/E-MAIL tp@abplanalp.pl
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Mitsubishi Electric FANUC 

Abplanalp Consulting Sp. z o.o. APX Technologie

Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała ROBOCUT C600iA ROBOCUT C400iA

zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa

nieruchomy nieruchomy ruchomy ruchomy ruchomy

5375x5045x2823 2420x2710x2150 1897x2075x2030 2440x2740x2160 1930x2210x1960

9000 3500 2000 3000 1800

23 13,5 13,5 13 13

4000 1500 500 1000 [ w zanurzeniu] 500 [ w zanurzeniu]

2000x1600x395 1050x800x295 800x600x215 1050x820x300 700x600x250

395 295 215 300 [opcja 400] 250

1300x1000x400 500x350x300 350x250x220 600x400x310 370x270x255

150x150 150x150 64x64 +/-100 x +/-100 +/-60 x +/-60

0.1 - 0.36 0.07-0.3 00.7 - 0.3 0,1-0,3 0,1-0,3 [0,05 opcja]

standard standard standard standard standard

10 10 10 10 10

tak tak tak tak tak

15/260mm 15/260mm 15/100mm +/- 45stopni/70 +/- 45stopni/40

500 500 500 - -

standard standard standard standard standard

tak tak tak - -

3200 740 440 910 480

3 3 3 2-10 2-10

4 filtry 2 filtry 2 filtry - -

tak tak tak tak tak

standard standard standard standard standard

tak tak tak tak tak

tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa

50 50 50 - -

Windows Windows Windows Windows Windows

64 64 64 32 32

enkoder + liniał enkoder + liniał enkoder + liniał enkoder enkoder

0.00005mm 0.00005mm 0.00005mm 0,00001 0,00001

0.0001 0.0001 0.0001 0,1 0,1

kołowa/spiralna kołowa/spiralna kołowa/spiralna liniowa/kołowa liniowa/kołowa

4 MB 4 MB

tak tak tak tak tak

tak tak tak standard standard

opcja opcja opcja - -

10 10 10 - -

tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak

180 21 21 90 90

Abplanalp Consulting Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 36, Warszawa APX Technologie 05-816 Opacz , ul. Centralna 27

Tomasz Piekarniak Rafał Filipek

604 750 083 +48 609 98 98 04 ; +48 22 759 62 00

tp@abplanalp.pl r.filipek@apx.pl
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PRODUCENT GF AgieCharmilles (Szwajcaria)

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

PARAMETRY CUT 400 CUT 300 CUT 20 P

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) natrysk/zanurzenie natrysk/zanurzenie natrysk/zanurzenie

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy nieruchomy ruchomy

Wymiary maszyny (mm) 2670 x 2895 x 2645 2600 x 2540 x 2240 2500 x 2500 x 2200

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 6300 (bez dielektryka) 3300 (bez dielektryka) 3000 (bez dielektryka)

Pobór mocy (kVA) 11 11 9

Maksymalny ciężar detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 3000 1500 400

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1300 x 1000 x 510 1200 x 700 x 400 820 x 680 x 250

Maksymalna wysokość detalu (mm) 510 400 250

Przesuwy robocze w osiach x,y,z (mm) 800 x 550 x 510 550 x 350 x 400 350 x 250 x 250

Zakres oso u - v (mm) 800 x 550 550 x 350 90 x 90

Dostępne średnice drutu (mm) 0.33 - 0.20 0.33 - 0.07 0.1 - 0.30

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) Zależnie od wysokości detalu Zależnie od wysokości detalu Zależnie od wysokości detalu

Układ do cięcia pod kątem (tak/nie/opcja) tak tak tak

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) ±45˚/510mm ±45˚/400mm ±25˚/80mm

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 340 340 300

Centralny układ smarowania (standard/opcja) standard standard standard

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) nie nie nie

Pojemność zbiornika (litry) 1700 1200 600

Dokładność filtracji (µm) 2 2 2

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 4 szt./90m2 4 szt./90m2 2 szt./45m2 

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) standard standard standard

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) tak 20l tak 20l tak 20l

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) Generator cyfrowy CleanCut Generator cyfrowy CleanCut Generator cyfrowy IPG-V

Maksymalny prąd roboczy (A) 1500 1500 1500

System operacyjny w którym pracuje sterowanie (np. DOS, Windows, inne) Windows XP Windows XP Windows XP

Układ sterowania (ilość bitów) 64 64 64

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) Liniały Optyczne + Enkoder z zabezpieczeniem osi przed kolizją

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0,050 µm 0,050 µm 0,050 µm

Minimalna jednostka programowania (µm) 0,1 0,1 0,1

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) obydwie obydwie obydwie

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) 512 512 512

Komunikacja z siecią komputerową (tak/nie) standard standard standard

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) standard standard standard

Napęd dyskietek (standard/opcja) USB, Lan, CD-Rom USB, Lan, CD-Rom USB, Lan, CD-Rom

Twardy dysk (Gb) 40 40 40

Możliwość symulacji innego programu w trakcie cięcia (tak/nie) tak tak tak

Estymacja czasu cięcia przed wykonaniem programu (tak/nie) tak tak tak

Możliwość cięcia bez zadania nastawy technologicznej (tak/nie) tak tak tak

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak-jakie?/nie) Bezpośredni odz. w Polsce, prowadzi kompleksową obsługę w zakresie części zamiennych i mat. ekspl.

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 30 30 30

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

OSOBA DO KONTAKTU Dział Sprzedaży

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

WWW/E-MAIL www.gfac.com/pl/info.pl@pl.gfac.com
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PRODUCENT Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

PARAMETRY Maszyna duża (MEWIOS 30) Maszyna średnia (MEWIOS 20) Maszyna mała (MEWIOS 15)

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) natryskowa natryskowa natryskowa

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy nieruchomy nieruchomy

Wymiary maszyny (mm) 1200x1200x2400 1400x1400x1600 1200x1400x1600

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 1500 1200 1000

Pobór mocy (kVA) 4 4 4

Maksymalny ciężar detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 1000 400 200

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1200x900 600x500 500x300

Maksymalna wysokość detalu (mm) 200 180 120

Przesuwy robocze w osiach x,y,z (mm) 1000x750x250 400x300x200 300x200x150

Zakres oso u - v (mm)

Dostępne średnice drutu (mm) 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) nie nie nie 

Czas automatycznego nawlekania (sek.) - - -

Układ do cięcia pod kątem (tak/nie/opcja) tak tak tak

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) 20/50; 10/120 20/50; 10/200 20/50; 10/200

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 220 220 220

Centralny układ smarowania (standard/opcja) nie nie nie

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) nie nie nie

Pojemność zbiornika (litry) 400 250 200

Dokładność filtracji (µm) 2 2 2

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 2/32m2 2/32m2 2/32m2

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) opcja opcja opcja

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) tak tak tak

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowy tranzystorowy tranzystorowy

Maksymalny prąd roboczy (A) 10 10 10

System operacyjny w którym pracuje sterowanie (np. DOS, Windows, inne) DOS DOS DOS

Układ sterowania (ilość bitów) 16 16 16

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) enkoder enkoder enkoder

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0.001 0.001 0.001

Minimalna jednostka programowania (µm) 1 1 1

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa kołowa kołowa

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) 100 100 100

Komunikacja z siecią komputerową (tak/nie) nie nie nie

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) standard standard standard

Napęd dyskietek (standard/opcja) opcja opcja opcja

Twardy dysk (Gb) 160GB 160GB 160GB

Możliwość symulacji innego programu w trakcie cięcia (tak/nie) nie nie nie

Estymacja czasu cięcia przed wykonaniem programu (tak/nie) nie nie nie

Możliwość cięcia bez zadania nastawy technologicznej (tak/nie) nie nie nie

Zaopatrujemy w materiały ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) nie nie nie

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 270 270 270

ADRES Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków

OSOBA DO KONTAKTU dr inż. Wacław Mielnicki

TELEFON/FAX tel. +48 12 6317 230 / fax +48 12 63 39 490

WWW/E-MAIL www.ios.krakow.pl; e-mail: Waclaw.Mielnicki@ios.krakow.pl 
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PRODUCENT MAKINO

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MAKINO

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) U86 DUO64 UPV-3

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy ruchomy nieruchomy

Wymiary maszyny (mm) 2932x3445x2600 1975x2815x2250 1855x2625x2050

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 9600 6000 4100

Pobór mocy (kVA) 18 kVA 18 kVA 8 kVA

Maksymalny ciężar detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 3000 kg 1200 kg 350 kg

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1220 × 910 mm 910x660 780x590

Maksymalna wysokość detalu (mm) 320(500) mm 400 220

Przesuwy robocze w osiach x,y,z (mm) 800x600x320(500) 650x400x420 370x270x220

Zakres oso u - v (mm) U±101 mm; V±101 mm U±101 mm; V±101 mm U±50 mm; V±50 mm

Dostępne średnice drutu (mm) o0.20, 0.25, 0.30 mm o0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 o0.07, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) 12s 10s 10s

Układ do cięcia pod kątem (tak/nie/opcja) ±15° TAK; ±45° opcja ±15° TAK; ±45° opcja tak

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) ±45° ±45° ±15°

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 350 mm2 / min 200 mm2 / min 

Centralny układ smarowania (standard/opcja) tak tak tak

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) nie nie nie

Pojemność zbiornika (litry) 2150 990 485

Dokładność filtracji (µm) 6 µm 6 µm 3-5 µm

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) filtr papierowy x 4; (6, 8) filtr papierowy x 4 filtr papierowy x 2 (4)

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak dielektryk olejowy

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) standard standard standard

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) nie nie nie

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) 30A 30A 30A

System operacyjny w którym pracuje sterowanie (np. DOS, Windows, inne) Windows CE Windows CE Windows CE

Układ sterowania (ilość bitów) 384kB 384kB 384kB

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) enkoder (liniał optyczny) enkoder (liniał optyczny) enkoder (liniał optyczny)

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0,0005 0,0005 0,00005

Minimalna jednostka programowania (µm) 0,1 µm 1 µm 0,1 µm

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa/spiralna kołowa/spiralna kołowa/spiralna

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) nie nie nie

Komunikacja z siecią komputerową (tak/nie) tak tak tak

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) tak tak tak

Napęd dyskietek (standard/opcja) - - -

Twardy dysk (Gb) - - -

Możliwość symulacji innego programu w trakcie cięcia (tak/nie) tak tak tak

Estymacja czasu cięcia przed wykonaniem programu (tak/nie) tak tak tak

Możliwość cięcia bez zadania nastawy technologicznej (tak/nie) tak tak tak

Zaopatrujemy w materiały ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) tak (prowadniki, filtry, itp.) tak (prowadniki, filtry, itp.) tak (prowadniki, filtry, itp.)

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 8 miesięcy 2-4 miesiące 6 miesięcy

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

OSOBA DO KONTAKTU Daniel Kustrzepa

TELEFON/FAX 48 664 740 741

WWW/E-MAIL www.makino.eu/d.kustrzepa@makino.eu
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PRODUCENT CHMER

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MDT SP. Z O.O.

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy ruchomy nieruchomy

Wymiary maszyny (mm) 4350/4100/2300 2650/2845/2095 2200/2100/2000

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 15000 5200 2850

Pobór mocy (kVA)

Maksymalny ciężar detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 4000 500 250

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1550x1100 950x650 800x560

Maksymalna wysokość detalu (mm) 295 300 215

Przesuwy robocze w osiach x,y,z (mm) 1200x800x300 560x360x300 400x250x220

Zakres oso u - v (mm) 120x120 100x100 60x60

Dostępne średnice drutu (mm) 0,15-0,3 0,15-0,3 0,15-0,3

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) 6 6 6

Układ do cięcia pod kątem (tak/nie/opcja) tak tak tak

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) ±21º/130mm ±21º/100mm ±21º/130mm

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 300 300 300

Centralny układ smarowania (standard/opcja) standard standard standard

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) tak tak tak

Pojemność zbiornika (litry) 3000 950 480

Dokładność filtracji (µm) 5 5 5

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) filtr papierowy (3 szt.) filtr papierowy (3 szt.) filtr papierowy (2 szt.)

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) standard standard standard

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) tak tak tak

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) 25 30 25

System operacyjny w którym pracuje sterowanie (np. DOS, Windows, inne) DOS/Windows DOS/Windows DOS/Windows

Układ sterowania (ilość bitów) 32 32 32

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) enkoder/liniał optyczny

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0,001 0,001 0,001

Minimalna jednostka programowania (µm) 1 1 1

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa kołowa kołowa

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) 1024 1024 1024

Komunikacja z siecią komputerową (tak/nie) tak tak tak

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) standard standard standard

Napęd dyskietek (standard/opcja) standard standard standard

Twardy dysk (Gb) 1 1 1

Możliwość symulacji innego programu w trakcie cięcia (tak/nie) nie nie nie 

Estymacja czasu cięcia przed wykonaniem programu (tak/nie) tak tak tak

Możliwość cięcia bez zadania nastawy technologicznej (tak/nie) tak tak tak

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak-jakie?/nie) tak tak tak

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 120 120 120

ADRES 02-972 Warszawa, ul. Hlonda 2c/113

OSOBA DO KONTAKTU Michał Wadowski

TELEFON/FAX 22 842 95 66

WWW/E-MAIL www.mdt.net.pl; info@mdt.net.pl
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PRODUCENT EXCETEK Technologies Co., Ltd.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE ROMATEX

PARAMETRY V1280 V650 V350

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy ruchomy ruchomy

Wymiary maszyny (mm) 4400x3725x2705 2730x2605x2220 2050x2220x1980

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 10600 4000 2700

Pobór mocy (kVA) 13 13 13

Maksymalny ciężar detalu (w natrysku/ w zanurzeniu (kg)) 4000 800 400

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1650x1200x495 1000x700x345 700x500x215

Maksymalna wysokość detalu (mm) 495 345 215

Przesuwy robocze w osiach x,y,z (mm) 1200x800x500 650x400x350 350x250x220

Zakres osi u - v (mm) 260x260 160x160 80x80

Dostępne średnice drutu (mm) 0.2,0.25,0.3 0.15,0.2,0.25,0.3 0.15,0.2,0.25,0.3

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) 10 10 10

Układ do cięcia pod kątem (tak/nie/opcja) tak tak tak

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) +/- 30° /100mm +/- 30° /100mm +/- 26° /100mm

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 380 380 380

Centralny układ smarowania (standard/opcja) standard standard standard

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) tak tak tak

Pojemność zbiornika (litry) 3000 800 600

Dokładność filtracji (µm) 10 10 10

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 4 2 2

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) standard standard standard

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) tak tak tak

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) 25 25 25

System operacyjny w którym pracuje sterowanie (np. DOS, Windows, inne) Windows XP Windows XP Windows XP

Układ sterowania (ilość bitów) 64 64 64

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) liniał optyczny liniał optyczny liniał optyczny

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0,0001 0,0001 0,0001

Minimalna jednostka programowania (µm) 0,1 0,1 0,1

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa/spiralna kołowa/spiralna kołowa/spiralna

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) 1024 1024 1024

Komunikacja z siecią komputerową (tak/nie) tak tak tak

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) standard standard standard

Napęd dyskietek (standard/opcja) standard standard standard

Twardy dysk (Gb) 100 100 100

Możliwość symulacji innego programu w trakcie cięcia (tak/nie) tak tak tak

Estymacja czasu cięcia przed wykonaniem programu (tak/nie) nie nie nie

Możliwość cięcia bez zadania nastawy technologicznej (tak/nie) - - -

Zaopatrujemy w materiały ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) tak tak tak

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 120 120 120

ADRES ROMATEX Tadeusz Robert Matyjek, ul. Wałbrzyska 11 lok.503, 02-739 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Robert Matyjek (601 382 209); Paweł Kozioł (515 069 942)

TELEFON/FAX 22-549-91-31 lub 32/22-549-91-34

WWW/E-MAIL www.romatex.pl/romatex@romatex.pl
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Zakład Automatyki Przemysłowej BP 

Zakład Automatyki Przemysłowej BP 

Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

BP800dK BP09d BP95d 

nieruchomy nieruchomy ruchomy 

1450x1200x1800 800x1000x1800 800x800x1200 

800 500 360 

2kW 2kW 1.5kW 

200 150 50 

1000x400x250 700x350x160  500x350x120

250 200 120 

700x240x190 300x180 300x180 

100x100 300x180 brak 

0.1 – 0.25 0.1 – 0.25  0.1 – 0.25  

opcja opcja brak 

20  20 - 

tak tak  nie

+/-25 +/-25  - 

50 50  50

 nie nie  nie

nie  nie nie 

180  180  180

5  5  5

5.5m2 5.5m2  5.5m2  

opcja opcja opcja 

 opcja opcja  opcja

 nie nie nie 

tranzystorowa tranzystorowa  tranzystorowa  

6A  6A 6A 

 Windows/inne Windows/inne Winows/inne 

 8 8  8

- - -

+/-0.02 +/-0.02   +/-0.02 

5 5  5

kołowa kołowa kołowa 

do uzgodnienia do uzgodnienia  do uzgodnienia  

tak tak  tak  

brak brak brak 

standard standard opcja 

do uzgodnienia  do uzgodnienia  do uzgodnienia  

tak  tak tak 

opcja opcja  opcja  

tak tak  tak

tak (Filtry, uszczelki, prowadniki drutu, rolki prowadzące, węże segmentowe i inne)

do 60 do 30 do 30  

 26-200 Końskie ul. Młyńska 16, 99-300 Kutno Kuczków 13

 Paweł Poterała

 24 254 63 66 / 24 253 74 46, 41 372 74 75 / 41 372 79 29

www.zapbp.com.pl/ zapbp@plocman.pl

26-200 Końskie, ul. Młyńska 16, 
tel. 41 372 74 45, 41 372 79 29
99-300 Kutno, Kuczków 13, 

tel. 24 253 74 46, 24 254 63 66
www.zapbp.com.pl, e-mail: zapbp@plocman.pl

ZAKŁAD 
AUTOMATYKI 
PRZEMYSŁOWEJ B.P.
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

PROJEKTUJE I WYTWARZA:
• Wycinarki drutowe
• Elektorodrążarki wgłębne
• Wiertarki elektroerozyjne
• Piaskarki
• Narzędzia specjalne
• Akcesoria obrabiarek - uchwyty
• Stanowisko uzdatniania wody
• Automatyka odpylania
• Szafki sterownicze
• Zawory elektromagnetyczne
• Przetworniki różnicy ciśnień
patrz: www.zapbp.com.pl
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PRODUCENT Sodick Co. Ltd.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Soditronik

PARAMETRY AG1200L AG600L VZ300L

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) natryskowa/zanurze-
niowa

natryskowa/zanurze-
niowa

natryskowa/zanurze-
niowa

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy ruchomy ruchomy

Wymiary maszyny (mm) 4100x3870x2490 2460x2620x2390 -

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 13000 6400 3300

Pobór mocy (kVA) 15 13 11

Maksymalny ciężar detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 4000 1000 500

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1600x1200 800x750 780x570

Maksymalna wysokość detalu (mm) 400 340 215

Przesuwy robocze w osiach x,y,z (mm) 1200x800x400 600x400x350 350x250x220

Zakres osi u - v (mm) 1220x1820 120x120 80x80

Dostępne średnice drutu (mm) 0,15-03 0,05-0,3 0,1-03

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) 10 10 10

Układ do cięcia pod kątem (tak/nie/opcja) Tak Tak Tak

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) 30/100 25/100 20/80

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 350 500 350

Centralny układ smarowania (standard/opcja) napędy liniowe napędy liniowe napędy liniowe

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) napędy liniowe napędy liniowe napędy liniowe

Pojemność zbiornika (litry) 1600 800 550

Dokładność filtracji (µm) 3 3 3

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 3 3 2

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) Tak Tak Tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) standard standard standard

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) Tak Tak Tak

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) 60 60 32

System operacyjny w którym pracuje sterowanie (np. DOS, Windows, inne) Windows XP Windows XP Windows XP

Układ sterowania (ilość bitów) 64 64 64

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) liniał optyczny liniał optyczny liniał optyczny

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0,00001 0,00001 0,00001

Minimalna jednostka programowania (µm) 0,00001 0,00001 0,00001

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) Tak Tak Tak

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) - - -

Komunikacja z siecią komputerową (tak/nie) Tak Tak Tak

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) standard standard standard

Napę dyskietek (standard/opcja) pamięc USB pamięc USB pamięc USB

Twardy dysk (Gb) karta CF karta CF karta CF

Możliwość symulacji innego programu w trakcie cięcia (tak/nie) Tak Tak Tak

Estymacja czasu cięcia przed wykonaniem programu (tak/nie) Tak Tak Tak

Możliwość cięcia bez zadania nastawy technologicznej (tak/nie) Tak Tak Tak

Zaopatrujemy w materiały ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) Tak Tak Tak

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 2-3 miesięcy 1-2 miesięcy 2-4 tygodni

ADRES Żupnicza 17, 03-821 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Leszek Kowalski

TELEFON/FAX 22 810 02 97/22 810 02 97

WWW/E-MAIL www.soditronik.pl, www.sodick.pl, www.sodick.org/info@sodtronik.pl
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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 systematycz-
nie wprowadza nowe produkty. BALINIT® LATUMA jest już dostępna w Polsce.

600

700

800

900
Rysunek nr 1

Frez trzpieniowy, porównanie 
ywotnoci.

Narzdzie
Frez trzpieniowy, ø = 10 mm
Przedmiot obrabiany
Stal 1.2344; 52 HRC
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Stal 1.2344; 52 HRC
Parametry obróbki
vc = 320 m/min
ft = 0.12 mm/obr
ap = 0.3 mm
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VB = 0.12 mm
Na sucho

ródło
Oerlikon Balzers 

Rysunek nr 2 

Wiercenie, porównanie 
ywotnoci.

Narzdzie
Wiertło HM, ø = 6 mm
Przedmiot obrabiany
Stal 1.0503, 45 

Trwało wzgldna [%]
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BALINIT® LATUMAAlTiN

Stal 1.0503, 45 
Parametry obróbki
vc = 80 m/min
ft = 0.25 mm/rev
LD = 4xD 
VB = 0.15 mm
Emulsja

ródło
Producent narzdzi
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Firma Soditronik już od ponad 10 lat zajmuje się sprzedażą, serwisem 
oraz szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji obrabiarek do obróbki me-
tali. Sztandarowym produktem w ofercie firmy są elektrodrążarki wgłębne, 
wycinarki drutowe i elektroerozyjne maszyny do wykonywania otworów ja-
pońskiej korporacji Sodick Corporation Ltd z główną siedzibą w Yokohamie 
w Japonii. Producent maszyn wyspecjalizował się w produkcji zaawansowa-
nych obrabiarek do obróbki elektroerozyjnej, wyposażonych w napędy linio-
we, liniały optyczne, podzespoły ceramiczne, a korpus obrabiarek wykonany 
jest z wysokiej klasy jednorodnego odlewu żeliwnego Meehanite. Obrabiarki 
pokrywają praktycznie pełen zakres wymagań klientów, od najmniejszych 
superprecyzyjnych wycinarek drutowych AP250L o przesuwach 250 x 150 
mm i obciążeniu stołu do 80 kg po wycinarki drutowe przeznaczone do 
cięcia dużych gabarytów AQ1200L, o przesuwach 1200 x 800 x 400 mm 
i obciążeniu stołu do 4000 kg. Podobnie rzecz się ma z elektrodrążarka-
mi wgłębnymi. Najmniejsza drążarka obrabia części w polu 320 x 250 mm, 
przy obciążeniu stołu do 550 kg, największa może obrabiać części o masie 
10 000 kg w polu 900 x 1500 mm (zdj. 1 – AQ15L). Gwarancja dokładności 
pozycjonowania omawianych obrabiarek wynosi 10 lat. Więcej informacji  
o nowościach w ofercie będzie można uzyskać, na targach Eurotool w Kra-
kowie (stoisko 127) dn. 16÷18 października 2012 r., na targach JIMTOF 2012 
w Tokio w dn. 1÷6 listopada 2012 r. lub po ich zakończeniu - w naszej firmie.

Zdjęcie 1. Elektrodrążarka AQ15 największa drążarka w ofercie korporacji 
Sodick

Oprócz maszyn do obróbki elektroerozyjnej Soditronik oferuje wyso-
koobrotowe centra zwane centrami HSC (High Speed Cutting) lub HSM 
(High Speed Maschining) produkowane przez firmę Röders GmbH w Soltau 
w  Niemczech. Obrabiarki wykorzystują wrzeciona o maksymalnych pręd-
kościach obrotowych 24 000 ÷ 60 000 obr./min. Wszystkie centra obrób-
kowe firmy Röders mają konstrukcję portalową, wyposażone są w napędy 
liniowe i liniały optyczne. Frezarki pozwalają na bardzo wydajną i precyzyjną 
obróbkę w jednym zamocowaniu. Stabilnie prowadzone narzędzie, dzięki 
zastosowaniu napędów liniowych, pozwala na zmniejszenie jego zużycia, 
a tym samym obniżenie kosztów produkcji. Ponadto, oferowane obrabiarki 
mogą być doposażone w opcję szlifowania, dzięki której na jednej maszynie 
można nie tylko obrabiać zgrubnie jakąś formę, ale również przeprowadzać 
obróbkę półwykończeniową, wykończeniową oraz operację szlifowania.

Jednak obrabiarki Röders nie są zalecane do obróbki zgrubnej (na in-
nych maszynach zgrubną obróbkę można przeprowadzić szybciej), ale 
możliwość wykonania pozostałych obróbek na jednej maszynie powodu-
je, że cały proces jest szybszy, bardziej opłacalny, a maszyna nadaje się do 
dalszej automatyzacji. Sterowanie Rödersa podnosi wartość maszyny (ste-
rowniki w maszynie pracują na 32 kHz). Jest ono szybkie, co widoczne jest 
szczególnie przy obróbce 5-osiowej, wykonywanej bardzo płynnie. Jedną 
z nowszych aplikacji sterowania jest precyzyjna obróbka kół zębatych za-
lecana przy krótkich seriach (wyścigi samochodowe, prototypy, produkcja 
samochodów luksusowych, elektrownie wiatrowe, produkcja statków), 
zwłaszcza tam, gdzie tradycyjne szlifierki do kół zębatych ze względów 
technicznych nie mogą być stosowane (np.: koła zębate o zębach w kształ-
cie jodełki). Prezentacja tej aplikacji odbyła się podczas Międzynarodowych 
Targów Obróbki Metalu AMB w Stuttgarcie (18-22.09.12).

Innym przykładem aplikacji zawartych w sterowaniu może być obrób-
ka powierzchni walcowych, np.: walców do cięcia papieru (zdj. 2). Na naj-
większej i najnowszej maszynie firmy Röders RXP1400 (1400 x 1050 x 600 
mm) można precyzyjnie obrabiać walce o średnicy do 510 mm i długości do  
1250 mm. Röders stosuje napędy liniowe firmy Siemens, które są objęte 60- 
miesięczną gwarancją.

Zdjęcia 2. Obróbka części walcowych na centrum HSC firmy Röders

W ofercie Soditronik można znaleźć również urządzenia do obróbki 
laserowej. Są to mikrospawarki laserowe do spawania, napawania i zgrze-
wania (zdj.3 – SW Select), stosowane do regeneracji form i narzędzi, do 
produkcji części elektronicznych (czujniki, złącza), inżynierii precyzyjnej 
(cienkie folie, precyzyjne obudowy), w jubilerstwie, dentystyce i przemy-
śle medycznym. Oprócz mikrospawarek oferujemy znakowarki laserowe 
i lasery do precyzyjnego cięcia cienkich blach. Producentem urządzeń jest 
korporacja Rofin, firma z 35-letnim doświadczeniem, światowy lider w dzie-
dzinie przemysłowych urządzeń laserowych. Rofin jest producentem różne-
go rodzajów laserów stosowanych zarówno we własnych urządzeniach, jak 
również w urządzeniach innych producentów.

Wymienione firmy są od lat obecne w naszej ofercie, natomiast nowo-
ścią jest pojawienie się w firmy ICON Industries AG. Firma ICON wywodzi 
się z korporacji Hydromat, specjalizującej się w wielowrzecionowych to-
karkach i działającej na rynku światowym już ponad 30 lat. Siedzibą firmy 
ICON jest Bleinbach w środkowej części Szwajcarii, gdzie zatrudnionych jest 
350 pracowników. Głównym produktem jest centrum obróbkowe ICON 
6-250, które jest odpowiedzią na rosnące koszty produkcji. ICON 6-250 po-
wstał w wyniku scalenia 8 centrów obróbkowych (4 poziome i 4 pionowe)  
w jedno. W rezultacie obniżone zostały wymagania i koszty instalacji, koszty 
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osobowe i eksploatacji, nakłady na pomiary i szkolenie, koszty łańcucha pro-
dukcyjnego, wszystko po to by być zgodnym z koncepcją Lean, zwaną po 
polsku koncepcją „szczupłego zarządzania”, w której chodzi o to by dostar-
czyć klientowi produkt przy najmniejszych kosztach i przy wykorzystaniu 
najmniejszej liczby zasobów.

Zdjęcie 3. Mikrospawarka laserowa do spawania, napawania i zgrzewania 
firmy Rofin Baasel Lasertech

ICON 6-250 (http://www.youtube.com/watch?v=FeGgUacdPMc) 
jest zautomatyzowanym centrum obróbkowym, wyposażonym w 4 stano-
wiska obróbkowe, z których każde ma po dwa wrzeciona: pionowe i pozio-
me. Na stanowisku możliwe jest prowadzenie obróbki przy użyciu dwóch 
wrzecion jednocześnie. Obróbka 5-osiowa jest dostępna dzięki, oferowa-
nemu opcjonalnie, układowi wrzeciona ICON-Tripod 200S i standardowo 
montowanemu na każdym stanowisku osi B. Części pomiędzy stanowi-
skami przenoszone są za pośrednictwem indeksowanego stołu Lehmanna. 
Dwa dodatkowe stanowiska służą do załadunku przed i odbioru po obróbce 
wykonanej części. Centrum wykorzystuje standardowo elektrowrzeciona 
firmy Kessler (mogą być stosowane innej firmy) o maksymalnej prędkości 
obrotowej do 12 000 obr/min, o stożku HSK-63A. Każde z 8 wrzecion ma 
do dyspozycji 12-pozycyjny magazyn narzędzi z 3-sekundowym czasem 
wymiany narzędzia od wióra do wióra, który w trakcie pracy może być bez-
piecznie uzupełniany(zdj. 4 - ICON6-260 pokazany od środka). Centrum 
wyposażone jest w bardzo wydajny układ filtracji i chłodzenia, taśmociągi 
do odprowadzania wiórów oraz układ sterowania Fanuc lub Siemens.

Zdjęcie 4. Zautomatyzowane centrum produkcyjne ICON 6-250 

ICON 6-250 może być stosowany do średnio- i wielkoseryjnej pro-
dukcji korpusów w przemyśle samochodowym, pomp (zdj. 5 – Przy-
kładowe podzespoły) itp. Jedną z istotnych zalet omawianego systemu 
ICON 6-250 jest jego wysoka wydajność, niskie jednostkowe koszty pro-
dukcji oraz duża elastyczność. Przeprogramowanie centrum na inną pro-
dukcję zajmuje 1÷2 h, co jest wynikiem nie do osiągnięcia na liniach pro-
dukcyjnych, składających się z kilku frezarek CNC, posiadających odrębne 
sterowania.

Zdjęcie 5. Przykładowe podzespoły produkowane na maszynie ICON 
6-250

Natomiast do jednostkowej produkcji przeznaczone jest modułowe, 
6-osiowe centrum ICON Tripod 700S. Umożliwia ono złożoną obróbkę 
części o zróżnicowanych gabarytach. ICON Tripod 700S może równie 
dobrze obrabiać stelaż fotela, jak i skrzydło samolotu – gdy stanowisko 
zostanie zamontowane na długich prowadnicach.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę www.iconindu-
stries.ch , gdzie można obejrzeć prezentacje multimedialne oferowanych 
maszyn. Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna prowadzona jest bezpo-
średnio przez serwis fabryczny. Pas startowy przy fabryce w Bleinbach  
z eskadrą małych samolotów pozwala wysokokwalifikowanemu serwi-
santowi dotrzeć do klienta na czas z kompletem potrzebnych części, eli-
minując ryzyko przestoju.

Mamy nadzieję, że nasze propozycje maszyn i urządzeń znajdą za-
interesowanie u potencjalnych nabywców. Najbliższe spotkanie targowe 
przewidujemy w Krakowie na targach Eurotool w dniach 16÷18 paździer-
nika, na które serdecznie zapraszamy.

Poza wymienionymi już targami, godnymi polecenia są targi Euromold 
we Frankfurcie w dniach 27÷30 listopada, na których prezentowane bę-
dzie centrum obróbkowe RXP400 firmy Röders w wersji do produkcji elek-
trod, współpracujące z elektrodrążarką Sodick. Zapraszamy.

Soditronik
Żupnicza 17, 03-821 Warszawa

www.soditronik.pl
tel.faks : 22 810 02 97
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Coraz częściej sytuacja na rynku powoduje, że firmy produkcyjne w celu umocnienia 
swojej pozycji sięgają po oprogramowanie wspomagające ich funkcjonowanie. Wzrost 
konkurencyjności pod względem cen oraz elastyczności produkcji można osiągnąć dzięki 
odpowiedniemu zarządzaniu i planowaniu  produkcji.

Idealnym narzędziem wspomagającym ogół procesów biznesowych jest program Plan-
de-CAMpagne. Dzięki wykorzystaniu wspólnej bazy danych, wszystkie działy firmy pracują 
na wspólnych informacjach z produkcji. Integracja procesów biznesowych związanych  
z ofertowaniem, zamówieniami, magazynami, planowaniem czy rozliczaniem produkcji istotnie 
wpływa na wzrost wydajności kadry zarządzającej, produkcyjnej oraz minimalizuje przestoje  
i zapasy magazynowe.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na elastyczność produkcji jest odpowiednie 
planowanie. Program Plan-de-CAMpagne działa na podstawie dwóch metod: Just in Time 
oraz Shortest Processing Time. W trakcie procesu planowania Plan-de-CAMpagne uwzględnia  
m.in: termin dostawy, dostępność surowców, aktualne obciążenie maszyn i moce produkcyjne. 
Program umożliwia grupowanie produkcji ze względu na jej rodzaj, grubość czy inne parametry 
materiału, co powoduje obniżenie kosztów produkcji,  ponieważ eliminuje niepotrzebne 
przezbrojenia oraz redukuje nieefektywnie zagospodarowany czas pracy pracownika oraz 
maszyny.

Plan-de-CAMpagne pozwala na:

•	 kontrolowanie realizacji zlecenia na każdym jej etapie,
•	 przeprowadzanie dowolnej analizy, tworzenie raportów, prognoz długo-  

i krótkoterminowych,
•	 optymalizację stanu magazynów
•	 efektywniejsze wykorzystanie potencjału i mocy produkcyjnych.

Niska cena oraz bogate możliwości sprawiają, że program jest dostępny dla firmy 
dysponującej niewielkim budżetem. Plan-de-CAMpagne wdrażany jest na polskim rynku przez 
firmę Datacomp, która już od 25 lat zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską. Jeśli 
jesteś zainteresowany prezentacją lub testami oprogramowania, zachęcamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej www.pdcam.pl

Datacom Sp. z o.o.   Tel. 12 412 99 77, wew. 48
ul. Grzegórzecka 79   email: info@pdcam.pl
31-559 Kraków   www.datacomp.com.pl

Zarządzanie i planowanie 
produkcji w małym i średnim 
przedsiębiorstwie

Moduły liniowe MLA/MLAS mogą 
znaleźć szereg zastosowań zarówno 
w prostych aplikacjach pomiarowych 
jak i bardziej rozbudowanych syste-
mach paletyzujących, pomiarowych 
lub manipulacyjnych.  Urządzenia te 
mogą również zostać zintegrowane  
z  istniejącymi  już maszynami,  
umożliwiając tym samym roz-
budowę kompletnego systemu 
w zakresie przesuwu liniowego.

MLA Parametr MLAS

1 [m/s] Maksymalna 
prędkość liniowa* 0,2 [m/s]

0,1 [mm] Dokładność 
pozycjonowania* 0,01 [mm]

40 [N] Maksymalna siła Fmax* 1000 [N]

HGR15 Zastosowana 
prowadnica EGR15

1 [obr] / 
150 [mm] Przełożenie napędu 1 [obr] / 

4 [mm]

HGH15CA Zastosowany wózek EGW15CC
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Aluminium na formy  
wtryskowe i rozdmuchowe

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



W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez naszych 
klientów, mającymi na celu wybór odpowiedniego gatunku grafitu 
do typu pracy, którą mają do wykonania, postanowiliśmy przybliżyć 
Państwu nieco temat wyboru gatunku i tego jak wiele czynników 
składa się na prawidłowy przebieg procesu drążenia.

W chwili obecnej na rynku dostępnych jest bardzo wiele gatunków 
grafitu o różnej gradacji ziarna, różnych producentów. Każdy z nich 
ma inne własności, każdy jeden różni się od innych wieloma ważnymi 
parametrami, które mają bezpośredni wpływ na jakość drążenia.  
Nic w tym zatem dziwnego, że klienci, zarówno stawiający pierwsze 
kroki przy pracy na graficie, jaki ci, którzy mają już pewne doświadczenie  
w pracy na nim, chcąc osiągnąć jak najlepsze rezultaty, dociekliwie pytają 
jaki gatunek grafitu wybrać do określonego drążenia. Lepiej trafić nie 
mogli – firma OBERON Robert Dyrda oferuje pełną, kompleksową pomoc 
w zakresie doboru konkretnego gatunku grafitu w zależności od stopnia 
skomplikowania elektrody, materiału w którym wykonywany będzie proces 
obróbki, jak i funduszy którymi dysponuje klient.

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. POCO ELLOR+18 oraz EDM-200, drobnoziarniste, 
czyli ELLOR+40 ,EDM-1, ELLOR DS4 jak i te impregnowane miedzią 
(w strukturze tych grafitów, pomiędzy jego ziarnami zaaplikowana 
została miedź), czyli np. ELLOR+20C wyśmienicie nadają się do drążenia  
w tego typu materiale. Inaczej wygląda sprawa, kiedy proces drążenia 
odbywa się w innym materiale niż stal, jak np. aluminium, tytanie, 
brązie berylowym, czy innych stopach miedzi. W tym przypadku 
wskazane byłoby stosowanie grafitów zaimpregnowanych miedzią, 
czyli wspomnianego wcześniej np. ELLOR+20C. Ze względu na ich 
własności, drążenie w takich materiałach jest możliwe i przebiega 
bardzo sprawnie, uzyskując przy tym niski stopień zużycia elektrod, co 
wydaje się być największą bolączką przy tak skomplikowanym procesie.  

Do drążenia w węglikach spiekanych producenci polecają jedynie 
grafity impregnowane miedzią. Jedynie użycie tego grafitu przyniesie 
satysfakcjonujące rezultaty, podczas drążenia w spiekach. Pamiętać 
jednak należy, że konieczne jest wówczas użycie dość specyficznych 
parametrów obróbki. O tym jednak w poprzednim wydaniu naszego 
forum tj. 3 (54) 2012.

Odpowiedni gatunek grafitu przy 
produkcji narzędziowej.
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Jednakże 90% drążeń, które wykonuje się w narzędziowniach na całym świecie, 
dotyczy drążenia 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 
np. .ELLOR+18. Ich cena za 1dm3 (od 120 do 220 PLN) jest znacznie niższa od 1dm3 
miedzi, którego to cena oscyluje w granicach 260 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, gdy do czynienia mamy z pracą dokładną, precyzyjną, gdy 
zależy nam na idealnym odwzorowaniu detalu, ze ściśle określoną tolerancją, użycie 
grafitów drobnoziarnistych tzn. ELLOR+40 jest odpowiednim rozwiązaniem. Rozmiar 
ziarna w tych gatunkach rozkłada się od 2,5 do 5 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 wyłącznym dystrybutorem grafitów 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, a także rurki grubościenne. Wszystko to dostępne na drugi dzień w różnych 
gatunkach i wymiarach.

Zapraszamy do współpracy.
Dawid Hulisz, 

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

OBERON Robert Dyrda 
wyłączny dystrybutor firmy MERSEN®

ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel. 52 35 424 00, fax. 52 35 424 01
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

Inspirujące rozwiązania 

HYDRAULICZNA PRASA KRAWĘDZIOWA CNC  
o nacisku od 100 do 250 ton 

* promocja dotyczy modeli Synchromaster i Euromaster

CENTRUM FREZARSKO-TOKARSKIE
FTM 1000

CENTRUM FREZARSKO-TOKARSKIE  
FTM 700 

FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH 
WE WROCŁAWIU S.A. 
Belgijska Grupa HACO 
ul. Grabiszyńska 281 
53-234 Wrocław 

www.fathaco.com 

Tokarki DO METALU 
tel.: 71/36 09 412, kom. 694-497-367, mail: handel@fathaco.com 
Maszyny do BLACH 
tel.: 71/36 09 415, kom. 600-429-321, mail: handel.fat@fathaco.com 
Zapraszamy na nasze stoiska: 
TOOLEX  SOSNOWIEC 2-4 październik 2012 
BLACH-TECH-EXPO KRAKÓW 16-18 październik 2012 

Rabat  

do  

15%*             
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TOP-TECH obniża koszty organizacyjne  
i rozszerza zakres usług inżynierskich, uzyskując 
znaczącą przewagę konkurencyjną.

Przygotowywanie geometrii CAD na  
potrzeby obliczeń numerycznych.

TOP-TECH Działalność Naukowo-Badawcza  
Sp. z o. o. jest rodzinną firmą inżynierską, istniejącą 
na rynku już od 20 lat. Na początku firma zajmowała 
się przede wszystkim konstruowaniem i produkcją 
robotów przemysłowych i maszyn technologicznych. 
Obecnie TOP-TECH koncentruje działania na branży 
CAD i CAE, prowadząc obliczenia numeryczne, do 
których należą m.in. symulacje wtrysku polimerów.

TOP-TECH realizuje strategię opartą na 
ciągłym rozwoju, zwiększając kompetencje swoich 
inżynierów i dostarczając wyspecjalizowane, wysokiej 
jakości usługi projektowe w celu pozyskiwania 
zamówień od nowych klientów o jeszcze większych 
wymaganiach technicznych. Aby osiągnąć ten 
cel, TOP-TECH korzysta z rozwiązań służących do 
radykalnego skrócenia czasu trwania procesów CAD, 
umożliwiających przygotowanie geometrii wsadowej 
do prowadzonych analiz CAE.

Podczas poszukiwania odpowiedniego systemu 
3D, TOP-TECH zwracał uwagę m.in. na wysoki 
stopień elastyczności prac projektowych. Firma 
chciała zapewnić swym inżynierom również komfort 
pracy w środowisku CAD. Aby spełnić te wymagania, 
wybrano oprogramowanie Solid Edge® firmy Siemens 
PLM Software, czyli kompletny hybrydowy system 
CAD 3D/2D. Firma TOP-TECH uzyskała licencje oraz 
szkolenia i wsparcie techniczne od GM System, 
największego dystrybutora rozwiązań Solid Edge  
w Polsce.

Przedstawiciele kierownictwa uznali Solid Edge za 
wyjątkowe zaawansowane rozwiązanie, pozwalające 
użytkownikom szybko i precyzyjnie naprawiać, 
upraszczać i modyfikować zaimportowane obiekty 
CAD, przygotowując je do złożonych obliczeń za 
pomocą metody elementów skończonych (MES).  
Na podstawie kompleksowych testów różnych 
systemów CAD, dyrekcja firmy oceniła, że 
oprogramowanie Solid Edge oferuje najlepszy 
stosunek zakresu użyteczności do kosztów.

Praca zgodna z oczekiwaniami inżynierów

„Po raz pierwszy zetknąłem się z systemem 
Solid Edge ok. 16 lat temu, więc prawie na początku 
rynkowej obecności tego oprogramowania” — mówi 
dr inż. Adam Budzyński, dyrektor techniczny w firmie 
TOP-TECH. „Mój ojciec był członkiem Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników (ASME), 
zatem miałem stały dostęp do biuletynu Mechanical 
Engineering. Tam właśnie w 1996 r. znalazłem artykuł 
na temat zastosowań Solid Edge. Wszystko zaczęło 
się właśnie tego dnia. Zamówiłem wersję testową  
i po kilku dniach, mimo że byłem jeszcze studentem, 
wiedziałem już, że jestem świadkiem wielkiego 
przełomu w sposobie projektowania inżynierskiego. 
Po kilku latach zrozumiałem, że przełom dotyczył 
nie tylko metod konstruowania, ale także tego, że 
oprogramowanie działa w sposób dostosowany do 
sposobu myślenia inżynierów i projektantów”.

Jednym z głównych obszarów działalności firmy 
TOP-TECH jest wykonywanie numerycznych analiz 
obliczeniowych CAE z wykorzystaniem metody 
elementów skończonych MES. Należą do nich m.in. 
symulacje wtrysku polimerów. Systemy MES są jednak 
bardzo wymagające pod względem jakości geometrii 
wsadowej CAD. Ze względu na fakt, iż wnioski  
z obliczeń MES są wykorzystywane do opracowania 
zaleceń konstrukcyjno-technologicznych, tutaj nie ma 
miejsca na błędy.

„Geometria CAD przeznaczona do analiz CAE, 
zanim zostanie do nas przesłana, może zostać 
uszkodzona, np. podczas wielokrotnej translacji 
pomiędzy różnymi formatami natywnymi i 
pośrednimi” — mówi Adam  Budzyński. „Co więcej, 
w wielu przypadkach otrzymaną geometrię CAD 
należy odpowiednio uprościć zgodnie z zasadami 

Branża

Maszyny i urządzenia 
przemysłowe

Wyzwania biznesowe

Znaczne skrócenie procesów 
przygotowywania geometrii 
wejściowej do analizy CAE

Uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej dzięki większemu 
doświadczeniu inżynieryjnemu

Rozwój działalności i skupienie 
się na klientach o złożonych 
potrzebach inżynieryjnych

Warunki sukcesu

Wykorzystanie narzędzi rozwoju 
produktów w celu weryfikacji 
poprawności zaimportowanej 
geometrii CAD

Zastosowanie zaawansowanej 
technologii synchronicznej do 
edycji zaimportowanej geometrii 
CAD w czasie rzeczywistym

Inteligencja systemu Solid Edge 
połączona z niezwykłą prostotą 
obsługi

Solid Edge

TOP-TECH
10-krotnie szybsze przygotowywanie geometrii złożonych modeli 
CAD do obliczeń inżynierskich dzięki Solid Edge
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prowadzenia analiz numerycznych, co ma na celu 
przyspieszenie uzyskania wiarygodnych wyników. A 
to jeszcze nie wszystko. W przypadku wielu projektów, 
dążąc do poprawy parametrów procesów wtrysku, 
nasi Klienci pragną wprowadzać poważne zmiany 
w geometrii CAD analizowanych wyrobów i również 
w tej kwestii zwracają się do nas. Stajemy więc przed 
poważnymi wyzwaniami dotyczącymi naprawy, 
uproszczenia oraz modyfikacji geometrii CAD przed 
jej wprowadzeniem do obliczeń MES”.

Dzięki Solid Edge, firma TOP-TECH szybko 
i sprawnie realizuje złożone zadania i procesy 
inżynierskie CAD/CAE. Jednym z głównych rozwiązań 
zastosowanych w Solid Edge, prowadzących do 
sukcesu nie tylko tej firmy, lecz również jej klientów, 
jest technologia synchroniczna.

„Technologia synchroniczna jest efektywnym 
rozwiązaniem umożliwiającym błyskawiczne  
i łatwe tworzenie nowej geometrii modeli 3D, jak 
również edycję modeli już istniejących i często 
zaimportowanych z innych systemów” — mówi 
Maciej Warneński, inżynier CAD. 

„Spora część geometrii, nad którą pracujemy jest 
zaimportowana z zewnątrz. Wówczas otrzymujemy 
obiekty, które nie posiadają historii modelowania. 
Dysponując Solid Edge, nie jest to dla nas żaden 
problem. Teraz edycja określonych obszarów 
modelu polega na ich szybkim wskazaniu oraz 
natychmiastowym przemieszczeniu z zastosowaniem 
intuicyjnego Koła Sterowego. Poza tym, Solid Edge 
jest wyjątkowo pomocny także w przypadku prac z 
geometrią, która już posiada historię modelowania, 
przeważnie długą i skomplikowaną. Również tutaj 
stosujemy technologię synchroniczną. Wówczas, 
aby zmodyfikować określony fragment modelu, nie 
musimy już wyszukiwać danej operacji w drzewie. 
Nie trzeba już zastanawiać się, jak ta operacja 
została przeprowadzona, a także w jaki sposób jej 
modyfikacja wpłynie na operacje późniejsze, więc 
także na całość modelu CAD. Co więcej, niezbędne 
zmiany są realizowane w czasie rzeczywistym, 
unikamy więc niepotrzebnych opóźnień wynikających 
z przeliczania tych zmian przez system CAD, jak ma 
to często miejsce w przypadku oprogramowania 
konkurencyjnego.”

„System Solid Edge z technologią synchroniczną 
ma wiele jeszcze innych zalet” — dodaje Adam 
Budzyński. „Na przykład Menedżer zaznaczania 
umożliwia automatyczne znajdowanie obiektów, 
które spełniają odpowiednie warunki geometryczne, 

Wyniki

Zdecydowane, 10-krotne 
przyspieszenie kluczowych 
procesów CAD — zadania, które 
zajmowały trzy dni, obecnie 
mogą zostać wykonane w ciągu 
zaledwie kilku godzin

Zwiększenie opłacalności 
funkcjonowania organizacji 
i zaoferowanie klientom 
dodatkowych usług inżynierskich

Uzyskanie istotnej przewagi 
konkurencyjnej i rozwój 
działalności, zwłaszcza w 
zakresie współpracy z klientami 
o bardzo wysokich wymaganiach 
technicznych

„Najważniejszą zaletą 
systemu Solid Edge jest 
radykalne, nawet 10-krotne 
przyspieszenie zadań 
CAD, niezbędnych do 
przygotowania obliczeń MES. 
Dzięki Solid Edge możemy 
usprawnić i uprościć kluczowe 
procesy konstrukcyjne, co 
pozwala nam skoncentrować 
się na obsłudze klientów, 
a nie przeznaczać nasz 
cenny czas na wykonywanie 
powtarzalnych czynności. 
Możliwość łatwiejszego i 
wygodniejszego realizowania 
projektów CAD zapewnia 
nam wyraźną przewagę 
konkurencyjną”.

dr inż. Adam Budzyński, 
dyrektor techniczny TOP-TECH
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np. styczność, równoległość, współosiowość, itd. 
Geometrię CAD można łatwo zaznaczać nawet w 
przypadku zaimportowanych danych, gdy cechy 
modelu zostały utracone podczas translacji”.

Funkcja „Live Rules” rozpoznaje i utrzymuje 
powyższe oraz inne cechy, więc np. podczas 
przemieszczania zaledwie jednego z wielu 
współosiowych otworów, wszystkie te obiekty 
automatycznie aktualizują swą pozycję, aby 
warunek współosiowości był cały czas spełniany. 
Podobnie, podczas przesuwania lub obrotu wielu 
wybranych ścian o zaokrąglonych krawędziach, 
położenie wszystkich lic stycznych jest cały czas 
aktualizowane, nawet bez potrzeby ich zaznaczania. 
Dzięki temu, chcąc edytować stosunkowo duży 
obszar modelu CAD, nie trzeba już ręcznie 
wskazywać np. kilkudziesięciu lub nawet kilkuset 
ścian i zastanawiać się, czy rozpatrywany zbiór nie 
zawiera zbyt dużej lub zbyt małej ilości obiektów.  

Dzięki inteligencji Solid Edge, wskazanie jednej 
lub zaledwie kilku ścian w złożonej geometrii jest 
całkowicie wystarczające do poważnej, niezbędnej 
przebudowy zaimportowanego modelu CAD. To 
właśnie dlatego Solid Edge umożliwia tak szybką i 
sprawną pracę”.

Złożone obiekty geometryczne CAD można 

naprawiać, upraszczać i modyfikować nawet 
10-krotnie szybciej niż dotychczas.

Dzięki zastosowaniu Solid Edge, firmie TOP-
TECH udało się uzyskać przewagę nad konkurencją, 
znacząco zwiększyć produktywność, a także zapewnić 
usługi projektowe o większej wartości rynkowej. 
Dzięki temu, firma zdołała pozyskać nowych klientów 
o jeszcze wyższych wymaganiach inżynierskich.

„Najważniejsze korzyści wynikające z 
wykorzystania Solid Edge z technologią synchroniczną 
to przede wszystkim wielokrotne przyspieszenie 
prowadzenia prac projektowych, niezbędnych do 
rozpoczęcia obliczeń numerycznych, nawet do 

10 razy” — mówi Adam Budzyński. „Dzięki Solid 
Edge możemy uprościć kluczowe zadania CAD, co 
pozwala skoncentrować się na obsłudze klientów,  
a nie przeznaczać nasz cenny czas na wykonywanie 
powtarzalnych czynności. Możliwość łatwiejszego 
i wygodniejszego realizowania projektów CAD 
daje nam wyraźną przewagę konkurencyjną. 
Teraz możemy szybciej realizować jeszcze bardziej 
wymagające i ambitne zamówienia, uzyskując 
widoczny wzrost opłacalności”. Z punktu widzenia 
wydajności, realizacja procesów, które uprzednio 
zajmowały około trzy dni, teraz ma miejsce w ciągu 
zaledwie kilku godzin. Złożone obiekty CAD możemy 
teraz naprawiać, upraszczać i modyfikować nawet 
10-krotnie szybciej niż dotychczas. „Solid Edge daje 
nam wyjątkową przewagę, z której oczywiście 
korzystamy” — mówi dr inż. Halina Ferens-Budzyńska, 
dyrektor generalny firmy TOP-TECH.

Ważnym elementem przyczyniającym się do 
sukcesu spółki TOP-TECH był znakomity poziom 
obsługi ze strony firmy GM System, która zajęła 
się całym wdrożeniem systemu, a także zapewniła 
szkolenia i pomoc techniczną. „Chciałbym podkreślić 
wysoką jakość szkoleń, seminariów oraz pomocy 
technicznej, doskonale realizowanych przez GM 
System” — dodaje Adam Budzyński. „Dzięki wsparciu 
Siemens PLM Software i firmy GM System możemy 
wciąż rozszerzać zakres i stopień wykorzystania Solid 
Edge w ważnych obszarach naszej działalności. To dla 
nas bardzo ważne i również z tych względów będziemy 
kontynuować tę istotną i udaną współpracę”.

„Technologia synchroniczna 
jest efektywnym 
rozwiązaniem, umożliwiającym 
błyskawiczne, wydajne i łatwe 
tworzenie nowej geometrii 
modeli 3D, jak również edycję 
geometrii już istniejącej i 
często zaimportowanej z 
innych systemów. 
Dysponując Solid Edge, 
unikamy opóźnień 
wynikających z przeliczania  
zmian przez system CAD, 
jak ma to często miejsce w 
przypadku oprogramowania 
konkurencyjnego”.
Maciej Warneński, inżynier 
CAD TOP-TECH
„System Solid Edge z „System 
Solid Edge z technologią 
synchroniczną ma wiele zalet. 
Chcąc edytować stosunkowo 
duży obszar modelu CAD, nie 
trzeba już ręcznie wskazywać 
np. kilkudziesięciu lub nawet 
kilkuset ścian i zastanawiać 
się, czy rozpatrywany zbiór nie 
zawiera zbyt dużej lub zbyt 
małej ilości obiektów”.
dr inż. Adam Budzyński, 
dyrektor techniczny TOP-TECH
Rozwiązania i usług 
Solid Edge siemens.com/
solidedge
Główny obszar działalności 
klienta
Firma TOP-TECH od początku 
swej działalności zajmuje 
się projektowaniem maszyn 
przemysłowych i posiada 
duże doświadczenie w tej 
dziedzinie, zaś obecnie 
specjalizuje się w branży 
komputerowego wspomagania 
projektowania i obliczeń (CAD i 
CAE). www.top-tech.us
Lokalizacja klienta
Bydgoszcz, Polska
Partner
GM System - www.gmsystem.pl
“Solid Edge daje nam 
wyjątkową przewagę, z której 
oczywiście korzystamy”.
dr inż. Halina Ferens-
Budzyńska, dyrektor generalny 
TOP-TECH
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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



Właśnie ukazała się najnowsza wersja oprogramowania hyperMILL. Dzięki nowym funkcjom pojawiającym się każdego roku w hy-
perMILL, użytkownicy są w stanie tworzyć coraz bardziej zaawansowane, a co za tym idzie efektywniejsze procesy technologiczne. 
Producent oprogramowania szczególny nacisk kładzie na redukcję czasu programowania oraz czasu wytwarzania, przy jednoczesnym 
udoskonalaniu jakości obrabianych powierzchni. Poniżej przedstawionych zostało kilka nowych rozwiązań które zostały zaimplemen-
towane w nowej wersji hyperMILL. 

Optymalizacja obróbki kieszeni

W zależności od rodzaju i rozmiaru kieszeni (w odniesieniu do narzę-
dzia) generowane ścieżki mogą mieć różny kształt (spirala lub kontury rów-
noległe). W zależności od relacji jaką tworzy wielkość i kształt obrabianej 
kieszeni z narzędziem (średnicą narzędzia) cykl obróbki kieszeni wykorzy-
stuje bardziej efektywna strategię w danym przypadku. Ponadto oczywiście 
w czasie obliczeń brane są także pod uwagę parametry frezowania – wie-
lokrotne wejścia w materiał, redukcja posuwu podczas pracy całą średnicą 
narzędzia, optymalizacja posuwu podczas pracy w narożach. W jednym 
cyklu poszczególne elementy kieszeni mogą być obrabiane z różnymi pa-
rametrami (np. ścianki boczne, dno kieszeni itp).

Mniej szybkich i nieproduktywnych ruchów narzędzia

Wprowadzona w poprzednich wersjach opcja łączenia zadań spotka-
ła się z wielkim uznaniem wśród użytkowników. Umożliwia ona łączenie 
poszczególnych zadań obróbczych w jedną operacje eliminując przy tym 
zbędne i nieproduktywne ruchy narzędzia. W kolejnej odsłonie tego narzę-
dzia możliwe jest łączenie zadań dla obróbek 2D, a także cykli wiercenia. 

W przypadku gdy którekolwiek z zadań zawiera transformacje doda-
wane są dodatkowe bloki NC i sprawdzane na wypadek wystąpienia kolizji. 
Na obrazkach widać różnicę w ścieżkach narzędzia przy zastosowaniu opcji 
łączenia zadań. 

Narzędzia stożkowe

Obróbka ISO 3D to kolejnym cykl, w którym użytkownik może stosować narzędzia stożkowe z pełną kontrolą 
kolizji. Podczas obliczeń całe narzędzie jest analizowane pod kątem wystąpienia kolizji, dzięki czemu cały proces 
jest stabilny i niezawodny. Zmniejszenie drgań narzędzia wydłużają cykl życia narzędzia, a także przekłada się to na 
wzrost jakości obrabianej powierzchni.

Kroki pośrednie w obróbce zgrubnej

Dzięki wprowadzonym krokom pośrednim w obróbce zgrubnej, obróbka stromych obszarów jest bardziej 
efektywna. W zależności od użytego narzędzia technolog może zastosować większy parametr ap (tak aby na-
rzędzie zbierało jak najwięcej materiału), oraz wprowadzić kroki pośrednie, tak aby model po obróbce zgrubnej 
mógł być obrobiony wykańczająco. Podczas obróbki pierwszej kolejności narzędzie obrabia model z dużym ap. Po 
obrobieniu w całości jednego poziomu z mniejszym krokiem obrabia pozostawiony materiał z wcześniejszej obróbki 
(narzędzie w tym przypadku prowadzi obróbkę od najniższego do najwyższego poziomu). Dzięki temu obróbka 
jest bardziej efektywna i eliminuje potrzebę stosowania obróbki przed-wykańczającej przed właściwą obróbką wy-
kańczającą.

Tworzymy nowe rozwiązania  
i udoskonalamy już istniejące hyperMILL 2012

Rysunek 1 Ścieżka równoległa i spiral-
na obróbki kieszeni

Rysunek 2 Ścieżki równolegle do kra-
wędzi kieszeni

Rysunek 3 Operacja wiercenia z 
transformacją z zastosowaniem łą-
czenia zadań

Rysunek 4 Operacja wiercenia  
z transformacją bez łączenia zadań

Rysunek 5 Wykorzystanie narzędzia 
stożkowego w obróbce ISO 3D

Rysunek 6 Kroki pośrednie w obróbce 
zgrubnej
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5-cio osiowy pakiet obróbki wirników

Obróbka zgrubna wirnika  
i piasty wirnika została rozbudo-
wana o funkcję podziału obszaru 
pomiędzy łopatką główna i po-
mocniczą. Obecnie istnieje moż-
liwość wybrania obszaru obróbki 
z lewej lub prawej strony łopatki 
pomocniczej. Poprzez podzie-
lenie obszaru na lewą i prawą  
i lub otwarte i zamknięte obsza-
ry, można używać w dowolnym 
momencie możliwie największego 
narzędzia, skracając w ten sposób 
czas obróbki.

Tryb boczny można użyć pod-
czas obróbki bokiem narzędzia, 
aby osiągnąć jednakowe odsu-
nięcie od łopatek podczas obróbki 
zgrubnej. W rezultacie można zre-
zygnować ze wstępnego wykań-
czania, co redukuje czas obróbki. 
Tryb ten można wybrać w całości 
lub tylko dla ostatniej generowa-
nej ścieżki narzędzia, które są bli-
sko łopatki. 

5-cio osiowa obróbka kształtowa – granice i sortowanie osiowe

Ta nowa 5-cio osiowa au-
tomatyczna strategia obróbki, 
wprowadzona w hyperMILL® 
2011 używana jest do płynnej 
obróbki 5-cio osiowej wzdłuż 
krzywizny wybranej powierzchni. 
Zakrzywione powierzchnie mogą 
być całkowicie obrabiane ze sta-
łym krokiem osiowym, osiągając 
przy tym doskonałą jakość po-
wierzchni, a obróbka złożonych 
kształtów jest teraz bardzo prosta 
i szybka.  W wersji hyperMILL® 2012 można teraz określić granice obróbki, 
które są używane do definiowania i ograniczania obszarów obróbczych. 
Łatwa definicja obszaru obróbki skraca czas programowania.

Nową funkcją w tej strategii jest również sortowanie osiowe. Oprócz 
sortowania poziomego, sortowanie osiowe  umożliwia teraz dzielenie ob-
róbki skrawaniem przez obszar. Na przykład narożniki lub kieszenie są te-
raz kolejno zdefiniowane i obrabiane, co eliminuje niepotrzebne przejazdy 
narzędzia i skraca czas obróbki.

Evatronix S.A.

ul. Przybyły 2, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 499 59 14, fax 33 499 59 18

www.hypermill.pl

Rysunek 7 Funkcja podziału kieszeni 
umożliwia zdefiniowanie regionów 
obróbczych

Rysunek 8 Tryb boczny podczas ob-
róbki zgrubnej wirnika osiąga spójne 
odsunięcie dla łopatek

Rysunek 9 Granice mogą służyć do 
definiowania i ograniczania obsza-
rów obróbki

Nowa strategia obróbki kieszeni 
Optymalizacja obróbki zgrubnej 3D
Ulepszone narzędzia do analizy
Nowe opcje dla obróbki 5-cio osiowej
www.hypermill.pl

■

■

■

■

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ.
KRÓTSZY CZAS OBLICZEŃ.
NAJWYŻSZY STANDARD 
JAKOŚCI POWIERZCHNI.

EVATRONIX S.A. 
Tel.: +33 499 59 14
E-Mail:  cam@evatronix.com.pl 
www.evatronix.com.pl
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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!





Jestem przekonany, że Państwo spotkali się 
z angielskim terminem „high speed - wysoka 
prędkość” w życiu codziennym. Najczęściej 
słyszymy to określenie w kontekście przesyłu 
danych przez globalną sieć elektroniczną. 
High Speed Internet to połączenie ze światem 
komputerów, które każdy chciałby mieć w domu, 
w pracy, a nawet w komputerze przenośnym w 
podróży pociągiem, czy na wakacjach. Chciałbym 
jednak napisać o „High Speed Machining- 
HSM”, obróbce szybkościowej i zaletach jakie 
narzędziowcom daje wykorzystanie wrzecion 
wysokoobrotowych japońskiej firmy Nakanishi. 
Stale wzrastająca konkurencja rynkowa ustanawia 
ciągle nowe standardy. Wymóg skracania 
terminów i obniżania kosztów jest coraz większy  
i większy. Wymusza to rozwój nowych technologii 
i metod produkcji. Firma Nakanishi podsuwa tu 
rozwiązania i proponuje wrzeciona elektryczne 
lub turbiny pneumatyczne o bardzo wysokich 
obrotach.

Określenie „Obróbka szybkościowa” 
odnosi się zwykle do frezowania palcowego  
z dużymi prędkościami obrotowymi i przy dużych 
posuwach, ale nie tylko. Należy to także rozumieć 
jako proces, gdzie zabiegi wykonywane są bardzo 
specyficznymi metodami przy użyciu niezwykle 
precyzyjnego wyposażenia narzędziowego. Dla 
większości wyrobów ze stali, zakres dotychczas 
realizowanej obróbki obejmuje:

• Obróbkę zgrubną i półwykańczającą  
w stanie miękkim (wyżarzonym)

• Obróbkę cieplną dla osiągnięcia ostatecznej 
wymaganej twardości

• Wykonanie elektrod i obróbkę elektroerozyjną 
(EDM) niektórych części form (szczególnie 
małych promieni i głębokich wybrań  
o ograniczonym dostępie dla narzędzi 
skrawających)

• Obróbkę wykańczającą i 
superwykańczającą przy użyciu narzędzi 
węglikowych, pełnowęglikowych, 
ceramicznych, z posypem diamentowym  
i z CBN

Dla wielu wyrobów proces produkcyjny wymaga 
połączenia tych operacji, np. w przypadku 
produkcji form i matryc. 
Na rysunku zamieszczonym obok zobrazowano 3 
procesy o cyklach różnej długości, gdzie:

A: to metoda tradycyjna, „miękka” kostka 
(1) zostaje poddana obróbce zgrubnej (2) oraz 
półwykańczającej (3)i poddana utwardzeniu (4). 
Następnie wykonywana jest elektroda i drążenie 
EDM (5). Wykańczanie i obróbka ręczna (6 i 7)

B: taki sam proces jak w metodzie A, ale proces 
drążenia EDM jest zastąpiony obróbką HSM 
(5) w wykorzystanie wysokich obrotów. 
Widzimy redukcję jednego kroku.

C: w tej metodzie utwardzony materiał do 
warunków końcowych jest poddawany 
obróbce zgrubnej (2), półwykańczającej (3)  
i wykańczającej z drobnymi 
korektami ręcznymi. Na każdym 
etapie obróbki możemy zastosować 
wrzeciona wysokoobrotowe HSM  
z odpowiednimi narzędziami 
skrawającymi (także mikrofrezy). 
Liczba operacji została zmniejszona, 
a czas wykonania formy skrócony  
o 30-50% (w porównaniu do metody A)

Mogliśmy to uzyskać ponieważ urządzenia 
maszynowe NAKANISHI mają:

• wysokie obroty:
- wrzeciono elektryczne HES 510: regulowane 

obroty od 6 000 do 50 000 obr./min;
- wurbina pneumatyczna HTS 1501S : 150000  

obr./min;
• wysoką stabilność cieplną: turbiny 

napędzane powietrzem nie generują 
ciepła, a wrzeciona napędzane silnikiem 
elektrycznym dodatkowo chłodzone są 
powietrzem, genialne w swojej prostocie  
i rzetelności;

• wysoka sztywność HES 510 i HTS 1501S 
zapewniają hybrydowe łożyska kulowe 
dające maksymalne obroty i minimalne 
wibracje. Wykorzystano kulki ceramiczne, 
które mają dłuższą żywotność, są lżejsze, 
twardsze i nie reagują tak łatwo ze stalową 
bieżnią łożyska.

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać więcej 
informacji, zobaczyć w rzeczywistości precyzyjne 
przystawki maszynowe i urządzenia ręczne 
firmy Nakanishi Japonia, skorzystać z targowych 
rabatów - zapraszamy do odwiedzenia stoiska 
OBERON na targach EUROTOOL, które odbędą się 
w Krakowie w dniach 16-18. X. 2012.

Do zobaczenia, Marek Adelski 
m.adelski@oberon.pl, tel. kom: 693 371 202

Obróbka szybkościowa (HSM)  
z wykorzystaniem wrzecion NAKANISHI

Zdj. 1. Seria HES

Zdj. 2 Seria SMS

Zdj. 3 Seria HTS

Zdj. 4 Seria PLANET
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PRODUCENT ANCA

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Antoszczyk Sławomir

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP SZLIFIERKI TX7 MX7 GX7

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany 
na rzucie maszyny na podłogę) (mm) - - -

Waga maszyny (kg) 7500kg 5500kg 4500kg

Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC CNC

Typ sterowania ANCA ANCA ANCA

Długość szlifowania w kłach (mm) - - -

Ilość osi sterowanych jednocześnie) 5 5 5

Wysokość w kłach (mm) - - -

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) - - -

Moc wrzeciona głównego (kW) 38KW 39KW 9,5KW

Rodzaj stołu (skrętny/stały) - - -

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) Tak Tak Tak

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) Tak Tak Tak

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie prosto i skośnie prosto i skośnie prosto i skośnie

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 300 200 200

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W - - -

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) - - -

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) - - -

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) tak tak tak

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) tak tak tak

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin powietrz-
nych (obr./min) - - -

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i plaet 
APC (tak/nie) tak tak tak

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) tak tak tak

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak tak tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) - - -

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na 
stole (mm) - - -

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) - - -

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) - - -

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) - - -

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) - - -

Zakres prędkości przy posuwie wzdłużnym (m/min) - - -

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) - - -

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) - - -

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica otworu 
wewnętrznego - - -

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) - - -

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) - - -

Cena katalogowa netto (Euro) - - -

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) - - -

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) - - -

ADRES ANCA GmbH 

OSOBA DO KONTAKTU Antoszczyk Sławomir

TELEFON/FAX 48 668 150 552

WWW/E-MAIL www.anca.com , antoszczyk@anca.com
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PRODUCENT SUPERTEC

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE APX

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP SZLIFIERKI G32P100NC G32P60NC G25P50NC

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany 
na rzucie maszyny na podłogę) (mm) 3020x230 3020x2300 2250x1650

Waga maszyny (kg) 5100 4300 2800

Sterowanie (NC/CNC) NC NC NC

Typ sterowania PLC Mitsubishi PLC Mitsubishi PLC Mitsubishi

Długość szlifowania w kłach (mm) 1000 600 500

Ilość osi sterowanych jednocześnie) - - -

Wysokość w kłach (mm) 300 300 260

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) 30~100 30~100 30~100

Moc wrzeciona głównego (kW) 1,5kW 1,5kW  5HP

Rodzaj stołu (skrętny/stały) skrętny skrętny skrętny

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) nie nie nie

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) nie nie nie

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie Prosto Prosto Prosto

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 450x50 510x 50~100 355x38

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W Z- 245 Z- 225 Z-135

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) - - -

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 150 150 80

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) 7 9 8

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) - - -

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin powietrz-
nych (obr./min) 30 – 350 30 – 350 150-480

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i palet 
APC (tak/nie) Nie Nie Nie

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) opcja opcja opcja

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) Tak Tak Tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) - - -

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na 
stole (mm) - - -

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) - - -

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) - - -

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) - - -

Maksymalny posuw wzdłużny (mm)

Zakres prędkości przy posuwie wzdłużnym (m/min) - - -

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) - - -

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) 245 225 135

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica otworu 
wewnętrznego 450x50x120 450x50x120 450x50x120

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) 1650obr/min 1650 1960obr/min

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) 5,6 kW 5,6kW 3,75kW

Cena katalogowa netto (Euro) Do negocjacji Do negocjacji Do negocjacji

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) Nie Nie Nie

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) - - -

ADRES -

OSOBA DO KONTAKTU M. Tokarczyk

TELEFON/FAX 22 759 62 00 w. 109

WWW/E-MAIL m.tokarczyk@apx.pl
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W pierwszym półroczu 2012 prezentowaliśmy  Państwu serię  bramowych centrów obróbczych (z głowicą indeksowaną) - 
produkowanych przez firmę HARTFORD. Z uwagi na fakt, że oferta tajwańskiego producenta  obejmuje produkcje wszystkich 
rodzajów obrabiarek, chcielibyśmy obecnie przypomnieć SERIĘ TORNADO dedykowaną do obróbki ciężkiej.

Seria Tornado to pionowe centra obróbcze obejmujące modele.

Podstawowe zalety prezentowanych modeli to:
• Duży moment na wrzecionie do 1270 nM
• Kolumna w kształcie odwróconej litery Y.

Wyłącznym przedstawicielem firm HARTFORD w Polsce jest Spółka  APX Technologie.
Pełna ofertę oraz katalogi uzyskać można na www.apx.pl.

NOWOŚCIĄ w ofercie Spółki APX Technologie są TOKARKI CNC tajwańskiego producenta firmy GOODWAY.

WYSOKOOBROTOWE CENTRUM TOKARSKIE

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii wytwarzania obrabiarek oraz precyzji 
wykonania, firma Goodway  prezentuje nową serię wysokoobrotowych tokarek CNC 
GLS-1500. Wykorzystanie 2 rodzajów łóż w połączeniu z dużą sztywnością, możliwość 
toczenia z wysoką szybkością przy  niewielkich wymiarach gabarytowych, zapewnia 
maksymalną wydajność toczenia. Seria GLS-1500 może być opcjonalnie wyposażona  
w głowicę z napędzanymi narzędziami, oś Y i przeciw-wrzeciono. W tym samym cyklu 
można wykonywać procesy: toczenia,  frezowania, wiercenia, co zwiększa wydajność,  

a tym samym wartość produkcji końcowej.
Założona w 1975 roku, firma Goodway to największy i najnowocześniejszy 

producent na Tajwanie specjalizujący się w rozwoju i produkcji obrabiarek CNC, oferujący 
obecnie jedną z najszerszych linii na rynku tokarek. Goodway dostarcza ponad 1,500 
sztuk centrów obróbczych CNC rocznie do ponad 30 krajów na całym świecie i osiąga 
stabilny wzrost rzędu 20% rocznie. Wszystkie maszyny Goodway bazują na najnowszej 
japońskiej technologii i komponentach takich jak łożyska wrzecionowe, sterowniki  

w tym serwomotory i silniki wrzecionowe, sprzęgła tarczowe o kształtowych powierzchniach czołowych oraz wiele innych dostarczanych bezpośrednio przez 
najwyższej jakości dostawców z Japonii. Najwyższej klasy łoże odlewnicze i komponenty produkowane są na obrabiarkach Mitsui Seiki i Toshiba, a następnie 
montowane pod ścisłą kontrolą przepisów ISO 9001 i 14001. Wyłącznym przedstawicielem  firmy Goodway w Polsce jest spółka APX Technologie – wieloletni 
importer  obrabiarek CNC oraz bezpośredni  producent oprzyrządowania. Zapraszamy na stronę www.apx.pl zawierającą aktualną ofertę firmy.

MODEL HCMC-13 HCMC-15      HCMC-18

X/Y/Z przesuwy w osiach  
(mm) 1300/800/660 1500/820/700 

(820)
1800/920/700 

(820)

 Obroty wrzeciona 
(rpm) 6000 (8000)

APX Technologie Sp. z o.o. • ul. Centralna 27 • 05-816 Opacz • +48 22 759 62 00 • e-mail:apx@apx. pl • www.apx.pl
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PRODUCENT WEMA Glauchau

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE European Technology Sp. z o.o., Sp.k

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP SZLIFIERKI S10 S6 S3

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany 
na rzucie maszyny na podłogę) (mm) 4800 x 2950 4600 x 2840 3550 x 2650

Waga maszyny (kg) ca. 17000 ca. 11500 ca. 9500

Sterowanie (NC/CNC) Siemens Siemens Siemens

Typ sterowania Sinumerik 840D sl Sinumerik 840D sl Sinumerik 840D sl

Długość szlifowania w kłach (mm) - 680/1100/2000 380

Ilość osi sterowanych jednocześnie) 4 6 6

Wysokość w kłach (mm) 500 250 150

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) 60-850 10-600 10-300

Moc wrzeciona głównego (kW) w zależności od wyposażenia

Rodzaj stołu (skrętny/stały) - - -

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) tak tak tak

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) tak tak tak

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie prosto & skośnie prosto & skośnie prosto & skośnie

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) - - -

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W X1 270, Z1 1100, C opcja U 700 X1 150/245, X2 470, Z1 800/1100, 
Z2 800/1290, C opcja, U 300

X1 200, X2 300, Z1/Z2 470, C 
opcja, U 470

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) - - -

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) - - -

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) tak tak tak

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) opcja opcja opcja

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin powietrz-
nych (obr./min) max.. 120000min-1 max.. 120000min-1 max.. 120000min-1

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i palet 
APC (tak/nie) nie nie nie

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) tak tak tak

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak tak tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) - - -

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na 
stole (mm) - - -

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) - - -

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) - - -

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) - - -

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) 1100 (Z1) 800/1100 (Z1) 470 (Z1)

Zakres prędkości przy posuwie wzdłużnym (m/min) 0 -15 m/Min 0 -15 m/Min 0 -15 m/Min

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) 270 (X1) 150/245 (X1) 200 (X1)

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) - - -

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica otworu 
wewnętrznego - 8-250 mm 8-150 mm

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) 1-500 min-1 1-795 min-1 1-1895 min-1

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) 3-20kW 3-20 kW 3-20 kW

Cena katalogowa netto (Euro) - - -

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) tak, ściernice, środki smarujące i chłodące, części zamienne

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) w zależności od uzgodnień i wyposażenia

ADRES European Technology Sp. z o.o., Sp.k

OSOBA DO KONTAKTU Paweł Dmytruk

TELEFON/FAX 22 617 46 41, 603 053 056/ 22 616 31 09

WWW/E-MAIL www.eurotec.pl/ eurotec@eurotec.pl, pawel.dmytruk@eurotec.pl
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PRODUCENT Blohm Jung GmbH

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE GALIKA  sp. z o.o.

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP SZLIFIERKI Planomat HP 620 ORBIT 48 ORBIT 25

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany 
na rzucie maszyny na podłogę) (mm) 5500 x 2800 3600 x 2400 2900 x 1900

Waga maszyny (kg) 8000 4900 2800

Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC CNC

Typ sterowania Sinumerik 840D SL Sinumerik 840D SL Sinumerik 840D SL

Długość szlifowania w kłach (mm) - - -

Ilość osi sterowanych jednocześnie) 3 3 3

Wysokość w kłach (mm) - - -

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) - - -

Moc wrzeciona głównego (kW) - - -

Rodzaj stołu (skrętny/stały) stały/obrotowy stały/obrotowy stały/obrotowy

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) tak tak tak

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) tak-aparat podziałowy tak-aparat podziałowy tak-aparat podziałowy

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie - - -

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) - - -

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W - - -

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) 2400 x 600 1200 x 400 900 x 200

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) - - -

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) - - -

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) nie nie nie

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin powietrz-
nych (obr./min) - - -

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i palet 
APC (tak/nie) nie nie nie

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) tak tak tak

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak tak tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) 2000 x 600 800 x 400 500 x 200

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na 
stole (mm) 2100 x 640 900 x 525 600 x 280

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) 1900 x 640 700 x 525 400 x 280

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) 1700 750 200

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) 700/950 625 435

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) 2100 900 600

Zakres prędkości przy posuwie wzdłużnym (m/min) 0,03 - 30 0,03 - 40 0,03 - 40

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) 560 465 230

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) 550/800 450 360

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica otworu 
wewnętrznego Ø 400 x 100 x 127 Ø 400 x 60 x 127 Ø 200 x 25 x 50,8

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) do 6000 do 5000 do 6500

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) 15/24,5 8,5 4,5

Cena katalogowa netto (Euro) zależy od specyfikacji - -

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) tak, wszystkie - -

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) ok.. 180 - ok.. 90

ADRES ul. Spacerowa 12/4, 00-592 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Roman Góźdź

TELEFON/FAX (22) 848 24 46/(22) 849 87 57

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

F
N

NUMER 04 (55) 2012 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

49

Szlifierki - raport



Fritz Studer AG
CH-3602 Thun (Switzerland)
Telephone +41-33-439 11 11 · Telefax +41-33-439 11 12
www.studer.com

The Art of Grinding.

GALIKA Sp. z o. o.
Ul. Spacerowa 12 / 4 Ul. Kolista 25
00-592 Warszawa, Poland 40-486 Katowice, Poland
Telephone  (22) 848 24 46 Telephone (32) 735 03 76 
Telefax (22) 849 87 57 Telefax  (32) 735 03 75
www.galika.pl galika-wars@galika.pl
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Dostępnych jest wiele różnych konfiguracji szlifowania.
W firmie STUDER zawsze możesz wybrać najlepiej 
dopasowane rozwiązanie.

Najwyższa precyzja, produktywność i trwałość – to kluczowe cechy ofero-
wanych przez nas szlifierek cylindrycznych i maszyn wielozadaniowych.  
Jako lider rynku i rozwoju technologicznego, STUDER spełnia najwyższe nor-
my jakości w odniesieniu do maszyn, oprogramowania, integracji systemowej  
i serwisu. Niezależnie od charakteru szlifowania – uniwersalne i elastyczne lub 
zadaniowe produkcyjne, oraz charakteru produkcji – jednostkowa lub seryjna, 
wybierzemy najlepsze rozwiązanie dla każdego użytkownika.



PRODUCENT Fritz STUDER  AG

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE GALIKA sp. z o.o.

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP SZLIFIERKI S 41 cnc S 33 cnc S 20-2

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany 
na rzucie maszyny na podłogę) (mm) 6200 x 5000* 4000 x 3500* 3200 x 2800*

Waga maszyny (kg) 9000/10.200* 4000/5000* 1600/1900*

Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC NC

Typ sterowania Fanuc 31i-A Fanuc 0i-TD SPC

Długość szlifowania w kłach (mm) 1000/1600* 650/1000* 400/650*

Ilość osi sterowanych jednocześnie) X Z C X Z C X Z

Wysokość w kłach (mm) 225/275 175 100

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) od ok.. 1 mm od ok.. 1 mm od ok.. 3 mm

Moc wrzeciona głównego (kW) 15/30 7,5/11 3

Rodzaj stołu (skrętny/stały) stały skrętny skrętny

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) tak tak tak (promień)

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) tak tak nie

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie prosto/skośnie prosto/skośnie prosto

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) Ø 500 x 100 Ø 500 x 110 Ø 350 x 50

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W Z/X   1750*/350 Z/X   1150*/285 Z/X   650*/30

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) - - -

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 250 (w kłach) 80/120* 20

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) tak tak tak

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) tak nie nie

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin powietrz-
nych (obr./min) 6000 … 120000 24000 … 120000 20000 … 60000

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i plaet 
APC (tak/nie) tak tak nie

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) tak tak tak

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak tak tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) - - -

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na 
stole (mm) - - -

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) - - -

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) - - -

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) - - -

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) - - -

Zakres prędkości przy posuwie wzdłużnym (m/min) - - -

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) - - -

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) - - -

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica otworu 
wewnętrznego - - -

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) - - -

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) - - -

Cena katalogowa netto (Euro) zależy od specyfikacji

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) tak, wszystkie

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) ok.. 180 ok.. 120 ok.. 120

ADRES ul. Spacerowa 12/4,  00-592 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Roman Góźdź

TELEFON/FAX (22) 848 24 46 / (22) 849 87 57

WWW/E-MAIL www.galika.pl / galika-wars@galika.pl
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PRODUCENT IMT S.p.A.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE ISOTEK Sp. z o.o.

PARAMETRY SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SZLIFIERKA DO OTWORÓW SZLIFIERKA UNIWERSALNA

TYP SZLIFIERKI MB 75 MT 250 ID ELEKTRA 1018 UA

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany 
na rzucie maszyny na podłogę) (mm) 3950 x 2935 2300 x 1600 3950 x 2090

Waga maszyny (kg) 6500 6600 6500

Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC CNC

Typ sterowania Siemens 840 D Siemens 840 Dsl Fanuc 32i

Długość szlifowania w kłach (mm) - - 1190

Ilość osi sterowanych jednocześnie) 2 3 3

Wysokość w kłach (mm) - - 180

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) - 6 - 100 5 - 350

Moc wrzeciona głównego (kW) 11 Zależy od wybranych wrzecion 8,2

Rodzaj stołu (skrętny/stały) Stały Stały Obydwie możliwości

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) Tak Tak Tak

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) Nie Tak Tak

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie Obydwie możliwości Obydwie możliwości Obydwie możliwości

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 406 x 100 60 x 30 508 x 80 (115)

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W Y=530, Z=645 X=200, Z=340 X=400, Z=1190

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) 950 x 400 - -

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 850 70 w uchwycie 250 pomiędzy kłami

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) Tak Tak Tak

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) Nie Nie Nie

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin powietrz-
nych (obr./min) 3000 90000 90000

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i plaet 
APC (tak/nie) Tak Na życzenie, po analizie tech-

nicznej System EROWA

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) Tak Tak Tak

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) Tak Tak Tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) 950 x 400 - -

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na 
stole (mm) 950 x 550 - -

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) 750 x 550 - -

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) 850 - -

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) 550 - -

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) 1090 - -

Zakres prędkości przy posuwie wzdłużnym (m/min) 1 - 40 - -

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) 530 - -

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) 645 - -

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica otworu 
wewnętrznego 406 x 100 x 152,4 Zależą od wybranych wrzecion 508 x 80 (115) x 203,2

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) 1400 24000 - 90000 zależy od wybra-
nych wrzecion -

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) 11 1,5 / 15 zależy od wybranych 
wrzecion 8,2 / 11,5

Cena katalogowa netto (Euro) Na życzenie Na życzenie  Na życzenie

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) Tak, na życzenie Tak, na życzenie Tak, na życzenie

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) Na życzenie Na życzenie Na życzenie

ADRES ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań,

OSOBA DO KONTAKTU Damian Batura

TELEFON/FAX T: +48 61 835 08 67 / F: +48 61 835 08 51

WWW/E-MAIL www.isotek.com.pl / damian.batura@isotek.com.pl
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PRODUCENT Geibel & Hotz GmbH

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE ROMATEX Tadeusz Matyjek

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA M. BARDZO DUŻA

TYP SZLIFIERKI FS1560GTCNC FS840ZCB FS420SD FS20100GTCNC

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany na 
rzucie maszyny na podłogę) (mm)

5400 x 3700 3700 x 2800 2300 x 2400 6600 x 4900

Waga maszyny (kg) 12000 2500 1300 20000

Sterowanie (NC/CNC) CNC NC NC CNC

Typ sterowania SINUMERIK 840 D 
Solution Line

B&R PP451 B&R PP41 SINUMERIK 840 D 
Solution Line

Długość szlifowania w kłach (mm) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Ilość osi sterowanych jednocześnie) 3 / 5 (> 5) 3 3 3 / 5 (> 5)

Wysokość w kłach (mm) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Moc wrzeciona głównego (kW) 11,0  / 17 3,7 / 7 / 9 2 / 3,7 17,0 / 22

Rodzaj stołu (skrętny/stały) stały stały stały stały

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) tak tak tak tak

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) tak nie nie tak

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 400 / 100 300 / 50 225 / 25 500 / 100

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W 1500 x 600 x 425 800 x 400 x 375 400 x 200 x 300 2000 x 1000 x 550

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) 1500 x 600 800 x 400 400 x 200 2000 x 1000

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 1800 500 100 2000

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) - - - -

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin powietrznych 
(obr./min)

- - - -

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i plaet APC 
(tak/nie)

nie / tak nie nie nie / tak

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) (tak) (tak) (tak) (tak)

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) 1500 x 600 800 x 400 400 x 200 2000 x 1000

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na stole 
(mm)

1500 x 700 800 x 450 400 x 225 2000 x 1100

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) 1400 x 700 700 x 450 300 x 225 1900 x 1100

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) 2380 700 150 3110

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) 430 / 630 360 / 560 270 / 420 550 / 750

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) 1550 850 410 2050

Zakres prędkości przy posuwie wzdłużnym (m/min) 0,005 do 35 0,005 do 35 2 do 28 0,005 do 30

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) 600 400 200 1000

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) 425 / 625 375 / 575 300 / 450 550 / 750

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica otworu 
wewnętrznego

400 x 100 x 127 300 x 50 x 76,2 225 x 25 x 51 500 x 100 x 203,2

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) odpowiednio do 50 
m/s

odpowiednio do 50 
m/s

odpowiednio do 50 
m/s

odpowiednio do 50 
m/s

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) 11,0  / 17 3,7 / 7 / 9 2 / 3,7 17,0 / 22

Cena katalogowa netto (Euro)

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) tak tak tak tak

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 180 120 90 300

ADRES ul. Wałbrzyska 11 lok. 503, 02-739 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Robert Matyjek (601382209);Tomasz Wójtowicz (601095018)

TELEFON/FAX 022 549 91 31 lub 022 549 91 32 / 022 549 91 34

WWW/E-MAIL www.romatex.pl/romatex@romatex.pl
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PRODUCENT Geibel & Hotz GmbH

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE ROMATEX Tadeusz Matyjek

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA M. BARDZO DUŻA

TYP SZLIFIERKI RS4000CM RS2000CU RS600C RS6000CPA

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany na 
rzucie maszyny na podłogę) (mm) 10500 x 3500 6600 x 2500 3400 x 4100 17000 x 4000

Waga maszyny (kg) 16000 8500 4000 28000

Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC CNC CNC

Typ sterowania SINUMERIK 840 D 
Solution Line

SINUMERIK 840 D 
Solution Line

SINUMERIK 840 D 
Solution Line

SINUMERIK 840 D 
Solution Line

Długość szlifowania w kłach (mm) 4000 2000 600 6000

Ilość osi sterowanych jednocześnie) ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

Wysokość w kłach (mm) 230 / 300 180 / 230 140 400 / 500

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) wg życzenia wg życzenia wg życzenia wg życzenia

Moc wrzeciona głównego (kW) 11 9 5,5 18

Rodzaj stołu (skrętny/stały) skrętny skrętny skrętny skrętny

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) tak tak tak tak

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) tak tak nie tak

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie tak tak tak tak

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 600/80 500/80 400/50 750 / 80

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W - - - -

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) -

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) - - - -

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) tak (dowolne) tak (dowolne) tak (dowolne) tak (dowolne)

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) - - - -

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin powietrznych 
(obr./min) wg życzenia wg życzenia wg życzenia wg życzenia

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i plaet APC 
(tak/nie) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) (tak) (tak) (tak) (tak)

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) - - - -

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na stole 
(mm) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) - - - -

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) - - - -

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) - - - -

Zakres prędkości przy posuwie wzdłużnym (m/min) 0,00001 – 8 0,00001 – 12 0,00001 – 12 0,00001 – 6

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) - - - -

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica otworu 
wewnętrznego 600 x 80 x 304,8 500 x 80 x 203,2 400 x 50 x 127 600 x 80 x 304,8

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) odpowiednio do 50 
m/s

odpowiednio do 50 
m/s

odpowiednio do 50 
m/s

odpowiednio do 50 
m/s

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) - - - -

Cena katalogowa netto (Euro) - - - -

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) tak tak tak tak

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 300 240 180 360

ADRES ul. Wałbrzyska 11 lok. 503, 02-739 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Robert Matyjek (601382209); Tomasz Wójtowicz (601095018)

TELEFON/FAX 022 549 91 31 lub 022 549 91 32/022 549 91 34

WWW/E-MAIL www.romatex.pl/romatex@romatex.pl
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• płyty frezowane

• płyty obwodowo frezowane,  

szlifowane z grubości

• utrzymane ścisłe tolerancje

• wykonane według dokumentacji DXF  

i DWG

• wysyłane ze składu

• ze stali i aluminium

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.oberonrd.pl



PRODUCENT Röders GmbH Instytut Zaawansowanych 
Technologii WytwarzaniaPRZEDSTAWICIEL W  POLSCE Soditronik

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA ŚREDNIA

TYP SZLIFIERKI Szlifierko-frezarka - 
RHP800 Szlifierko-frezarka RHP500 MESO 25 CNC *

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany na 
rzucie maszyny na podłogę) (mm) 3295 x 5324 3167 x 4060 4000 x 4400

Waga maszyny (kg) 16000 10000 2000

Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC CNC 

Typ sterowania Röders Röders Sinumerik 840 D

Długość szlifowania w kłach (mm) 500 300 -

Ilość osi sterowanych jednocześnie) 3 3 4-6 (zależnie od wersji)

Wysokość w kłach (mm) - - 200

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) 750 450 20-100 (opcja)

Moc wrzeciona głównego (kW) 17 14 7

Rodzaj stołu (skrętny/stały) ruchomy ruchomy staly

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) tak tak tak

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) tak tak tak

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie - - -

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) - - 200x20

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W 800x750x500 500x450x300 X: 260; Y: 190; Z: 190

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) 900x838 600x450 800x330

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 800 400 45

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) 0-90 0-90

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) tak tak nie

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin powietrznych 
(obr./min) 36000 42000 -

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i plaet APC 
(tak/nie) tak tak -

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) tak tak tak

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak tak tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) 900x838 600x450 800x330

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na stole 
(mm) 800x750 500x450 -

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) - - -

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) - - -

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) - - -

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) - - 260

Zakres prędkości przy posuwie wzdłużnym (m/min) 60 60 0,01-4,0

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) - - 190

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) - - 190

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica otworu 
wewnętrznego - - 200x20x32

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) 36000 42000 0-6000

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) - - 7

Cena katalogowa netto (Euro) - - -

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) filtry, olej, przekaźniki etc. - tak: ściernice, elektrody

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) kilka dni - 960-1280

ADRES Żupnicza 17,03-821 Warszawa I Z T W, ul. Wrocławska 37a, 
30-011 Kraków

OSOBA DO KONTAKTU Leszek Kowalski dr inż. Wacław Mielnicki

TELEFON/FAX 22 810 02 97/22 810 02 97 tel. +48 12 6317 230 / fax +48 12 63 
39 490

WWW/E-MAIL www.soditronik.pl, www.frezarki.biz.pl, www.roeders.de www.ios.krakow.pl; 
Waclaw.Mielnicki@ios.krakow.pl

* Opis maszyny w artykule obok
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Przeznaczenie
Opracowana w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania 

modułowa szlifierka ścierno-elektroerozyjna MESO 25 CNC przeznaczona 
jest do obróbki narzędzi skrawających z ostrzami z polikrystalicznego dia-
mentu PCD, polikrystalicznego regularnego azotku boru PCBN, węglików 
spiekanych i stali szybkotnących w operacjach:

• obróbki elektroerozyjnej obrotową elektrodą (wolframowo - miedzia-
ną, grafitową);

• obróbki ścierno - elektroerozyjnej ściernicami diamentowymi lub z re-
gularnego azotku boru (cBN); 

• szlifowania ściernicami diamentowymi lub z cBN bez wspomagania 
erozją elektryczną 

Obrabiarka, należąca do grupy uniwersalnych szlifierek ostrzarek na-
rzędziowych, w wykonaniu specjalnym, z dodatkowym oprzyrządowaniem, 
umożliwia szlifowanie wałków, otworów i płaszczyzn.

Zależnie od odmiany wykonania szlifierka może mieć 4-6. osi z jedno-
czesną interpolacją.

Szlifierka ma 4. osie liniowe sterowane CNC oraz 4. osie obrotowe ste-
rowane CNC, a ponadto 3. osie obrotowe ustawcze, z napędem ręcznym,  
z odczytem cyfrowym, kontrolowane z układu sterowania CNC.

Szlifierka wyposażona jest w układ sterowania (np. SINUMERIK lub inny 
równoważny), z menu w j. polskim, z oprogramowaniem dedykowanym do 
szlifierki ścierno-elektroerozyjnej; w specjalnie zaprojektowany nowego 
typu generator impulsowy, ze sterowaniem mikroprocesorowym, przysto-
sowany do współpracy z systemem sterowania CNC.
Zalety szlifierki
► Modułowa budowa umożliwiająca konfigurację zespołów obrabiarki, 

liczby sterowanych CNC osi, oprzyrządowania – w zależności od rodza-
ju obrabianych narzędzi, przedmiotów obrabianych i operacji obróbki. 

► Możliwość wyposażenia obrabiarki:
• w elektrody/ściernice wykonywane w IZTW do specyficznych operacji 

technologicznych u Użytkownika szlifierki,
• w uniwersalne sondy pomiarowe tensometryczne o transmisji kablo-

wej MP250 wraz z oprogramowaniem do pomiaru ściernic i elektrod  
oraz przedmiotów obrabianych, 

• w układ obiegu dielektryka z podwójną filtracją i stabilizacją  
temperatury, 

• w układ chłodzenia z filtrem magnetycznym, bibułowym, odśrodko-
wym lub hydrocyklonem, 

• w stanowiskowy układ odciągowy z filtrem elektrostatycznym i filtrem 
mechanicznym, 

• w system gaszenia pożaru dostosowany do współpracy z systemem 
sterowania CNC obrabiarki. 

Dane charakterystyczne

Modułowa szlifierka ścierno - elektroerozyjna, narzędzia ścierne wy-
konywane w IZTW oraz technologia obróbki ściernej i erozyjnej narzędzi  
z ostrzami z PCD, PCBN, węglików spiekanych i innych materiałów narzę-
dziowych trudnoobrabialnych stanowią przedmiot oferty dla krajowych  
i zagranicznych producentów i użytkowników:

• diamentowych narzędzi skrawających do drewna i płyt drewnopochod-
nych, płyt meblowych, MDF, itd, 

• narzędzi skrawających z PCD i PCBN do obróbki wykończeniowej metali 
i niemetali (przemysł motoryzacyjny, lotniczy i inne), 

• szybko zużywających się, zaopatrzonych w nakładki z PCD lub PCBN, 
części maszyn i urządzeń (przemysł maszynowy), 

• narzędzi górniczych (koronki i raczki) dla górnictwa węglowego i skal-
nego,

• małych firm świadczących usługi w zakresie regeneracji narzędzi  
diamentowych, itd. 

MODUŁOWA SZLIFIERKA  
ŚCIERNO-ELEKTROEROZYJNA MESO 25 CNC

Średnica przedmiotu szlifowanego największa 250 mm

Średnica ściernicy/elektrody największa 200 mm

Odległość osi wrzeciona ściernicy od pow. stołu najmniejsza 110 mm

Odległość osi wrzeciona ściernicy od pow. stołu największa 305 mm

Odległość osi wrzeciona podzielnicy od pow. stołu 200 mm

Rozdzielczość pozycjonowania w osiach liniowych 0,001 mm

Rozdzielczość pozycjonowania w osiach obrotowych 0,001 o

Ciecz technologiczna :  
ciecz dielektryczna IONOGRIND lub chłodziwo do szlifowania 

Dokładność filtrowania 2 µm

Zasilanie 3x400 V / 50Hz

Moc zainstalowana 26 kVA

Moc pobierana 10 kW

Wymiary 1600×
2200×
2350

mm

Masa całkowita ~2000 kg

Obrabiarka została zaprojektowana i wykonana w ramach, 
zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,  
a Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Umowy  
Nr KB/136/13262/IT1-B/U/08 o dofinansowanie wykonania  
projektu badawczego „Inicjatywy technologicznej” pt. „Modułowa 
szlifierka ścierno - elektroerozyjna do narzędzi skrawających  
z polikrystalicznego diamentu PCD” realizowanego w ramach 
Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa 
technologiczna I”.
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Prenumerata
Zamawiam roczną prenumeratę dwumiesięcznika techniczno - informacyjnego 
Forum Narzędziowe OBERON w cenie 90 zł + 23 % VAT

Liczba prenumerat .............................   Prenumeratę proszę rozpocząć od numeru: ............................

Zamówienie prosimy wypełnić czytelnie i przesłać pod numer faxu: 52 35 424 01 lub na adres e-mail: oberon@oberon.pl

(dane do wystawienia faktury VAT)
imię i nazwisko lub nazwa firmy: ....................................................................................................................................................................
ulica:.............................................................................................................................................................................................................
miejscowość i kod: .........................................................................................................................................................................................
NIP*: .............................................................................................................................................................................................................
osoba zamawiająca: .......................................................................................................................................................................................
stanowisko: ...................................................................................................................................................................................................
branża: .........................................................................................................................................................................................................
tel./fax:........................................................................................e-mail:......................................................................................................

...............................................................
(data i podpis zamawiającego)

* Jestem płatnikiem podatku VAT i upoważniam Wydawnictwo do wystawienia faktury bez mojego podpisu. 
* Wyrażm zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych Wydawnictwa, z godnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997r. o Ochronie 

Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Spis treści



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



STAL
NARZĘDZIOWA JAKOŚCIOWA

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

tel. (052) 35 424 00, fax: (052) 35 424 01
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

Importowana i krajowa

zmiękczona  
lub  

ulepszona cieplnie

na korpusy, formy,  
tłoczniki, wykrojniki

Serwis cięcia:
- do średnicy 800 mm

- blachy wzdłuż do 4 m
- maksymalna waga  

20 ton 

Stal cięta na zimno 
- nie palimy blach!

Wykonujemy obróbkę 
skrawaniem

Dział handlowy  
codziennie wysyła 

towar naszym  
transportem albo  

spedycją

ISO
9001:2008

AC 014 
QMS


