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... dla automatyzacji transportu

... dla automatycznego załadunku maszyny

... w tokarce

... dzięki modułowej  
automatyce montażowej

... w centrum obróbkowym

... dzięki  
mobilnym systemom 
chwytakowym

Superior Clamping and Gripping - Najwyższy czas, aby wykorzystać cały potencjał Państwa obrabiarki!
Dzięki przemyślanym rozwiązaniom odkrywamy potencjały tam, gdzie nikt się ich nie spodziewał. W Państwa maszynie.

Odkryjcie nowy potencjał 
właśnie teraz:
www.pl.schunk.com/Wykorzystujemy-potencjalyJens Lehmann, Ambasador Marki 

rodzinnej firmy SCHUNK

„

“

Aby osiągnąć 100 % wydajności, szukam  
granic swoich możliwości i często stwierdzam, 
że osiągam więcej niż się spodziewałem.  
To samo może dotyczyć Państwa maszyny.
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Industeel
stale do zadań specjalnych

stała twardość 370HB ± 10 w całym przekroju

poprawiona względem 1.2738 HH skrawalność

łatwe polerowanie i teksturowanie

zwiększona przewodność cieplna (krótsze cykle)

bezproblemowa reperacja spawaniem

dobra do azotowania, chromowania

gatunek opatentowany

Stale o wysokiej twardości na formy do tworzyw sztucznych

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

Zapraszamy na targi TOOLEX 
w Sosnowcu 

w dniach 30. 09. 2014 do 2. 10. 2014 
na stoisko B-568



Drodzy Państwo!

Stało się. Minęło lato i większość z nas już po urlopie. Niestety, jak to 
urlop – był za krótki. Pozostaje marzyć o pogodzie w weekendy. Ja w tym 
roku urlop miałem „dzielony”, stąd może opinia, że był za krótki. Trochę 
tu – trochę tam, dwa tygodnie poza firmą byłoby za długo, bo wakacje 
w Oberonie były bardzo pracowite. Jakby koniunktura po słabym 2013 
zaczęła się od drugiego kwartału poprawiać i trwało to nawet w czasie 
wakacji. Skoro jest więcej pracy, nie możemy wybrzydzać, tylko trzeba  
z tego korzystać, jak tylko się da.

Wracając do urlopu. Letni odpoczynek był na szczęście rodzinny. 
Skoro spędzam tyle czasu w pracy bez najbliższych, w wakacje czuję, 
że nadchodzi pora odświeżania relacji. W tym roku w wakacyjnych 
wędrówkach po Beskidzie Śląskim towarzyszyły mi żona z najmłodszą 
córką. Najmłodsza pociecha chodziła z plecakiem po raz pierwszy,  
a my z żoną po długiej przerwie mogliśmy włóczyć się z plecakami od 
schroniska do schroniska, jak za dawnych czasów. Nie to, że jesteśmy 
starzy, raczej „wcześnie urodzeni”. Natomiast czas spędzony na 
wędrówce przez góry owocuje ciekawymi przemyśleniami, pomysłami, 
także w sferze pracy zawodowej. Ostatni raz takie wspólne wędrówki 
uprawialiśmy prawie trzydzieści lat temu, więc niepokój czy się uda 
był, ale i po pięćdziesiątce można wędrować z plecakiem. Byle nie za 

ciężkim. Sprzęt i odzież idą z duchem czasu. 
Zapakowane plecaki, na szczęście, ważą 
połowę tego, co musieliśmy dźwigać ze sobą 
podczas studiów. A i w schroniskach sporo 
się zmieniło. Na Stożku są nawet pokoje  
z łazienkami!

Co fajnego jest w wędrowaniu po górach 
z plecakiem? Najważniejsze chyba poczucie 
wolności, oderwania od rzeczy. Na szczęście 
tylko ślimak musi taszczyć dom na grzbiecie. 
Turyści zabierają do plecaka najpotrzebniejsze 
przedmioty, bez jakich trudno byłoby się 
obyć. Reszta zostaje w domu. Po tygodniu, 
czy dwóch, wędrówki można zobaczyć,  
w ile niepotrzebnych rzeczy obrasta się 
przez lata. Niektóre z nich niby pomagają, 
ale też upośledzają nas. Po ciągłym jeżdżeniu 
samochodami kłopotliwe robi się chodzenie 
15 czy 20 km dziennie. A w Beskidach czy 
Tatrach to wymóg. Okazało się np. w moim 

przypadku, że jeszcze rok czy dwa i nogi chyba by mi zanikły. A tak – 
nie tylko duch odpoczywa, ale i ciało przestaje być mdłe. Polecam takie 
wakacyjne wędrówki wszystkim. Jeżeli w miłym towarzystwie – tym 
bardziej. Na zdjęciu obok siedzę odpoczywając z moją żoną w drodze 
na Kopę Kondracką w Czewonych Wierchach. Szkoda tylko, że Tatry są 
tak zatłoczone latem - w Beskidach było puściej. 

W tym numerze Forum Narzędziowego,  przygotowywanym przez 
nas jeszcze w sierpniu na wrześniowe targi Toolex zamieszczamy 
raporty na temat szlifierek i drążarek drutowych. Do tego drukujemy 
relacje z targów jakie odbyły się przed wakacjami, czyli z PLASTPOLU 
i MTP. Warto oczywiście przeczytać artykuły prezentujące obrabiarki 
związane z raportami z tego numeru.

Zapraszam czytelników Forum Narzędziowego na nasze stoisko 
B-568 na targach Toolex w Sosnowcu, które odbędą się w tym roku od 
30 września do 2 października.
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ABPLANALP ŚWIĘTUJE OTWARCIE NOWEGO 
HFO I HTEC W POLSKIEJ "DOLINIE LOTNICZEJ" 

25 kwietnia 2013 roku przedstawiciele 
firmy Haas Automation Europe wzięli udział 
w ceremonii otwarcia najnowszego w Polsce 
fabrycznego salonu sprzedaży (HFO) i Centrum 
Edukacji Technicznej firmy Haas (HTEC), 
placówki edukacyjno-demonstracyjnej przy 
Politechnice Rzeszowskiej, na południowym 
wschodzie kraju.

Abplanalp Consulting, firma odpowiedzialna 
za dystrybucję i wsparcie techniczne produktów 
CNC Haas w Polsce zorganizowała wydarzenie, 
które poprowadził Kazimierz Buczek, Prorektor 
ds. rozwoju na Politechnice Rzeszowskiej. 
Gośćmi honorowymi byli: Henryk Wolicki - 
wiceprezydent Rzeszowa, Alain Reynvoet - 
dyrektor generalny Haas Automation Europe 
oraz kilku członków zarządu Abplanalp. Zjawili 
się także liczni przedstawiciele lokalnych 
firm produkcyjnych, którzy przyjechali m.in.  
z regionu Polski znanego jako „dolina przemysłu 
lotniczego".

Nowa placówka HTEC przy Politechnice 
Rzeszowskiej wyposażona jest w 4 obrabiarki 
CNC firmy Haas: model VF-2TR - 5-osiowe 
pionowe centrum obróbkowe, pionowe 
centrum obróbkowe VM-3, tokarkę CNC ST-
20 z napędzanymi narzędziami oraz frezarkę 
narzędziową TM-1.

„Ten nowy obiekt to efekt wyjątkowej 
współpracy" - mówi Kazimierz Buczek. "To 
zasadniczy element naszej 5-letniej strategii 
na uczelni. Chcemy stać się centrum edukacji 

specjalistów, którzy dołączą dopiero do sektora 
produkcji dla lotnictwa lub już w nim pracują. 
Chcemy, aby firmy w całej Polsce i za granicą 
zobaczyły, co robimy, aby rozwijać edukację 
techniczną oraz badania w branży inżynierii 
lotniczej". 

Przemawiając po oficjalnym otwarciu, 
Wojciech Ratyński, wiceprezes zarządu 
Abplanalp Consulting, skomentował: 
„Wspólnym celem naszym i Politechniki 
jest zapewnienie studentom dostępu do 
nowatorskich technologii produkcyjnych CNC, 
aby mogli nauczyć się fachu na maszynach,  
z których korzystają odnoszące sukcesy 
firmy". Ratyński zauważa także, że Politechnika 
Rzeszowska zamierza w pełni wykorzystać 
dostępną od teraz zaawansowaną technologię. 
„Plan zakłada, że uczelnia będzie mogła 
prowadzić badania, m.in. dla wiodących na 
świecie lokalnych firm lotniczych, których w tym 
regionie jest mnóstwo" - mówi.

Dzięki stworzeniu połączonego obiektu 
HTEC i HFO, firma Abplanalp Consulting będzie w 
stanie zapewniać jeszcze lepsze, wszechstronne 
wsparcie klientom na południowym wschodzie 
Polski. Alain Reynvoet, dyrektor zarządzający 
firmy Haas Automation Europe, wyjaśnia: 
„Lokalni i regionalni klienci będą mieli dostęp 
do bardziej wykwalifikowanych pracowników 
oraz do demonstracji na jednych z najnowszych 
i bardziej zaawansowanych modeli maszyn 
Haas" - mówi. „Abplanalp ma 10-letnie 
doświadczenie jako jeden z najlepszych 
dystrybutorów Haas w Europie, zatem dla 
potencjalnych oraz obecnych klientów ze 
złożonymi potrzebami w zakresie obróbki -  
a także dla firm, którym zależy, aby uczelnia 
prowadziła badania - nowy obiekt będzie 
bardzo istotny i wartościowy".

Połączone HTEC/HFO przy Politechnice 
Rzeszowskiej to 10. Centrum Edukacji 
Technicznej firmy Haas w Polsce, a 71. HTEC  
w Europie. Abplanalp Consulting ma teraz  
w kraju dwa fabryczne salony sprzedaży HFO - 
główny znajduje się w stolicy, Warszawie.

AUTOMATYZACJA KLUCZEM DO NOWYCH 
TRANSAKCJI 
GREAT LAKES METAL STAMPING – 
AUTOMATYZACJA Z POMOCĄ AP&T 

Wiosną 2012 roku firma Great Lakes Metal 
Stamping z Alabamy (USA) stanęła w obliczu 
poważnego wyzwania. Przed firmą otworzyły  

się możliwości zawarcia nowych, ważnych 
umów, ale by spełnić wymagania klientów, 
konieczny był szybki zakup nowych pras  
i urządzeń automatyzacji, W poszukiwaniu 
odpowiedniego rozwiązania firma 
skontaktowała się z AP&T.

– Realizacja projektu i dotrzymanie wąskich 
ram czasowych, jakie obowiązywały, wymagały 
inteligentnej integracji sprzętu i szybkiego 
rozwiązania problemów wspólnymi siłami – 
mówi Keith Hettig, dyrektor wykonawczy Great 
Lakes Metal Stamping. 

Firma Great Lakes Metal Stamping  
z siedzibą w Cusseta, w stanie Alabama, 
wytwarza elementy blaszane dla odbiorców  
z różnych branż – między innymi motoryzacyjnej 
i AGD. Teraz stanęła w obliczu konieczności 
szybkiego podniesienia zdolności produkcyjnych 
z myślą o poszerzeniu działalności. 
Szybki proces 

Fot. 1. Od pierwszego spotkania w ramach 
projektu do rozpoczęcia produkcji minęło mniej 
niż pięć miesięcy – wszyscy zainteresowani 
współpracowali ze sobą bezpośrednio. Od lewej 
do prawej: Rick Nicholson, szef projektu, AP&T; 
Ben Jones, technik produkcji, Great Lakes Metal 
Stamping; Stefan Knudsen, odpowiedzialny za 
sprzedaż, AP&T.

Keith Hettig szybko zainteresował 
się możliwościami AP&T w dziedzinie 
automatyzacji. Pierwsze kontakty między Great 
Lakes Metal Stamping a AP&T nawiązano 
siódmego marca 2012 roku. 

– Dwa dni później mogliśmy przedstawić 
pierwszą propozycję, a przed końcem miesiąca 
mieliśmy uzgodnione wszystkie szczegóły 
– opowiada Stefan Knudsen, specjalista ds. 
handlowych, odpowiedzialny w AP&T North 
America za tę transakcję.

W wyniku współpracy AP&T z innymi 
kooperantami powstało rozwiązanie, w ramach 
którego dziewięć nowych pras mechanicznych 
wyposażono w urządzenia automatyzacji 
produkcji AP&T. Dostawa objęła dwa urządzenia 
Monobar 80, przesuwnik wahadłowy, system 
sterujący i system zabezpieczeń. Wyposażenie 
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służy głównie do produkcji elementów 
wspomagania układu hamulcowego do 
samochodów osobowych. 

– Przyjmując za podstawę nasz modułowy 
system, byliśmy w stanie szybko opracować 
rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta, 
oparte na standardowych komponentach. 
W pierwszym tygodniu sierpnia 2012 roku 
urządzenia znalazły się w fabryce i od tego 
czasu pracują z pełną mocą – mówi Stefan 
Knudsen. 
Elastyczne rozwiązanie

Za punkt wyjścia w projekcie przyjęto, 
by zastosowane rozwiązanie było elastyczne 
i pozwalało na szybkie przestawienie się na 
nowe produkty. Dziewięć pras może być 
wykorzystywanych jako jedna, zintegrowana  
i w pełni zautomatyzowana linia produkcyjna 
lub można je podzielić na dwie mniejsze linie. 
Każdą z pras można ponadto obsługiwać 
oddzielnie ręcznie.

– Otrzymaliśmy takie rozwiązanie, 
jakiego nam trzeba w okresach spiętrzenia 
produkcji. AP&T to bardzo cenny gracz  
w zespole, któremu wspólnymi siłami udało się 
zrealizować ten jakże ważny projekt – mówi 
Keith Hettig.
Fakty – Great Lakes Metal Stamping, Inc.
• Wytwarza tłoczone elementy z blachy dla 

odbiorców z wielu branż – między innymi 
motoryzacyjnej i AGD. 

• Obiekty produkcyjne firmy znajdują się 
w Bridgman, w stanie Michigan oraz  
w Cusseta, w stanie Alabama (USA).

• Firma zajmuje się zarówno prototypami 
i krótkimi seriami produkcyjnymi, jak  
i produkcją na masową skalę.

• Pod jednym dachem oferuje opracowanie 
narzędzi, wytłaczanie, zgrzewanie i montaż.

STRATASYS KONTYNUUJE KAMPANIĘ 
PRZEJMOWANIA FIRM !

Stratasys, lider rynku rapid prototyping, 
niedawno ogłosił, że jest obecnie w trakcie 
przejmowania dwóch prywatnych spółek: Solid 
Concepts i Harvest Technologies.

Solid Concepts jest uznawany za 
największe niezależne biuro świadczące usługi  
w dziedzinie drukowania przestrzennego w 
Ameryce Północnej, jest również dynamicznie 
rozwijającym się partnerem Red Eye. 

Zgodnie z oczekiwaniami transakcje 
powinny zostać sfinalizowane w trzecim 

kwartale bieżącego roku. Przedstawiciele 
firmy poinformowali, że planują połączyć Solid  
Concepts i Harvest Technologies z Red Eye,  
tworząc tym samym jeden podmiot specjalizujący 
się w drukowaniu przestrzennym.

Fot.1. Firma przedstawiła niedawno drukarkę 3D 
dla wielu kolorów i materiałów. Mówi się, że to 
pierwsza tego typu drukarka. Źródło: Stratasys.

Reprezentanci Stratasys podkreślają, że 
obydwie firmy, zarówno Solid Concepts, jak 
i Harvest Technologies, to czołowi dostawcy 
usług druku 3D. Z ich udziałem Stratasys stworzy 
wiodącą platformę, która wyjdzie naprzeciw 
potrzebom klientów poprzez rozwój swoich 
technologii oraz oferty biznesowej.

SZLIFIERKA NARZĘDZIOWA SN-50

Dedykowana do szlifowania stali 
szybkotnącej, hartowanej bądź innych 
materiałów używanych do wyrobu narzędzi. 
Przystosowana jest do szlifowania powierzchni 
cylindrycznych, jak i wszelkich innych powierzchni 
narzędzi skrawających. Wyposażona jest w 
dodatkowe przystawki (stosowane mogą być 
do szlifowania powierzchni kół zębatych, frezów 
kształtowych, noży tokarskich, frezów płaskich, 
frezów cylindrycznych, wierteł, gwintowników  
i innych).

Stół roboczy opiera się na prowadnicach 
kulowych, korpusy wykonane zostały jako 
odlewy żeliwne. Głowica szlifierki regulowana 
jest w 3 osiach. Maszyna wyposażona  
jest w standardzie w różne przystawki do 
pełnego zakresu szlifowania narzędzi.

RENOMOWANA NARZĘDZIOWNIA FFK 
MOULDS SP

Renomowana narzędziownia FFK 
Moulds Sp. z o.o. Sp.k. – producent form 
do termoformowania, oferuje także usługi  
z zakresu cięcia maszyną AGIE CHARMILLES 
CUT 30 P. Technologia maszyny pozwala 
zoptymalizować cięcie główne, a także drugie  
i trzecie cięcie wykończeniowe, w celu osiągnięcia 
najbardziej typowych wartości chropowatości 
powierzchni, takich jak Ra 0,60 mikrometra 
(24 μin) i Ra 0,35 mikrometra (14 μin) w jak 
najkrótszym czasie. 

Przesuwy X, Y, Z 
600 x 400 x 350 mm

Przesuwy U, V 
± 50 mm
Kąt nachylenia drutu/wysokość 
10, 25 °/mm

Wymiary detalu (S x G x W) 
1030 x 800 x 350 mm
Maks. masa detalu 
1000 kg

Zapraszamy na www.ffk.pl.

TOKARKA TUR SC

Firma FAT HACO ma przyjemność 
zaprezentować swoje najpopularniejsze 
tokarki w nowej odsłonie. 

Seria tokarek S.C. (serwo-konwencjonalne) 
poza nowym, ergonomicznym wykonaniem jest 
obecnie produkowana w wersji standardowej  
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w oparciu o sterowanie Siemens 828D SL.

Dodatkowy pulpit sterowniczy, wyposażony 
w joystick oraz duże koła do obróbki manualnej, 
umieszczony został bezpośrednio na suporcie. 
Dzięki temu znacznie zmniejszyła się odległość do 
osi wrzeciona. Monitor sterowania zamocowany 
jest na niezależnej prowadnicy, co umożliwia 
dowolne umiejscowienie w trakcie pracy.

Dla ułatwienia pracy operatorom, którzy 
nie mają doświadczenia w obsłudze tokarek ze 
sterowaniem numerycznym zostały stworzone 
proste ekrany, które w intuicyjny, graficzny 
sposób opisują proces programowania.  
Więcej na stronie: www.fathaco.com

KOLEJNA 5-CIO OSIOWA FREZARKA 3D 
POKAZUJE ZAPOTRZEBOWANIE NA HYBRYDY

Czy technologie przyrostowe wyprą 
tradycyjną obróbkę ubytkową? Pewne firmy 
postanowiły zarówno ugruntować swoje 
miejsce w produkcji, jak również połączyć obie 
technologie w jedną. 

Niemiecka firma Hermle Maschinenbau 
Ottobrunn oferuje klientom swoich obrabiarek 
możliwość korzystania z jej technologii MPA 
(Metal Powder Application – aplikacja proszków 
metali). Technologia MPA to proces wtrysku 
termicznego proszków metali, mający na celu 
stopienie materiału na powierzchni roboczej, 
aby umożliwić wytwarzanie elementów  
o znacznych gabarytach i praktycznie dowolnej 
pożądanej geometrii. W celu nałożenia materiału 
cząstki proszku są rozpędzane gazem nośnym 
do dużych prędkości i aplikowane przez  dyszę 
na powierzchnię stołu.

Ten zespół aplikujący proszki metali 
jest zintegrowany z 5-cio osiowym centrum 
obróbczym Hermle. – DMG Mori już, co prawda, 
przedstawiło podobną maszynę hybrydową, 
jednak metoda tej firmy wykorzystująca laser 
jest dużo bardziej energochłonna – powiedział 
przedstawiciel firmy Hermle. Zaznaczył również, 

że koncepcja hybrydy w ich maszynie to: 
„sprawdzona technologia skrawania została 
rozszerzona by poszerzyć ją o zalety technologii 
przyrostowych”.

Fot. 1. Matryca z materiału 1.2344  
z wewnętrznym kanałem chłodzącym. Źródło: 
Hermle

Rudolf Derntl z Hermle przedstawił  
w 2007 roku różnicę między technologią MPA 
a technologią powlekania: - Główne elementy 
instalacji maszyny, które są decydujące 
dla nakładania proszków metali, zostały 
ponownie opracowane. Za tymi zmianami 
kryje się nowy projekt w obszarze kontroli  
i oprogramowania. Dzięki temu było możliwe 
zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa,  
jak również, po raz pierwszy, gwarancji  
wytwarzania generatywnie produkowanych 
przedmiotów w postaci form hybrydowych.  
Z pomocą nowo stworzonego oprogramowania 
MPA Studio, komponenty o dowolnych 
powierzchniach mogą być wytwarzane 
przyrostowo na 5-cio osiowym centrum. To 
oznacza, że opłacalna produkcja powtarzalnych 
części o wysokiej jakości już jest dostępna  
i stosowana przez klientów Hermle.

Integracja metod przyrostowej i ubytkowej 
w 5-cio osiowym centrum produkcyjnym Hermle 
pozwala na stworzenie hybrydy, która zachowuje 
największe atuty obydwu powyższych metod.

Na razie o wszystkich tych działaniach 
możemy mówić jedynie w kontekście 
projektowym. Ciekawe jest, kiedy maszyna 
hybrydowa DMG/MORI, czy centrum Hermle  
z technologią MPA wyjdą ze sfery prototypów  
i trafią do sprzedaży?

SKANERY 3D SMARTTECH NA TARGACH 
CONTROL SHOW – NIEMCY STUTTGART

Podczas odbywających się w maju 
największych na świecie targów Maszyn  
i Urządzeń Pomiarowych – CONTROL SHOW 
Niemcy – Stuttgart można było zapoznać się 

z nowościami ze świata metrologii. Wśród 
światowej sławy producentów maszyn 
pomiarowych nie mogło zabraknąć firmy 
SMARTTECH polskiego producenta skanerów 
3D.

Firma SMARTTECH przedstawiła 
kompleksowe rozwiązania do inżynierii 
odwrotnej i kontroli jakości. Odwiedzający  
docenili wysoką jakość pomiarów i konkurencyjne 
ceny.

Swoją międzynarodową premierę miał 
kompaktowy i mobilny skaner 3D dobrze już 
znany i wielokrotnie nagradzany w Polsce – 
scan3D UNIVERSE.

SMARTTECH był jedyną Polską firmą 
wystawiającą się na targach, a ich stoisko 
cieszyło się bardzo dużą frekwencją. Wielu ze 
zwiedzających doceniło fakt, iż w Polsce też  
można tworzyć urządzenia wysoce 
zaawansowane technologicznie. Jednocześnie 
przedstawiciele firm działających w branży 
pomiarów 3D wyrazili chęć dystrybuowania 
polskich produktów na rynki zagraniczne  
w takich krajach jak: Włochy, Niemcy, Korea czy 
Turcja.

DZIĘKUJEMY DEUTSCHE MESSE AG W POLSCE

W dniu 11 czerwca 2014 o godzinie 11.30 
w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się 
konferencja poświęcona targom EuroBLECH 
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2014 w Hanowerze - Międzynarodowym  
Targom Technologii Obróbki Blach.

Podczas konferencji omówiono 
przygotowania do kolejnej- 23. już edycji 
targów. Organizatorzy przedstawili jakie szanse 
i możliwości daje udział polskich firm w targach 
EuroBLECH. 

W imieniu redakcji dwumiesięcznika Forum 
Narzędziowe OBERON chcemy podziękować  
organizatorom za zaproszenie.

DRUKOWANIE 3D POŁĄCZONE Z 
FREZOWANIEM NA CENTRUM FREZARSKIM

Prezentowane w zeszłym roku po raz 
pierwszy na targach Euromold 2013 prototypowe 
centrum frezarskie Lasertec 65 DMG/Mori 
nie jest już jedyną maszyną spiekającą proszki 
i frezującą uzyskany element. DMG/Mori 
zaprezentowało maszynę, która topi proszki 
metalu laserem i tą metodą buduje potrzebny 
detal podlegający dalszej obróbce frezowaniem. 
Był to prototyp, którego komercyjna wersja ma 
wejść do sprzedaży w drugiej połowie 2014 roku. 
Wkrótce potem, wiosną 2014 niemiecka firma 
HERMLE Machinenbau ogłosiła, że ich 5 osiowa 
maszyna może budować elementy za pomocą 
technologii MPA i frezować tak uzyskany 
detal. MPA (Metal Powder Application) to 
metoda bazująca na przyspieszaniu cząsteczek 
sproszkowanego metalu w strumieniu gazu  
i stapianiu ich dzięki wysokiej energii kinetycznej. 
HERMLE prowadziło prace nad uzyskiwaniem 
powłok za pomocą tej technologii, zwanej 
„Alchemy” od roku 2007. Technologia „Alchemy” 
nie została wykorzystana w praktyce, ale 
zebrane przy tamtych pracach doświadczenia 
zaowocowały całkiem nowym rozwiązaniem. 
I w ten sposób HERMLE dołączyło do DMG/
Mori jako druga firma potrafiąca połączyć druk 
3D skomplikowanych części metalowych z ich 
frezowaniem na jednej obrabiarce.

Następną firmą która wdraża druk 
metalowych części i frezowanie w jednym 
urządzeniu jest HURCO. Tu należy się 
może uśmiechnąć. Maszyny HURCO są 
charakterystyczne przez swoje dwa ekrany od 
sterowania CNC. Niejako od zawsze byli zatem 
predystynowani do stosowania dwóch różnych 
technologii w jednej maszynie. Nowe centrum 
frezarskie HURCO stosujące dwie technologie 
– druk 3D i frezowania ma być pokazane po 
raz pierwszy na targach w Chicago. Dlatego też 
firma HURCO wystąpiła o opatentowanie swojej 
technologii na terenie USA. Bliższych szczegółów 
na temat zastosowanej w przypadku HURCO 
technologii druku 3D do czasu pisania tego 

artykułu nie udało się mi uzyskać.
Do grona tych ekskluzywnych producentów 

chce dołączyć Trumpf, który współpracuje  
z włoskim producentem laserów Sisma. 
Powołano w tym celu wspólne joint venture które 
bazując na doświadczeniu firm w operowaniu 
laserami powinno dać szybko wymierne efekty 
w postaci urządzeń do budowania elementów  
z proszków metali spiekanych światłem lasera. 
Czy w takim razie EOS ruszy i zacznie produkować 
centra frezarskie? Czas pokaże. Ważne, że 
będzie możliwość drukowania elementów nie 
tylko z tworzyw i nie tylko na urządzeniach 
monopolisty jakim w zasadzie był EOS. Dzięki 
temu może spadną nieco ceny tych urządzeń. 
A OBERON dołoży do swojej oferty blach czy 
prętów nowe gatunki stali, sproszkowane  
i pakowane w worki.

Nawiasem mówiąc, ceny urządzeń może 
i zmaleją, ale na ile ceny stali sproszkowanych 
będą w rozsądny sposób porównywalne ze 
stalami wykonywanymi w tradycyjny sposób? 
Wykonywanie proszku stalowego jest metodą 
energochłonną i bazuje na rozbijaniu w pył 
(prawie dosłownie) istniejących prętów. Zatem 
sama technologia druku 3D i frezowania będzie 
opłacalna w bardzo specyficznych sytuacjach 
lub w dziedzinach, gdzie koszty specjalnie się 
nie liczą.

SZLIFIERKI Z FIRMY MARCOSTA

Uniwersalna szlifierka do wałków typu 
RUP-28M/RUP-32M przeznaczona jest 
do szlifowania powierzchni obrotowych 
zewnętrznych i wewnętrznych zarówno 
cylindrycznych jak i stożkowych oraz do 
szlifowania płaskich czół przedmiotów  
i kołnierzy. W zależności od potrzeb obrabiany 
detal można mocować w kłach lub w uchwycie. 
Bogate wyposażenie obrabiarki umożliwia 
wykonywanie szerokiego zakresu różnorodnych 
operacji. 

Dla uzyskania najwyższej jakości  
i dokładności szlifowania, podzespoły szlifierki 
są ręcznie skrobane i pasowane.
Cechy charakterystyczne:
• podwyższona prędkość szlifowania do 

45m/s;
• „soft start” - łagodny rozruch wrzeciona 

ściernicy;
• słynna regulacja obrotów wrzeciona 

przedmiotu.
Dokładność obróbki:
• chropowatość Ra: < 0,16m;
• kołowość : 0,0015mm;
• walcowość : 0,005mm/500mm;
• powtarzalność szlifowania średnic:  

< 0,005mm.

JESIENNE TARGI Z FORUM NARZĘDZIOWYM 
OBERON

Czwarte wydanie dwumiesięcznika Forum 
Narzędziowe OBERON oddajemy do druku pod 
koniec wakacji. Koniec wakacji oznacza koniec 
lata, urlopów, błogiego leniuchowania na plaży. 
Czas pomyśleć o wrześniu i targach, które 
niebawem się zaczną.

Począwszy od końca września do listopada, 
będziemy obecni na pięciu imprezach 
targowych: METAL, TOOLEX, EUROTOOL, 
STEELMET i RUBPLAST. Na każdej z tych imprez 
będzie można zaopatrzyć się w najnowsze 
wydania Forum. 

Naszych reklamodawców zapraszamy do 
udziału w kolejnym numerze dwumiesięcznika 
- 5/2014 (68), które jest dedykowane targom 
EUROTOOL, STEELMET i RUBPLAST. Będzie 
on poświęcony między innymi maszynom 
używanym oraz frezarkom przystosowanym 
do obróbki grafitu. Ten egzemplarz Forum 
będzie dostępny na naszych stoiskach podczas 
wyżej wymienionych targów. 

Zapraszam na stronę czasopisma -  
www.forumnarzedziowe.pl - do zapoznania 
się z archiwum, w którym udostępniamy 
wszystkie numery, jakie się ukazały w druku.

Do zobaczenia podczas targów!
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W dniach od 21. do 25. października 2014 branża 
technologii obróbki blach ponownie spotyka się  
w Hanowerze na EuroBLECH - największych w świecie 
targach specjalistycznych dla tej gałęzi przemysłu. Już 1.411 
wystawców z 41 krajów zarezerwowało swoje stoiska, 
zajmujące łączną powierzchnię 86.500 m2 netto w ośmiu 
halach wystawienniczych Targów w Hanowerze. Dzięki  
temu EuroBLECH 2014 może już dziś pochwalić się dalszym 
lekkim wzrostem powierzchni wystawienniczej o 3%. 

Największymi wystawcami, zaraz po Niemczech, są na chwilę obecną 
takie kraje jak Włochy, Chiny, Turcja, Holandia, Hiszpania, Szwajcaria, 
Austria i Stany Zjednoczone. Przedsiębiorstwa zagraniczne stanowią 
w grupie wystawców 50%. Ten niezwykle wysoki odsetek podmiotów 
zagranicznych potwierdza z jednej strony pozycję EuroBLECH jako 
wiodącej międzynarodowej imprezy wystawienniczej dla technologii 
obróbki blach, a z drugiej strony pokazuje, iż branża nadal stawia na 
międzynarodowe kontakty biznesowe jako gwaranta długotrwałych 
sukcesów w obrocie produktami.

„Branża technologii obróbki blach musi obecnie funkcjonować 
w warunkach stale zmieniającej się sytuacji rynkowej w naszym 
zglobalizowanym świecie. Do tego dochodzi popyt na coraz większą 
różnorodność produktów, warunkiem której są nowe, elastyczne 
procesy wytwórcze. W tej jakże złożonej, ale jednocześnie stwarzającej 
niesamowite szanse rzeczywistości, sprawą priorytetową dla firm  
z sektora technologii obróbki blach jest inwestowanie w wydajne 
technologie oraz maszyny i systemy „skrojone“ na miarę indywidualnych 
potrzeb. Inteligentne łańcuchy – czyli informatyka w produkcji oraz 
rozwój sieci są przy tym absolutnie nieodzowne“, wyjaśnia Nicola 
Hamann, Dyrektor Targów EuroBLECH w imieniu organizatora Mack 
Brooks Exhibitions.

Sprytne rozwiązania dla nowoczesnych procesów 
produkcyjnych

„Jako platforma wystawiennicza dla najnowszych technologii 
oraz barometr branży EuroBLECH zapewnia całościowy przegląd 
aktualnych nowinek technicznych i trendów w sektorze obróbki blach. 
Podmioty gospodarcze z tej branży poszukujące odpowiednich maszyn 
i sprytnych rozwiązań dla nowoczesnej produkcji powinny traktować 

EuroBLECH 2014: 
Branża technologii obróbki blach stawia 

na międzynarodowe kontakty biznesowe
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udział w targach EuroBLECH jako konieczność. Odwiedzający znajdą tam 
zawsze kompletną ofertę od systemów konwencjonalnych począwszy, 
na futurystycznych procesach hightech skończywszy, oraz uzyskają 
optymalny obraz tego, co jest globalnie dostępne“, mówi Dyrektor 
Targów Nicola Hamann.

Profil wystawienniczy 23. Międzynarodowych Targów Technologii 
Obróbki Blach obejmuje cały łańcuch procesów obróbki: półfabrykaty, 
części dostarczane przez poddostawców, handling, cięcie, obróbkę 
plastyczną, elastyczną obróbkę blach, łączenie, montowanie, spawanie, 
obróbkę rur i profilów, przetwarzanie struktur hybrydowych, obróbkę 
powierzchniową, narzędzia, technikę sterowania i regulacji, systemy 
CAD/CAM, zapewnienie jakości, wyposażenie i organizację zakładu oraz 
badania & rozwój. Tegoroczna impreza zajmuje ponownie hale 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 i 27 terenów targowych w Hanowerze.

Zachowując swój profil ukierunkowany na technologię obróbki 
blach EuroBLECH zwraca się ze swoją ofertą do wszystkich specjalistów 

ze wszystkich szczebli managementu branży obróbki blach, z małych  
i średnich przedsiębiorstw oraz z wielkich koncernów. Odwiedzającymi 
Targi są między innymi konstruktorzy, kierownicy produkcji, menedżerowie 
do spraw jakości, handlowcy, przedstawiciele rzemiosła, dyrektorzy 
techniczni a także eksperci ze stowarzyszeń i związków branżowych  
oraz specjaliści ds. badań & rozwoju.

Informacje dla odwiedzających Targi EuroBLECH

Broszura dla odwiedzających zredagowana w dwunastu 
językach, zawierająca kompletne informacje pozwalające zaplanować 
pobyt na Targach, jest już dostępna na stronie internetowej Targów  
www.euroblech.de. Na stronie tej znajdą Państwo szczegółowe  
informacje na temat imprezy, łącznie ze zdjęciami, filmami video  
a także aktualną listą wystawców i licznymi poradami dotyczącymi 
dojazdu do terenów targowych i poruszania się po nich.

Poprzez stronę internetową można zamówić i otrzymać biuletyn 
EuroBLECH, regularnie ukazujący się elektroniczny‚ newsletter’ – 
informujący o aktualnościach EuroBLECH 2014 i oferujący najciekawsze 
doniesienia na temat branży i jej produktów, które będą prezentowane  
w październiku na Targach.  

Na stronie internetowej Targów znajduje się także giełda pracy, 
umożliwiająca specjalistom technologii obróbki blach poszukującym 
nowych wyzwań zawodowych, dotarcie do pracodawców na całym 
świecie. Oferty pracodawców oraz pracobiorców publikowane są na 
stronie internetowej EuroBLECH, następnie na Messe-App oraz na  
miejscu w czasie trwania imprezy. Osoby poszukujące pracy uczestniczą  
w giełdzie bezpłatnie; Informacje dostępne są w sekcji dla  
odwiedzających [niem. Besuchersektion] na stronie internetowej Targów.

Targi EuroBLECH 2014 zapraszają od wtorku  
21. października 2014 do piątku 24. października 2014  
w godzinach od 9.00 do 18.00, a w sobotę 25. października 
2014 od 9.00 do 15.00.
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Na tle rynku europejskiego polskie firmy z branży przetwórstwa 
tworzyw sztucznych prezentują się wyjątkowo dobrze. Według danych 
Stowarzyszenia PlasticsEurope zapotrzebowanie na tworzywa wzrosło w 
porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 3% i przekroczyło 2,9 mln ton. 
Ta wielkość stanowi ok. 6,3% zużycia tworzyw w Europie i stawia Polskę 
na szóstym miejscu po Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej 
Brytanii.   Raport PlasticsEurope podkreśla, że Polska wyróżnia się na tle 
krajów europejskich, jeśli chodzi o statystyki produkcji przemysłowej.  
W Europie w 2013 roku odnotowano lekki spadek produkcji przemysłowej 
(o 0,4%), podczas, gdy w naszym kraju wzrost wyniósł blisko 2,7%. 

Optymizm i dynamikę branży potwierdziło zainteresowanie firm 
XVIII Międzynarodowymi Targami Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych  
i Gumy PLASTPOL, które odbyły się w Targach Kielce 27 maja. Na jednej  
z najważniejszych  wystaw przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy  
w Europie spotkało się 750 firm z ponad 30 państw z całego świata  
i kilkanaście tysięcy zwiedzających. Targi Kielce to najlepsze miejsce w tej 
części Europy, gdzie można zobaczyć najnowocześniejsze technologie. 
Na wystawie pojawili się przedstawiciele wszystkich grup branży, a zatem 
dystrybutorzy, firmy tworzywowe czy producenci maszyn.

Z roku na rok powierzchnia targów staje się coraz większa. Wystawa 
zajęła aż sześć wypełnionych po brzegi hal wystawienniczych, w tym 
najnowocześniejszy obiekt targowy w Polsce. Na stoiskach prezentowane 
były maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw, formy i narzędzia 
wykorzystywane w branży, tworzywa sztuczne, komponenty, technologie 
recyklingu oraz zastosowania systemów informatycznych w przetwórstwie 
tworzyw, rozwiązania technologiczne oraz gotowe produkty. Można było 
obejrzeć także całe linie technologiczne i proces przetwórczy produktów. 

Fot. Firma OBERON była wśród wystaców targów PLASTPOL.

Drugiego dnia Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw 
Sztucznych i Gumy, podczas uroczystości PlatinumPlast, rozdano 
wyróżnienia i medale. Spośród kilkudziesięciu zgłoszonych do konkursu 
produktów niezależna Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. 
Józefa Koszkula z Politechniki Częstochowskiej wybrała te, które wyróżniły 
się zastosowaniem najnowszych technologii, ekonomią i ekologią. Nagrody 

otrzymali: Mapro Polska, NTQ, MO-DI-TEC, Mold-Masters Europa, Konek 
PSN, Sabic, Ekomer, Wadim Plast, Aventek, Grupa Azoty, Demag Plastics 
Group, Fanuc Polska, Reifenhäuser Cast Sheet Coating, GWK, Wittmann 
Battenfeld, Fado, Tools Factory i Emsi Hightech. Medaliści dodatkowo 
otrzymali bezpłatną reklamę w katalogu targowym w przyszłym roku,  
a informacja o wygranej znajdzie się także  mediach branżowych.

Wśród odbierających nagrody był Urlich Reifenhäuser, nie tylko 
właściciel biorącej udział w wystawie firmy ale także prezes targów K 
w Düsseldorfie. Podczas gali podkreślił on ogromną rolę targów 
PLASTPOL w biznesie europejskim oraz w samych superlatywach ocenił  
infrastrukturę i profesjonalną obsługę w Targach Kielce. 

Targom towarzyszył bogaty program konferencji i specjalistycznych 
dyskusji. Wśród nich znalazło się już tradycyjnie otwarte seminarium 
techniczne PLASTECH INFO. W programie nie zabrakło takich tematów 
jak m.in. dopuszczalne odchyłki wymiarów wyprasek, współwytłaczanie 
tworzyw sztucznych, ekstremalna wydajność wytłaczania folii 
wielowarstwowych o wysokiej płaskości, intensywny rozwój techniki 
wtryskiwania z fizycznym spienianiem, komputerowy system 

doboru materiału przy projektowaniu wyrobów, nowoczesne środki 
zarządzania wtryskownią, uwarunkowania barwienia wyrobów z tworzyw 
sztucznych czy nowości w plazmowym przygotowaniu wyrobów z TS do 
drukowania i lakierowania. W gronie prelegentów znaleźli się doświadczeni 
specjaliści, przedstawiciele firm i instytucji np. PLASTECH, Wydziału Inżynierii 
Produkcji Politechniki Warszawskiej, Reifenhauser, Dopak – Krauss Maffei, 
Trexel, Battenfels Polska, Shapers’ Polska, Wadim Plast, Mold Masters, 
Platformy Genplast.pl, Rosti, Stäubli, Oerlikon Balzers, Gabit Plast, Sabic oraz 
AMB Technic.

W czasie wystawy PLASTPOL w Kielcach odbył się również cykl 
spotkań brokerskich, które zorganizuje Ośrodek Komisji Europejskiej 
dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie 
Przeysłowo-Handlowej w Kielcach. Organizator zapewnił uczestniczącym 
firmom dobór partnerów i aranżację spotkań, obsługę tłumaczeniową oraz 
wsparcie organizacyjne przed i podczas spotkań. 

Propozycję „ekologicznych” targowych spotkań skierowanych do 
dziennikarzy przygotowało z kolei PlasticsEurope. Można było także 
zobaczyć wystawę „Ekologicznie o tworzywach sztucznych na targach 
Plastpol 2014” na temat roli tworzyw sztucznych w zrównoważonym 
rozwoju oraz działań CSR branży tworzyw sztucznych.

Podczas popołudniowej gali rozstrzygnięto także konkursu z wiedzy 
o przetwórstwie tworzyw sztucznych OMNIPLAST, w którym udział wzięli 
wystawcy targów PLASTPOL 2014. Pierwsze dwa etapy konkursu odbyły 
się drogą elektroniczną. We wtorek w samo południe odbył się wielki 
finał. Na podium stanęli otrzymując jednocześnie rabat na powierzchnię 
wystawienniczą w 2015 roku: (III) Bartłomiej SARNA, TECHPLAST, (II) Michał 
ŁUKAWSKI, TELKO Poland oraz zdobywca tytułu Omniplast 2014 Paweł RUP 
z firmy A.SCHULMAN.

Atrakcję dla gości targowych przygotowała Grupa Azoty. Na stoisku 
można było spotkać złotego medalistę olimpijskiego Kamila Stocha, Piotra 
Żyłę, Artioma Łagutę i siatkarki Chemika Police – Katarzynę Mróz oraz 
Katarzynę Gajgał-Anioł.

PLASTPOL – największy w historii

Najlepsi z całego świata spotkali się w Targach Kielce

www.targikielce.pl
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kontakt: Wioletta Błońska-Dudek
tel. 32 78 87 506, fax 32 78 87 525
kom. 510 031 732
e-mail: wioletta.blonska@exposilesia.pl

www.exposilesia.pl

Sosnowiec

tereny targowe: Expo Silesia
Centrum Targowo-Konferencyjne
Braci Mieroszewskich 124 
41-219 Sosnowiec

Targi to:
• obecność liderów branży 
• prestiżowa konferencja naukowo-techniczna Instytutu Spawalnictwa z Gliwic
• salon i konferencja skierowana dla branży BHP
• konferencja poświęcona tematyce elementów złącznych i ich zastosowaniu
• salon recyklingu metali 
• międzynarodowy charakter wystawy
• nowoczesne technologie w najbardziej uprzemysłowionym regionie Polski

DOŁĄCZ DO GRONA 

WYSTAWCÓW I SPOTKAJ  

SIĘ ZE SPECJALISTAMI 

Z BRANŻY

www.expowelding.pl 

Międzynarodowe  
Targi Spawalnicze

Międzynarodowe Targi Stali, 
Metali Nieżelaznych, Technologii 
i Produktów

Targi Produkcji i Zastosowania  
Elementów Złącznych

www.steelmet.pl 

Targi Robotyzacji  
i Automatyzacji 

www.robotshow.pl www.tezexpo.pl 

Jesienią zapraszamy na targi przemysłowe w Expo Silesia

14 – 16 października 2014



W Poznaniu zakończyły się targi ITM Polska, o których  
z pewnością można powiedzieć: to była bardzo udana edycja. 
Wystawcy ocenili pozytywnie ilość odbytych rozmów handlowych, 
a także zainteresowanie ich ofertą 16 728 zwiedzających, którzy 
zjechali do Poznania z 23 krajów. Targi ITM Polska są imprezą na skalę 
światową – podsumowywali uczestnicy.

W tym roku w Poznaniu na targach ITM Polska widać było potencjał 
gospodarczy wielu branż – ekspozycja targów, wraz z debiutującym Forum 
Odlewniczym Focast, zajęła powierzchnię aż 9 pawilonów. Zainteresowani 
ofertą wystawców goście nie byli w stanie zwiedzić ciekawej ekspozycji 
targowej w jeden dzień.

Targi z rozmachem

W ramach 6 salonów tematycznych (Mach-Tool, Metalforum, 
Welding, Hape, Surfex oraz Nauka dla Gospodarki) oraz Forum 
Odlewniczego FOCAST wystawiały się firmy z 30 krajów. W poznańskich 
halach prezentowana była oferta od obróbki skrawaniem, utrzymania 
ruchu i oprogramowania CAD/CAM, poprzez lakiernictwo, odlewnictwo, 
metalurgię i hutnictwo, hydraulikę, pneumatykę i napędy po ofertę 
polskich Instytutów Badawczych czy grupy Polskie Centrum Narzędziowe.

Część urządzeń oraz narzędzi prezentowanych na ekspozycji można 
było przetestować już podczas wizyty w Poznaniu – taką możliwość 
dały interaktywne przestrzenie: Poligon Umiejętności (w ramach salonu 
Technologii Obróbki Powierzchni Surfex) oraz Akademia Spawania  
(w ramach salonu Welding). W sumie podczas tegorocznej edycji ITM  
Polska prezentowanych było prawie 1 400 maszyn i urządzeń w ruchu!

Fakt, że targi ITM Polska są cenione za granicą potwierdza nie tylko 
udział kilkuset wystawców z Polski i zagranicy, ale także liczne wystąpienia 
narodowe: firm ze Szwajcarii, Landu Badenii Wirtembergii, Tajwanu, 
Chin oraz Indii – Kraju Partnerskiego tegorocznej edycji. Trzeba przyznać, 
że nie ma drugiego podobnego wydarzenia w Polsce, podczas którego 
nowoczesne rozwiązania dla przemysłu byłyby demonstrowane na tak 
dużą skalę.

- Muszę powiedzieć, że nie ma znaczenia czy jesteśmy na targach  
w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych, czy tu w Poznaniu - nie 
widzimy różnicy. Targi ITM Polska są imprezą na skalę światową – 
powiedział Janusz Nagórka, Prezes firmy Pol-Sver. 

Zaufanie do silnej marki
Na tegoroczne targi ITM Polska oraz Forum Focast zarejestrowali się 

goście m.in. z Australii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, 
Indii, Izraela, Kazachstanu, Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, 
Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, USA, Węgier czy Włoch. W pawilonach 
słychać było szum prowadzonych rozmów oraz pracujących maszyn.  
Na stoiskach padały konkretne zapytania, część urządzeń z ekspozycji 
została sprzedana podczas trwania targów. Potwierdziło to fakt, że targi 
ITM Polska mają wymiar biznesowy.

- Około 90% wizyt, które odbyły podczas targów ITM Polska dotyczą 
projektów, które mają szansę realizacji. Uważam, że są to konkretne 
zapytania, które będą przekładały się na realne wyniki finansowe – 
powiedział Grzegorz Bosak, Dyrektor Schunk Intec.

Wystawcy podkreślali kontakt z kluczowymi klientami – co trzecia  
osoba odwiedzająca targi ITM Polska należała do kadry zarządzającej 
podejmującej decyzje zakupowe. Prezentacja kompleksowej oferty 
przemysłu na ITM Polska sprawiła, że łatwiej było znaleźć rozwiązania 
wspierające innowacje, trafić z ofertą do szerszego grona odbiorców i odbyć 
spotkania z partnerami handlowymi z całego świata.

- Wystawiamy się na targach ITM Polska od 10 lat. Pomimo rzeszy 
klientów stałych, którzy nas odwiedzają na stoisku, wciąż nas zaskakuje 
to, że ciągle pojawia się tu ktoś nowy i często okazuje się, że jest to 
bardzo cenny klient - powiedział Tadeusz Szczepanik, Dyrektor Oddziału 
Yamazaki Mazak Central Europe.

Co jeszcze zapamiętamy z tegorocznych targów? Na pewno barwnych 
gości z India Show. Właśnie w Poznaniu było można oglądać największą 
w Polsce ekspozycję możliwości przemysłu inżynieryjnego z Indii – kraju 
Partnerskiego ITM Polska 2014. W ramach Salonu Mach-Tool wystawiało  
się ponad 100 indyjskich firm z sektora technologicznego. India Show 
stanowiło doskonałą platformę do dyskusji na temat dostępnych możliwości 
wspólnych przedsięwzięć i inwestycji w różnych sektorach inżynieryjnych 
pomiędzy Polską a firmami indyjskimi.

Jedne targi, wiele wydarzeń

Czerwcowe targi przemysłowe cenione są również za ciekawe 
konferencje i debaty branżowe. Pierwszego dnia ITM Polska odbyła się 
XII edycja Forum Inżynierskiego organizowana przez FSNT NOT, którego 
tematem przewodnim były „Innowacje w budowie mostów”. W ramach 

Raport ITM Polska 2014
ITM Polska 2014: biznes na międzynarodową skalę

cd na str. 15 » » » 
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Forum odbyły się cztery ciekawe panele dyskusyjne: „Wsparcie innowacji 
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”, „Oferta nauki w zakresie 
innowacji w budownictwie mostowym”, „Zastosowane innowacje  
w budowie mostów” oraz „Inżynier budownictwa innowatorem”. Pełna sala 
w pawilonie 15, gdzie odbywało się Forum potwierdziła jakość wydarzenia  
i znacznie dla branży.

Drugi dzień targów dosłownie obfitował w konferencje. Odbyło 
się seminarium Instytutu Mechaniki Precyzyjnej „Azotowanie stali 
konstrukcyjnych i narzędziowych”, podczas którego można było 
zapoznać się z nowoczesnymi technologiami azotowania, omawiano 
problemy techniczne wymagające rozwiązań w procesach produkcyjnych 
i usługowych oraz wymieniano doświadczenia z praktykami z przemysłu.

Na konferencji Stowarzyszenia Stal Nierdzewna „Stale nierdzewne 
w branży motoryzacyjnej i transporcie” można było dowiedzieć się  
o nowoczesnych rozwiązaniach dedykowanych transportowi kolejowemu 
i drogowemu oraz zastosowaniach i możliwościach stali nierdzewnych  
w branży samochodowej.

Pełna sala słuchaczy była także podczas seminarium „Informacja 
naukowa i techniczna w planowaniu oraz realizacji badań i wdrożeń 
projektów przemysłowych”. Celem konferencji było zaprezentowanie 
działań podejmowanych przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
w zakresie współpracy Uczelni z przedstawicielami przemysłu.

Tematy omawiane przez praktyków

Bardzo ciekawie w tym roku wypadły warsztaty CAD/ CAM „360 
stopni wokół projektowania” zrealizowane przez firmę Procad. Warsztaty 
zorganizowano po raz pierwszy na targach ITM Polska w ramach Salonu 
CAD/CAM. W programie znalazły się takie zagadnienia, jak cyfrowe 
prototypowanie w projektowaniu maszyn, nowe funkcje Autodesk Inventor 
2015, nowe techniki modelowania bryłowego i powierzchniowego, a także 
analizy pomp i zaworów oraz przepływów i wytrzymałości w urządzeniach 
mechanicznych.

Duże zainteresowanie omawianymi tematami sprawiło, że druga edycja 
warsztatów odbędzie się podczas przyszłorocznych targów ITM Polska.

Bardzo dużą frekwencją cieszyły się wykłady odbywające się w ramach 
Poligonu Umiejętności, a dedykowane dla technologów, kierowników 
lakierni, czy właścicieli zakładów posiadających lub planujących posiadać 
działy obróbki powierzchni. Zaproszeni do udziału w wykładach specjaliści 
przybliżali uczestnikom m.in. efektywne i oszczędne metody malowania 
farbami proszkowymi, systemy nakładania farb 2K i 3K. Zastanawiano  
się również nad zastosowaniem robotów w lakierni oraz odpowiadano  
na pytania: jak kontrolować powłoki lakierowe w przemyśle 
samochodowym? Organizatorem wydarzenia była redakcja czasopisma 
„Lakiernictwo Przemysłowe”.

Tegoroczne targi ITM Polska w Poznaniu były bez wątpienia 
ciekawym wydarzeniem wskazującym nowe trendy technologiczne 
i będącym barometrem aktywności gospodarczej. Kolejna edycja 
targów za rok: 9-12 czerwca 2015.

Duży skład 
atestowanych materiałów.

Cięcie, obróbka
na życzenie klienta.

Szybkie dostawy!

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

oberon@oberon.pl; www.oberon.pl

Powołaj się na ogłoszenie,  
a otrzymasz rabat!

Zadzwoń 052 354 024 00

cd na str. 16 » » » 
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Raport
Na podstawie rejestracji zwiedzających przygotowaliśmy profil 

zwiedzającego tegorocznych targów ITM Polska i Forum Focast  
z podziałem na: branże, stanowisko zajmowane w firmie, wielkość 
przedsiębiorstwa, które reprezentował zwiedzający oraz ilość  
pracowników, którzy przyjechali na targi z danej firmy.

http://machtool.mtp.pl

Precyzyjnie szlifowana 
stal narzędziowa

Gatunki:
• 1.0570   St 52-3
• 1.1730   C45W
• 1.2842   90MnCrV8
• 1.2510   100MnCrW4
• 1.2436   X210CrW12
• 1.2379   X153CrVMo-12-1
• 1.2767   X45NiCrMo16
• 1.2311   40CrMnMo7
• 1.2312   40CrMnMoS8-6
• 1.2363   X100CrMoV5-1
• 1.2343   X38CrMoV5-1
• 1.2085   X33CrS16
• 1.2162   21MnCr5
• Toloox 33
• Toloox 44

Wymiary katalogowe:
• grubość:   od 1 do 100 mm
• szerokość:   od 10 do 300 mm
• długość:   500 i 1000 mm

Wymiary niestandardowe:
• według życzenia klienta,
• także frezowane, szlifowane CNC
• pomiary do długości 4 m na maszynie 

pomiarowej
Dostarczana:

• w stanie szlifowanym
• wyżarzana zmiękczająco
• zabezpieczona przed korozją

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

tel. (052) 35 424 00; fax (052) 35 424 01
oberon@oberon.pl; www.oberon.pl
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14 maja 2014 roku, po godzinie 19, nastąpiło uroczyste otwarcie długo 
oczekiwanego EXPO Kraków – nowej siedziby Targów Kraków. Podczas 
konferencji prasowej, Pani wiceprezes Targów w Krakowie Ewa Woch  
z dumą podkreślała - „Załatwienie formalności trwało blisko cztery lata, 
sama budowa zaledwie kilka miesięcy” oraz „Teren, na którym powstaje 
EXPO Kraków to teren poprzemysłowy, zniszczony i zaniedbany, i jesteśmy 
dumni, że przyczyniamy się do rewitalizacji części miasta". 

Fot. 1. W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości. Zdj. E. Lewicka.

Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków 
powstało z myślą o organizatorach targów, kongresów, konferencji  
i wszelkiego rodzaju eventów. Najważniejszą zaletą nowego obiektu jest 
wielofunkcyjność. Duża (13 tys. m2) i niczym nieograniczona przestrzeń 
(dwie hale – 4 i 5 tys. m2) z powodzeniem pełni zarówno funkcję obiektu 
targowego, jak i centrum konferencyjnego. Hala wystawowa, przekształcona 
w salę audytoryjną, umożliwia organizację kongresu nawet dla 5 tysięcy 
uczestników. EXPO Kraków oferuje także zespół klimatyzowanych, 
modułowych sal konferencyjnych, przestronne lobby i restaurację.

Z wdzięcznością przyjęliśmy zaproszenie na galę otwarcia nowego 
Centrum Targowego w Krakowie. Jako wystawca, firma OBERON Robert 
Dyrda – wydawca dwumiesięcznika Forum Narzędziowe OBERON - od wielu 
lat współpracuje z organizatorami targów. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z faktu, że jesienią tego roku po raz pierwszy będziemy mieli możliwość 
wystawiać się w nowej hali. 

Fot. 2. Wspólne odsłonięcie nowego loga Targów w  Krakowie. Zdj. 
Organizator imprezy.

Przy dźwiękach muzyki Antonio Vivaldiego – „Cztery pory roku”, 
zaproszeni goście przy kieliszku wina, podziwiali lobby targowe oraz wernisaż 
wystawy Artura Kolby „uLotnie”. Myślą przewodnią całej uroczystości były 
właśnie Cztery pory roku. Tak zakończył się akt I. 

Wstępem do aktu II było odegraniu Hejnału Mariackiego. Następnie 
nastąpiło uroczyste odsłonięcie logo EXPO Kraków umieszczonego w 
głównym lobby obiektu. Swoje uznanie dla szybkiego przebiegu prac 
budowlanych, a także samego już efektu końcowego, wyrazili Prezydent 
Krakowa Jacek Majchrowski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego 
Marek Sowa. Prezydent przyznał Zarządowi Targów w Krakowie odznaki 
"Honoris Gratia" otrzymywane przez osoby zasłużone dla Miasta.

Fot. 3. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski  wręcza odznaki „Honoris 
Gratia” Zdj. Organizator imprezy.

Kolejnym punktem programu i sporym zaskoczeniem dla zaproszonych 
gości, było przejście w prawie zupełnych ciemnościach, do hali „Wisła”. Tam 
mieliśmy ogromną przyjemność obejrzeć przedstawienie artystycznej grupy 
Art Color Ballet. Długie brawa dla artystów zakończyły akt II.

Fot. 4. „Cztery pory roku” na scenie. Zdj. Organizator imprezy.

Akt III rozpoczął się w hali „Dunaj”. Przy dźwiękach Trio Jazzowego pod 
kierownictwem Szymona Frankowskiego mogliśmy skosztować czterech 
pór roku na talerzu. 

W imieniu redakcji czasopisma Forum Narzędziowe OBERON składam 
gratulacje wszystkim, który brali udział w tworzeniu EXPO Kraków. Do 
zobaczenia na targach EUROTOOL, które odbędą się w dniach od 14-16 
października 2014 roku.

Edyta Lewicka

CZTERY PORY ROKU W EXPO KRAKÓW
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Jest tylko jedno miejsce w Polsce, w którym od dwudziestu 
lat spotykają się wiodące firmy i instytucje branży odlewniczej 
oraz polscy i światowy liderzy tego sektora gospodarki. To 
Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL, 
których jubileuszowa, dwudziesta edycja odbędzie się w Targach 
Kielce w dniach od  16 do 18 września 2014 roku - to największe 
wydarzenie tego typu w Polsce. W zeszłym roku targi zgromadziły 
pod jednym dachem ponad 130 wystawców na powierzchni 
ponad 1.600 m2, z 13 krajów - takich jak Chiny, USA, Czechy, 
Holandia, Indie, Łotwa, Szwajcaria, Słowenia, Macedonia, Niemcy 
czy Włochy. Wystawę odwiedziło blisko 2.000 zwiedzających. 
Podczas ubiegłorocznych targów w Kielcach najwięcej było firm 
włoskich - swoją ofertę przedstawiło aż 21 znanych włoskich 
marek. Równie liczną grupą Wystawców były firmy z Niemiec 
(12 firm) – naszego największego i najważniejszego partnera 
handlowego. Tradycyjnie targi odbędą się równocześnie  
z Międzynarodowymi Targami Aluminium i Technologii, 
Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych Aluminium & 
Nonfermet oraz targami Recyklingu Metali Nieżelaznych 

RECYKLING – propozycją targową, która zadebiutowała  
w kalendarzu Targów Kielce w zeszłym roku. W otwarciu targów 
udział biorą przedstawiciele władz, instytucji naukowych i świata 
biznesu oraz przedsiębiorcy związani z branżą odlewniczą.  
W ubiegłym roku targi odwiedzili także przedstawiciele Chińskiego 
Stowarzyszenia Odlewniczego.

Edycja we wrześniu 2014 roku to między innymi STREFA 
KOOPERACJI - spotkania B2B – organizowane przez Staropolską 
Izbę Przemysłowo-Handlową, która co roku przeprowadza 
kilkadziesiąt spotkań B2B dla firm polskich i zagranicznych. 
Ocena tych spotkań i ich skuteczność jest bardzo wysoka, a duże 
zainteresowanie owocuje nawiązaniem kolejnych kontaktów 
handlowych. 

Kolejny raz odbędzie się także Konferencja „Krzepnięcie 
i Krystalizacja Metali”, której organizatorem jest KATEDRA 
ODLEWNICTWA Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja 
Odlewnictwa PAN, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu 
Metalurgii PAN oraz Targi Kielce. Co roku gromadzi ona ponad 100 
uczestników zarówno ze świata nauki jak i przemysłu.

Odlewnicza jesień 
w Targach Kielce

www.targikielce.pl
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www.silesiarubber.pl 

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

Targi Przemysłu Gumowego, 
Silikonu i Kauczuku

5 – 6 listopada 2014

SilesiaRUBBER

SilesiaPLASTICS

kontakt
tel. 32 78 87 538
       32 78 87 554
fax 32 78 87 522

Targi SilesiaRUBBER koncentrują się na zagadnieniach przetwórstwa gumy, siliko-
nów i kauczuku. Jest to wydarzenie organizowane w najbardziej uprzemysłowionym 
regionie Polski, w bliskim sąsiedztwie jednej z największych w Europie Specjalnych 
Stref Ekonomicznych.

Targom towarzyszy Salon Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING, który 
dedykowany jest poddostawcom i podwykonawcom, producentom elementów 

gumowych dla branży automotive.

Zapraszamy do udziału!



Zabrze, miasto województwa śląskiego, położone na Wyżynie Śląskiej 
nad rzekami Kłodnicą i Bytomką. Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 179 452 mieszkańców. 
Natomiast w roku 1991 w Zabrzu odnotowano największą liczbę ludności 
– 205 789 osób. Warto zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatnich 20 
lat ubyło ponad 26 tysięcy mieszkańców. Co było przyczyną tej sytuacji?  
Wzrastające bezrobocie w Zabrzu, czy może masowe wyjazdy  
mieszkańców za granice naszego kraju w poszukiwaniu pracy i lepszej 
przyszłości? W końcu września 2012 roku, liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w Zabrzu obejmowała ok. 7,8 tys. mieszkańców, co stanowi 
stopę bezrobocia na poziomie 13% do aktywnych zawodowo. Biorąc pod 
uwagę statystyki, można dojść do wniosku, że stopa bezrobocia może mieć 
znaczący wpływ na malejącą liczbę mieszkańców miasta. Dlatego władze 
miasta Zabrza postanowiły podjąć działania, aby przeciwdziałać emigracji. 
Narodził się pomysł, aby nawiązać współpracę pomiędzy Zabrzańskim 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, a firmami Abplanalp 
Consulting i Haas Automation. Dzięki podjętym działaniom szkoła ma dwie 
nowe pracownie: Centrum Szkoleniowe HAAS (HTEC) oraz Haas Factory 
Outlet (HFO).

13 maja 2014 roku w Zabrzu miało miejsce wielkie otwarcie trzeciego  
w Polsce nowoczesnego centrum szkoleniowo-demonstracyjnego 
Firmy Haas Automation z USA tzw. HFO/HTEC (Haas Factory Outlet/
Haas Technical Education Center) w Centrum Kształcenia Praktycznego  
i Ustawicznego w Zabrzu.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30 konferencją programową, na 
której przemówili wszyscy zaangażowani w przedsięwzięcie otwarcia HFO 
i HTEC goście.

Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele władz miejskich  
i oświatowych, dyrektorzy zabrzańskich szkół, dyrektorzy centrów  
kształcenia praktycznego województwa śląskiego, przedstawiciele 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciele organizacji 
pracodawców, przedsiębiorców, młodzieży i mediów. Władze 
miasta oraz wszyscy zaangażowani w projekt podjęli mnóstwo 
działań zanim powstał tak nowoczesny ośrodek kształcący młodych 
zabrzan. Tym, którzy dążyli do utworzenia podobnego miejsca  
w Zabrzu, przyświecał jeden cel: pozyskanie wykwalifikowanej kadry, 
która stanie się przysłowiową „sztabką złota”. Jednak, aby osiągnąć 
taki cel, należy najpierw stworzyć odpowiednie warunki i miejsca nauki 
dla młodych ludzi. To wszystko po to, by w przyszłości mogli oni podjąć 
ciekawą i dobrą pracę w naszym kraju i nie musieli opuszczać kraju  
w poszukiwaniu lepszych zarobków.

Program konferencji obejmował:

• Wystąpienie Prezydenta Miasta Zabrze, Pani Małgorzaty Mańki-
Szulik - „Zabrze ośrodkiem nowoczesnych technologii i informacyjnej 
gospodarki”.

• Wykład inauguracyjny prof. Jerzego Buzka – „Innowacyjność – postęp – 
nowoczesność”

oraz wystąpienia:

• Właściciela Haas Automation – Gene Haasa, 

• Dyrektora zarządzającego Haas Automation Europe – Jensa Thinga, 

• Prezesa Zarządu Abplanalp Consulting Sp. z o.o. - Macieja Śmigrodzkiego. 
Prof. Jerzy Buzek zwrócił uwagę na to, dlaczego powstało CKPiU 

– centrum ma kształcić młodych, po to, aby nie opuszczali kraju-  
„To oznacza, że ludzie, którzy skończą szkoły będą potrafili już 
naprawdę coś konkretnego zrobić, bo na ogół do tego potrzeba  
jeszcze dodatkowej rocznej, dwuletniej praktyki w jakiejś firmie.  
To zupełnie zmienia sytuację tych młodych ludzi, którzy łatwiej  
zdobędą miejsce pracy i nie będą musieli opuszczać naszego kraju.  
To jest wielki początek tworzenia także nowego przemysłu  
innowacyjnego na Śląsku" - powiedział Jerzy Buzek.

Sztabki złota w Zabrzu!
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Z kolei Prezes Zarządu Abplanalp Consulting Sp. z o.o. Pan 
Maciej Śmigrodzki w swoim wystąpieniu skierował ciekawe słowa do  
młodzieży zgromadzonej na konferencji. Porównał ich do sztabek  
złota, które potrzebują obróbki, obróbki skrawaniem, a firma  
Haas i Abplanalp Consulting umożliwi im to - "Mamy HFO i tego typu 
placówki w Warszawie i Rzeszowie, teraz w Zabrzu. Jest to dla nas  
jedno z najważniejszych miejsc ze względu na przemysł, który tutaj 
jest ulokowany i z którym przez cały czas współpracujemy. Nie da się 
wprowadzać nowych technologii nie mając ludzi, którzy je rozumieją. 
Temu służy to Centrum i to jest ogromny wysiłek i praca Centrum, 
Prezydent Miasta, a także firmy Haas i firmy Abplanalp, żeby ci 
młodzi ludzie, którzy tutaj siedzą za nami mogli się kształcić i żeby  
byli nowoczesnymi inżynierami" - powiedział Maciej Śmigrodzki - 
Prezes Abplanalp Consulting.

W ten sposób zabrzańskie Centrum dołączyło do wielkiej rodziny 
szkół i uczelni całego świata, objętych programem HTEC, do której  
należą m.in. najbardziej renomowane uczelnie świata: Harvard  
University (USA), University of Cambridge (GB), Oxford University  
(GB), Stanford University (USA), Yale University (USA), Princeton  

University (USA), University of California – Berkeley (USA), a spośród 
polskich uczelni: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, 
Politechnika Krakowska i Politechnika Rzeszowska.

Miłym akcentem było wręczenie przez Pana Gene Haasa,  
właściciela firmy Haas Automation:

• Certyfikatu potwierdzającego utworzenie HFO, 
Regionalnemu Inżynierowi Sprzedaży Firmy Haas – Bertoldowi Czogale,

• Certyfikatu potwierdzającego partnerstwo (HTEC), 
Dyrektorowi CKPiU w Zabrzu – Ryszardowi Grucy,

• Czeku na szkolny fundusz stypendialny (na kwotę 4950 
dolarów) dla najlepszych uczniów w zawodzie technik mechanik 
- operator obrabiarek skrawających, Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – Ryszardowi Pawłowskiemu.

Po zakończeniu konferencji miało miejsce uroczyste przecięcie 
wstęgi. Uruchomiono maszyny. Następnie zaproszeni goście  
skorzystali z poczęstunku, który został dla nich przygotowany.

W imieniu redakcji dwumiesięcznika Forum Narzędziowe OBERON 
dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie HFO i HTEC w Zabrzu, 
trzeciego takiego centrum w Polsce – dwa pozostałe znajdują się  
w Rzeszowie i Warszawie. Każde wyposażone jest najnowocześniejsze 
obrabiarki CNC. Kolejne podobne ośrodki szkoleniowe już niebawem 
zostaną otwarte w Stargardzie Szczecińskim i Solcu Kujawskim.

Edyta Lewicka

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

EUROTOOL®

14-16
  października

  2014
  Kraków

Bezpłatny
wstęp

po rejestracji
on-line

www.eurotool.krakow.pl

Nowa lokalizacja:

Międzynarodowe Centrum
Targowo-Kongresowe EXPO Kraków
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
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Płyty 
obrabiamy 
dokładnie!

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

• tel. 52 354 24 00 • fax 52 354 24 01
• oberon@oberon.pl • www.oberon.pl

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

Problem z wycinaniem małych części?

jest rozwiązaniem

System 3R

 

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 
sprzedażą używanych elektrodrążarek 
erozyjnych od ponad 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
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Japan

Szlifierki do 
płaszczyzn i profilii
-	 dokł.	obr.	±	1	μm
- Ra 0,02

Produkowane	w	Japoni,	
ultraprecyzyjne,	
ekstremalnie	wydajne,	
bezawaryjne.

TESCHSTER

DV-1 MEISTER G3

GLS 5-T

Kontakt:	VECTOR	HIGH	TECH	MACHINERY	
	 						ul.	Sokołowska	20/52,	01-142	Warszawa	
	 						Tel.:	605	047	467;	biuro@vector-htm.pl;	www.vector-htm.pl

VECTOR HIGH TECH MACHINERY jest firmą obecną na rynku od 1997 r. Służymy doradztwem w zakresie najnowszych technologii 
obróczych i automatyzacji systemów produkcyjnych. Oferujemy naszym Klientom wsparcie techniczne oraz serwisowe nie tylko w okre-
sie gwarancji lecz również wiele lat po zakupie maszyn.

Oferta naszej firmy obejmuje: 

• szlifierki do płaszczyzn, również ze stołem obrotowym     firmy ZIERSCH 
• szlifierki do płaszczyzn i profili, również optyczne     firmy AMADA 
• szlifierki do wałków, też do wałków korbowych i rozrządu    firmy SHIGIYA 
• szlifierki narzędziowe, manualne i półautomatyczne     firmy SCHREYER 
• automaty szlifierskie do małych wałków i wirników     firmy CMT 
• stanowiska profilowania ściernic       firmy CLEVELAND 
• drążarki wgłębne i automatyczne gniazda produkcyjne    firmy ZK 
• drążarki do otworów startowych i dokładnych      firm HEUN i MADRA 
• mobilne urządzenia do usuwania złamanych gwintowników    firmy W&W 
• wiertarki do długich otworów       firmy ZIERSCH 
• system mocowań i paletyzacji detali i elektrod      firmy PAROTEC 
• materiały użytkowe do elektrodrążarek (elektrody, filtry, uszczelnienia).



Technologia stosowana w obrabiarkach serii LWN firmy Leistritz, 
zaliczana jest do procesów skrawania z geometrycznie zdefiniowanym 
ostrzem. Ze względu na narzędzie i kinetykę obróbki jest to szczególna 
forma frezowania. Łuszczenie profili zewnętrznych różni się od frezowania 
tym, że ostrza narzędzia skierowane są do wewnątrz, a nie – jak  
w przypadku frezowania – na zewnątrz narzędzia (rys. 1). 

Proces skrawania i powstawanie wióra.
Narzędzie, którego obroty definiują prędkość skrawania, umieszczone 

jest ekscentrycznie w stosunku do osi obrabianego detalu i skręcone jest 
o kąt wzniosu linii śrubowej. Narzędzie obraca się z dużą (do 10.000  
obr./min.) prędkością wokół wolno obracającego się elementu  
obrabianego i jednocześnie przesuwa się w kierunku równoległym do 
osi Z. Poprzez kinematyczne powiązanie tych dwóch ruchów narzędzia 
(obrotowego i posuwistego) powstaje tzw. NC-posuw, który jest jednym  
z parametrów obróbki procesu łuszczenia.

Płaszczyzna skrawania ustalana jest poprzez obrót narzędzia, wokół 
pionowej osi X o kąt wzniosu linii śrubowej. Pionowe dostawienie agregatu 
łuszczarki (wzdłuż osi X) zależne jest od głębokości obrabianego ślimaka. 
Kierunek obrotów narzędzia zależny jest od kierunku linii śrubowej (prawy 
gwint – prawe obroty narzędzia) i zgodny jest z kierunkiem obrotów 
obrabianego przedmiotu. Podczas obróbki powstają krótkie wióry, 
efektywnie odprowadzające ciepło (rys.2).

Procesowi łuszczenia towarzyszą korzystne warunki tworzenia 
wióra – umożliwia to zastosowanie narzędzi o wysokiej twardości 
zawierających duże domieszki węglików i azotków a także narzędzi 
z ostrzami ceramicznymi. Gwarantuje to wysoką trwałość narzędzia.

Porównanie technologii łuszczenia i frezowania.
Porównując tworzenie się wióra podczas łuszczenia i frezowania – czyli 

procesów skrawania o podobnej kinematyce – można łatwo zauważyć 
różnice w formie powstających wiórów. Podczas łuszczenia proces 
skrawania przebiega korzystniej niż podczas frezowania (rys. 3).

W czasie obróbki tego samego przedmiotu (taka sama średnica 
zewnętrzna i średnica rdzenia) na obrabiarkach LEISTRITZ serii LWN oraz 
w procesie frezowania powstające wióry mają taką samą powierzchnię, 
jednak wióry powstałe podczas łuszczenia są dłuższe i mają mniejszą 
długość maksymalną ”S”. Powoduje to iż na przedmiot obrabiany działają 
znacznie mniejsze siły skrawania wywołujące mniejsze deformacje 
sprężyste detalu niż podczas frezowania. Umożliwia to stosowanie 
większych posuwów oraz prędkości skrawania.

Średnica detalu obrabianego technologią łuszczenia (w idealnym 
przypadku koło) zostaje przybliżoną formą wieloboku, którego maksymalne 
odchyłki od idealnej formy koła wynoszą dziesiętne części mikrometra 
– przy stałym kącie posuwu „a” (rys. 3) odchyłki kształtu są znacznie  
mniejsze niż przy frezowaniu, możemy dzięki temu stosować trzy 
czterokrotnie większe posuwy bez przekraczania dopuszczalnych odchyłek 
i mimo tego uzyskujemy bardzo wysokiej jakości powierzchnię – 
porównywalną do szlifowania – oraz kilkukrotnie krótsze czasy cykli.

Przykładowy detal obrabiany na maszynie Leistritz LWN 65:

Materiał: 35S20 -  DIN 17210; Czas obróbki (L=27mm): 12 sek.; 
Powierzchnia: < Ra0,4

Przedstawicielem firmy LEISTRITZ w Polsce jest firma GALIKA.

Ustawianie głębokości

Przedmiot 
obrabiany

Kąt pochylenia 
linii śrubowej Narzędzie

+X
+A

+C

+Z

Rys. 1

nW - obroty narzędzia

nR-obroty przedmiotu

SK-średnica utawienia ostrzy narzędzia

T-ustawienie głębokości profilu

X-mimośrodowość

K-przekrój wióra

Rys. 2

Obróbka profili ślimakowych 
metodą łuszczenia. 

S            Grubość wióra
a            Kąt posuwu

Rys. 3
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Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria 

T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0 | F -11 | sales@meusburger.com | www.meusburger.com

2-Zeiler

3-Zeiler

Mit Standardisierung
dem Wettbewerb voraus!

1-Zeiler

BEISPIEL:ZUR VERWENDUNG:

Szabványosítással az élen!

One step ahead of

the competitors –

with standardisation

4-Zeiler

Opspændingssystem H 1000

– det originale
Hurtigt og effektivt, med samme

præcision gang på gang!

years
50

25.–28.11.2014
Hala 8, Stanowisko M30

MiniMalne ryzy-
ko wypaczenia 
podczaS obróbki

ŚciSŁa konTrola 
jakoŚci

przejrzySTy SyS-
TeM zaMówień

doSTępnoŚć 
arTykuŁów z 
Magazynu

najkróTSzy 
czaS doSTawy

PÓŁ WIEKU

Meusburgera 
Firma Meusburger jest liderem w dziedzinie precyzyjnych elementów 
znormalizowanych. już ponad 12.000 klientów na całym świecie 
wykorzystuje zalety standaryzacji i korzysta z 50-letniego doświadczenia 
w obróbce stali. obszerny program elementów znormalizowanych w 
połączeniu z wysokiej jakości produktami dla warsztatów sprawia, że 
Meusburger jest idealnym partnerem w dziedzinie budowy narzędzi, 
form i maszyn.

www.meusburger.com
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Tradycyjne rozwiązania mocujące, takie jak mocowanie szczękowe, 
blokowe lub za pomocą łap w przypadku obróbki płaskich przedmiotów 
wykazują szereg słabości: jeśli siła zacisku jest zbyt wysoka, detale 
zostają zdeformowane, jeśli jest zbyt niska, występują wibracje,  
a w skrajnych przypadkach detale wypadają. Z tego względu nawet 
obecnie wielu użytkowników jest w stanie zaakceptować czasochłonne 
procedury ustawiania, aby uzyskać pożądane wyniki. 

Wolne od deformacji mocowanie magnetyczne

System mocowania, wykorzystujący elektrycznie aktywowane płytki 
biegunowe (kostki magnetyczne) jest znacznie bardziej efektywny: kiedy 
ferromagnetyczny przedmiot jest ustawiony, uchwyt magnetyczny jest 
aktywowany poprzez impuls elektryczny i w ciągu kilku sekund magnes 
stały zapewnia trwałe i pewne trzymanie. Pomiary porównawcze 
przeprowadzone przez firmę SCHUNK, lidera kompetencji systemów 
mocowania wykazują, że technologia pól magnetycznych SCHUNK 
MAGNOS pozwala redukować czasy ustawienia od 30 do 50 procent. 
W połączeniu z ruchomymi kostkami nawet cienkie elementy podatne 
na odkształcanie mogą zostać zamocowane i obrabiane z 5-ciu stron 
podczas jednego zamocowania. W drugim zamocowaniu, obrabiając 
stronę surową jest możliwe osiągnięcie równoległości obu stron płyty  
w dokładności do 0,02 mm. Jest to wynik, który nie może być osiągnięty 
przy użyciu żadnego innego mechanicznego systemu mocowania. 
Nie jest to jedyna zaleta: duża powierzchnia mocowania minimalizuje 
wibracje, co chroni zarówno wrzeciono maszyny, jak i narzędzie. 

W przeciwieństwie do konwencjonalnych rozwiązań mocowania 
magnetycznego, SCHUNK MAGNOS wykorzystuje magnesy stałe, więc 
napięcie elektryczne jest stosowane jedynie przez krótki czas podczas 
włączania i wyłączania uchwytu. Po zamocowaniu detalu kabel zasilający 
może zostać odłączony. MAGNOS redukuje czasy przezbrojenia  
maszyny i czyni obróbkę detalu bardziej wydajną, co sprawia że koszty 
inwestycji amortyzowane są w krótkim czasie. Ponadto standardowa,  
a więc atrakcyjna cenowo, linia MAGNOS Performance Line daje  
możliwość opłacalnego wprowadzenia technologii mocowania 
magnetycznego w standardowych aplikacjach. W przypadku bardziej 
złożonych aplikacji, takich jak np. lotnictwo, SCHUNK oferuje również 
indywidualne projekty uchwytów magnetycznych dostosowanych do 
szczególnych wymogów obróbki. 

O ile korzyści płynące z wykorzystania technologii SCHUNK 
MAGNOS do frezowania są powszechnie znane, o tyle wykorzystanie jej 
do szlifowania płaskiego jest nadal cenną ciekawostką. W porównaniu 
do konwencjonalnych równoległych płyt biegunowych, szlifowanie 
płaskich przedmiotów w technologii pól magnetycznych MAGNOS 
wykazuje wzrost wydajności nawet do 200%. Zamiast ustawiać detale 
i szlifować je kilka razy z obu stron w skomplikowanym procesie, 
MAGNOS, dzięki zastosowaniu ruchomych podpór, pozwala osiągnąć 
precyzyjne wyniki płaskości i równoległości już za pierwszym razem. 
Płyty magnetyczne SCHUNK wyposażone są w regulację siły mocowania 
i umożliwiają indywidualną regulację siły zamocowania obrabianego 
przedmiotu. Specjalna konstrukcja umożliwia obróbkę hartowanych 
detali, a następnie bezproblemowe usunięcie ich z płyty magnetycznej. 

Promieniowe płyty magnetyczne SCHUNK MAGNOS zaprojektowane 
są do szlifowania i toczenia tarcz oraz cienkich pierścieni. Ich pole 
magnetyczne sięga aż do zewnętrznych krawędzi, dzięki czemu 
może być wykorzystany niemalże pełny zakres osi przejazdu narzędzi  
w obrabiarce. W ten sposób nawet duże detale o średnicy kilku metrów 
mogą być mocowane bez deformacji i obrabiane z trzech stron bez 
ryzyka wibracji. Dzięki wielostopniowej regulacji siły zamocowania 
można łatwo ustawić detale przed uaktywnieniem magnesów stałych, 
zapewniając im silne i bezpieczne mocowanie. 

ROTA NCM, hybrydowy uchwyt firmy SCHUNK, jest bardziej 
wydajny: łączy w sobie technologię klasycznego trój- lub 
sześcioszczękowego uchwytu centrującego z technologią promieniowej 
płyty magnetycznej. Detale mogą być precyzyjnie wycentrowane  
w ciągu sekund, od wewnątrz lub z zewnątrz i zamocowane za 
pomocą siły magnetycznej. W szlifierkach i tokarkach uruchamianych 

Efektywne rozwiązania mocowań  
dla płaskich elementów.

Przy obróbce płaskich detali, podatnych na odkształcenia, kluczowe są urządzenia mocujące. Nie mogą one 
powodować odkształcania elementu, muszą minimalizować wibracje podczas obróbki i jednocześnie zapewnić 
optymalny dostęp. Technologia mocowania magnetycznego jest w tym kontekście szczególnie cenna, ale systemy 
mocowania próżniowego oraz uchwyty zaciskowe także oferują liczne korzyści w zależności od zastosowania. 

Fot. 1. W ustawieniu 
poziomym lub pionowym, 
płyty magnetyczne 
MAGNOS zapewniają 
pewne mocowanie detalu 
bez deformacji.

Fot. 3. Hybrydowy uchwyt 
ROTA NCM firmy SCHUNK 
pozwala na precyzyjne 
centrowanie i pewne 
mocowanie detali.

Fot. 2. Wyposażone w 
interfejs do systemu 
szybkiej wymiany 
palet VERO-S, płyty 
magnetyczne MAGNOS 
mogą być wymienione na 
stole maszyny w zaledwie 
kilku krokach.
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pneumatyczie lub hydraulicznie, uchwyt hybrydowy zmniejsza czasy 
ustawień do 80%.

Technologia próżniowa dla detali aluminiowych i z tworzyw 
sztucznych.

Jeśli przedmioty obrabiane mają właściwości ferromagmetyczne, 
technologia mocowania magnetycznego jest zazwyczaj najlepszym 
wyborem. Jednak jeśli obrabiane są płaskie detale aluminiowe lub 
z tworzywa sztucznego, dobrym wyborem jest często technologia 
mocowania próżniowego. W celu zamocowania detalu, gumowa linka 
uszczelniająca odpowiadająca kształtowi elementu jest umieszczana  
w kanałkach płyty PLANOS. Różnorodnie stosowane mechaniczne 
zderzaki czynią ustawianie łatwiejszym i zapobiegają poziomemu 
przesuwaniu przedmiotu np. podczas frezowania powierzchni.  
Po ustawieniu detalu i aktywowaniu podciśnienia, detal jest dokładnie 
i stabilnie zamocowany na dużej powierzchni. Do obróbki 5-osiowej, 
SCHUNK oferuje płyty nośne i przyssawki, które unoszą detal  
i gwarantują łatwą dostępność do obrabianego przedmiotu. Także 
cienkie blachy mogą być zamocowane z niewielkim odkształceniem lub 
minimalną wibracją przy użyciu SCHUNK PLANOS. 

Płyty PLANOS mogą być wykonane w standardowych wymiarach lub 
wymiarach siatki o różnym rozstawieniu. Jeśli potrzebne są większe 
powierzchnie mocowania, poszczególne płyty mocujące mogą być 
ze sobą połączone. Przy obróbce z dużymi siłami poprzecznymi, płyty 
SCHUNK PLANOS mogą być wyposażone w dodatkowe opatentowane 
„wyspy” zwiększające siłę tarcia. Są one automatyczne aktywowane 
poprzez zasilanie ciśnieniem. W porównaniu do konwencjonalnych płyt, 
płyty wyposażone w „wyspy” zwiększają poziomą siłę trzymania do 
30%.

Membranowe uchwyty mocujące do małych detali

Obok techniki mocowania magnetycznego i próżniowego, SCHUNK 
oferuje całą gamę rozwiązań specjalnych do mocowania i obróbki 
płaskich detali. Jednym z nich jest membranowy uchwyt mocujący 
VERO-S SPM+ 138 w kombinacji z modułem punktu zerowego VERO-S. 
W rozwiązaniu tym mogą być zamocowane detale o średnicy do 120 mm. 
Aby przygotować uchwyt membranowy do zamocowania detalu należy 
umieścić pierścień ustalający pomiędzy uchwytem a modułem punktu 
zerowego. Po odcięciu dopływu sprężonego powietrza do modułu, 
uchwyt membranowy ulega zamknięciu. W tym momencie możemy na 
powierzchni uchwytu membranowego wyfrezować kształt detalu, który 
będzie trzymany przez membranę mocującą. W tak przygotowanym 
zacisku detale mogą być mocowane wielokrotnie i bardzo szybko. 

 

W przeciwieństwie do konwencjonalnych bloków mocujących 
lub imadeł, siła trzymania działa nie tylko wzdłuż jednej osi, ale wokół 
całego obwodu detalu. Siła trzymania rozkłada się równomiernie  
zapewniając stabilne i pewne zamocowanie. Dzięki głębokości zacisku 
wynoszącej około 5 mm, możliwy jest dostęp do niemalże całej 
powierzchni przedmiotu obrabianego. Membrana mocująca może być 
wielokrotnie frezowana na różne kształty detalu, a jej pozycjonowanie 
na module odbywa się z powtarzalnością <0,01 mm. System mocowania 
membranowego SCHUNK nadaje się do lekkiej obróbki różnorodnych 
materiałów i kształtów detalu.

SCHUNK Intec Sp. zo. o.
ul.Puławska 40A 
05-500 Piaseczno
tel. 22 726 25 00; fax 22 726 25 25
info@pl.schunk.com, www.pl.schunk.com

Fot. 4. Płyty nośne i 
przyssawki oferowane do 
płyty PLANOS zapewniają 
dostęp do detalu w obróbce 
5-osiowej.

Fot. 5. Membrana uchwytu 
mocującego SPM firmy 
SCHUNK może być 
frezowana na dowolny 
kształt detalu.
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Czynnikiem ograniczającym ekspansje 
takiego rozwiązania jest fakt, że poza 
zakupem samych oprawek, które są co 
prawda 3 krotnie tańsze niż oprawki 
hydrauliczne istnieje konieczność zakupu 
dodatkowego urządzenia.

Na pewno potencjalny użytkownik 
rozważając wybór zakupu systemów 
mocowania narzędzia, bierze pod uwagę dwa 
argumenty – dokładność obróbki oraz cenę 
rozwiązania. Często głównym argumentem 
przeciw technologii termokurczliwej jest koszt 
zakupu urządzenia do mocowania narzędzi w 
oprawkach. Jednak nic bardziej mylnego.

Jak pokazano na rys. 1, koszt zakupu 
urządzenia Kelch i-tec®L jest w przybliżeniu 
równy kosztowi zakupu 20÷23 oprawek 
hydraulicznych. Koszt zakupu 40 oprawek 
hydraulicznych jest równy sumie kosztu 
40 oprawek termokurczliwych oraz kosztu  
urządzenia Kelch i-tec®L. Taka liczba oprawek 
stanowi wystarczające wyposażenie niemal 
dwóch centrów CNC w uchwyty narzędziowe. 
Poza tym w oprawkach termokurczliwych Kelch 
i-tec® można mocować narzędzia wykonane z 
węglika spiekanego oraz HSS,  wykorzystywane 
do obróbki zgrubnej HPM, jak również 
wykańczającej - HSC.

Dokładność obróbki.
Oprawki termokurczliwe wykazują mniejsze 

bicie promieiowe niż oprawki hydrauliczne oraz 
ER (rys. 2).

System mocowania termokurczliwego jako 
jedyny zapewnia niezależną od użytkownika  
dokładność - mocowania narzędzi i obróbki.  
Ponadto charakteryzuje się wysokim momentem 
chwytu narzędzia w oprawce (rys. 3). Na 
dokładność mocowania narzędzi w uchwytach 
ER oraz hydraulicznych wpływ może mieć 
natomiast: stan oprawki, czystość elementu 
mocującego, czy siła zakręcenia uchwytu przez 
operatora. 

Technologia termokurczliwa Kelch i-tec®.
Obecnie w zakładach produkcyjnych (m.in. fabrykach samochodów czy zakładach obróbki form i matryc) coraz częściej 

można zauważyć wykorzystywanie systemów termokurczliwych. Bezdyskusyjną zaletą takiego sposobu mocowania narzędzi 
jest jego trwałość, a także jego odporność na uszkodzenia oraz błędy operatora.

Rys. 1. Punkt zwrotu inwestyscji Rys. 2. Bicie promieniowe w różnych rodzajach oprawek

Rys. 3. Moment chwytu  
w oprawkach  Kelch i-tec ® przy 
minimalnej długości chwytu

28

N
F NUMER 04 (67) 2014FORUM NARZĘDZIOWE OBERON



Urządzenia do mocowania.
Firma Kelch - lider w produkcji i stosowaniu 

systemów termokurczliwych - proponuje kilka 
rozwiązań, dopasowanych do możliwości 
użytkownika oraz jego realnych potrzeb. Oferuje  
pełną gamę oprawek termokurczliwych, a także 
urządzenia do mocowania narzędzi. 

Głównymi zaletami systemu 
termokurczliwego Kelch i-tec® są:
• stały i duży moment mocowania,
•	 bardzo wysoka sztywność mocowania,
•	 dokładność i powtarzalność zamocowania 

< 3 μm,
•	 doskonała współosiowość oprawki 

i narzędzia,
•	 zredukowana ilość oprzyrządowania, 
•	 slim design – duże wysięgi,
•	 mocowanie w zakresie nominalnej średnicy 

narzędzia,
•	 dłuższy czas życia narzędzi,
•	 mniejsze zużycie narzędzi,
•	 duża dokładność obróbki i zmniejszenie 

chropowatości, 
•	 brak konieczności centrowania,
•	 skrócenie cyklu czasu zmiany narzędzi,
•	 prosta obsługa.

Zachęcamy przedsiębiorców do inwestowania w systemy termokurczliwego mocowania narzędzi. Zapraszamy do odwiedzenie naszej strony 
internetowej oraz do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi. 

Mgr Inż.Szymon Orłowski, Kierownik Działu Narzędziowego

Rys. 4. Urządzenia do mocowania narzędzi w oprawkach termokurczliwych Kelch i-tec® L

Rys. 5. Urządzenie zintegrowane Kenova V9-S CNC - mocowanie termokurczliwe i pomiar wraz z ustawieniem narzędzi

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 
ul. Poznańska 104 Skórzewo, 60-185 Poznań 
tel. 0,61 222 58 00, fax 0,61 222 58 01 
e-mail: info@ita-polska.com.pl, www.ita-polska.com.pl

► Osługa ręczna

► Możliwość mocowania 
narzędzia z węglika oraz HSS

► Ręczna obsługa cewki 
grzewczej

► Adaptery do różnych oprawek

► Moc grzania 11 kW/h

►	 Oddzielny moduł do 
chłodzenia z zamkniętym 
obiegiem czynnika 
chłodzącego

► Do 6 pierścieni chłodzących

► Czas chłodzenia oprawek 
< 1 min
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Siatka głośnikowa z tysiącami otworów z jednej strony i cienkie żebra - 
z drugiej. Grawerowane elektrody z mnóstwem precyzyjnych szczegółów, 
to jedne z najbardziej wymagających wyzwań dla procesu elektrodrążenia 
wgłębnego (EDM). 

Wielu, nawet doświadczonych narzędziowców, napotyka na 
liczne problem, mając do wykonania takie właśnie detale. Dla elektrody 
wytworzenie formy o skomplikowanej aplikacji w procesie EDM, to wymóg 
wysokiej jakości gatunków grafitu, takich jak ELLOR+40 i ELLOR+50 – 
skrajnie drobnoziarniste grafity produkowane przez MERSEN, francuskiego 
producenta działającego na rynkach całego świata.

Wymienione gatunki zapewniają kombinację wysokiej wytrzymałości 
drobnego ziarna i jednolitej mikrostruktury, która pozwoli wykończeniowo 
wyprodukować plastikowe części ze ścisłą tolerancją, drobnym detalem 
i doskonałą powierzchnią końcową. Grafit o twardości w pobliżu 65 
Shore gwarantuje ostre krawędzie, na szczycie licznych otworów siatki 
głośnikowej. Ponadto zbyt twarde ziarna materiałów grafitowych mogą 
wyszczerbić w otworze brzeg obręczy, podczas obróbki frezarskiej. Sytuacja 
taka jest niedopuszczalna, dlatego uzasadnione w takim przypadku wydaje 
się być korzystanie z grafitów, które pozwolą uniknąć takich sytuacji. 
Dodatkowo, grafity o wyższej twardości szybciej niszczą frez, ścierając go 
podczas wykonywanej pracy, zatem realnie patrząc, wzrasta koszt projektu. 

Natomiast miękkie grafity, z drugiej ręki, mogą zatykać szczelinę 
lub otwory pyłem. ELLOR+40 jest standardowym, wysokowydajnym 

drobnoziarnistym grafitem. ELLOR+50, z 4μm ziarnem, oferuje lepszą 
wydajność, generalnie redukując zużycie elektrody o kolejne 10% i podnosząc 
jakość powierzchni końcowej nawet o 30%. ELLOR+50 ma także o ponad 
30% wyższą wytrzymałość elastyczną (wytrzymałość na zginanie). Oba 
materiały cechują się wysoką wytrzymałością na ściskanie, co umożliwia 
wykonanie cienkich, głębokich żeber wewnątrz elektrody. Dodatkowo, 
właściwości te pozwalają zredukować problemy, które występują podczas 
drążenia wgłębnego z orbitowaniem elektrody, tj. złamań i wykruszeń 
materiału. Ponieważ elektroda siatki głośnikowej ma cechy drobiazgowej, 
wytworzenie jej może być bardzo praco i czasochłonne. Aby wymóg 
opłacalności takiej elektrody został spełniony, należy w pierwszej kolejności 
zminimalizować zniszczenie podczas jej obróbki, jak i napraw w trakcie 
jej pracy. Również wpływ na opłacalność ma zużycie elektrody podczas 
elektrodrążenia. A grafit z jednolitą mikrostrukturą i małym wymiarem 
ziarna lepiej przeciwdziała zużyciu, od grafitów o wielkości ziarna ponad 
5μm, lub tych z niejednolitą strukturą. 

Grafity o własnościach takich, jak ELLOR+40 i ELLOR+50 wytwarzają 
również powierzchnię końcową wewnątrz otworów (18VDI=0,80 
Ra), co udogadnia uwolnienie plastiku z formy. Elektrody wykonywane  
w gatunkach drobnoziarnistych idealnie nadają się także do gwintów, jak i na 
elektrody przeznaczone do grawerowania. Liczna rzesza klientów korzysta 
z tych właśnie gatunków przy wykonywaniu swojej pracy. Dokładna analiza 
kosztów materiału, poniesionych strat i zysków czasu, podczas drążenia 
odpowiednimi gatunkami, zdecydowanie przemawia za korzystaniem  
z gatunków drobnoziarnistych przy tego typu aplikacjach.

Jeżeli pragniesz dowiedzieć się, jak twardy jest grafit, na którym 
pracujesz dziś, sprawdzić wyżej opisane gatunki grafitów firmy MERSEN, 
zapraszamy do kontaktu. Posiadamy próbki oraz służymy informacją 
techniczną. Dobieramy parametry drążenia, w zakresie wykonywanej 
pracy jak i maszyny którą dysponuje klient. Organizujemy szkolenia dla 
niedoświadczonych drążaczy. Wykonujemy elektrody pod zamówienie, 
bazując na dokumentacji 2D i 3D.

Z pozdrowieniem Dawid Hulisz
Kontakt: tel.: 52 354 24 27 

kom. 693 371 241 
e-mail: d.hulisz@oberon.pl

Drobnoziarnisty grafit
Specjalista od skomplikowanych kształtów.
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OBERON® Robert Dyrda
88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15

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

Najlepsze grafity do elektrod 
o skomplikowanych kształtach 
w naszej ofercie!

Zapraszamy na targi TOOLEX 
w Sosnowcu 
w dniach 30. 09. 2014 do 2. 10. 2014 
na stoisko B-568
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SERIA HES 510

50, 000 min -1 elektrowrzeciona

+ + Controller
Motor
Cord AC

Dostępne mocowania:

• HES510-BT30 / NT30

• HES510-BT40 / NT40 / IT40

• HES510-BT50 / NT50 / IT50

• HES510-ST32

• HES510-HSK A63

• HES510-HSK A100

Przedstawiciel NAKANISHI w Polsce
OBERON® Robert Dyrda

ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
Tel. 52 354 24 00, Fax 52 354 24 01

oberon@oberon.pl, www.nakanishi.com.pl



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











19 światowych premier dmg mori w 2014

od dmg mori

Informacje techniczne i broszury 
pod adresem: www.dmgmori.com
lub przez DMG MORI Polska

+48 (0) 62 74 28 285

Wsparcie przez całą dobę

10 światowych premier
w 2. połowie roku 2014.

Expo Silesia, Sosnowiec
30.09. – 02.10.2014
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1 nhx 4000 2nd generation

 +   wysoka dynamika: Przyspieszenie 1 g, przy biegu szybkim 
60 m/min (opcja 96 m/min) i czas od wióra do wióra 2,2 s 

 +   wysoka moc frezowania: 29 kW i 15.000 min–1 
w standardzie; wrzeciono speedMASTER z maks. 
306 Nm lub 20.000 min–1 jako opcja

 +   maksymalna dokładność dzięki układowi pomiaro-
wemu położenia Magnescale na wszystkich osiach

 +   zwiększenie sztywności dzięki zoptymalizowanym 
komponentom

  

2 dmu 125p duoblock® 4th generation
 
 +   wydajność: do 30 % wyższa sztywność dla 

maksymalnej mocy skrawania 
 +   efektywność: do 30 % mniejsze zużycie energii 
 +   maksymalna elastyczność i najkrótsze czasy 

obróbki dzięki nowej osi B z wyższą o 20 % sztywnością
i ze zintegrowanym mechanizmem wleczenia kabla

Nowy DMG MORI-Journal
Zamów szybko i wygodnie online 
lub ściągnij pod adresem:
www.dmgmori.com

3

komponentom

cooperation sustains innovation 

10 światowych premier
w 2. połowie roku 2014.



Wreszcie COSEN jest dostępny 
w Polsce 

MEGURO Co.,Ltd 
ul. Wejnerta 15 • 02-619 Warszawa

tel. 22 844 89 96 • fax 22 844 98 78 • kom. 605 954 754
info@meguro.pl

► Bardzo solidne, mocne i wytrzymałe, oszczędzające narzędzie, 
przecinarki taśmowe do tego w ekonomicznej cenie

► Wybitne przecinarki taśmowe COSEN Taiwan są dystrybuowane 
przez MEGURO



Zaawansowane modułowe szlifierki narzędziowe MESO 25 CNC, NUA 
25 CNC i ASP 631F-SL5 stanowią nową ofertę LAKFAM s.j. z Kowar.

MESO 25 CNC, NUA 25 CNC

Przeznaczenie
Opracowana w Instytucie Zaawansowanych Technologii 

Wytwarzania w Krakowie modułowa szlifierka ścierno-elektroerozyjna  
w odmianach MESO 25 CNC i NUA 25 CNC przeznaczona jest do  
obróbki narzędzi skrawających z ostrzami z polikrystalicznego diamentu 
PCD, polikrystalicznego regularnego azotku boru PCBN, węglików 
spiekanych i stali szybkotnących w operacjach:  
- obróbki elektroerozyjnej obrotową elektrodą (wolframowo-miedzianą, 

grafitową);
- obróbki ścierno-elektroerozyjnej ściernicami diamentowymi lub  

z regularnego azotku boru (cBN);
- szlifowania ściernicami diamentowymi lub z cBN bez wspomagania 

erozją elektryczną.

Zależnie od odmiany wykonania szlifierka może mieć 4-6. osi CNC  
z jednoczesną interpolacją.

Szlifierka wyposażona jest w układ sterowania, z menu w j. polskim, 
z oprogramowaniem dedykowanym do szlifierki ścierno-elektroerozyjnej; 
w specjalnie zaprojektowany nowego typu generator impulsowy, ze 
sterowaniem mikroprocesorowym, przystosowany do współpracy  
z systemem sterowania CNC.

Zalety szlifierki 

• modułowa budowa umożliwiająca konfigurację zespołów obrabiarki, 
liczby sterowanych CNC osi, oprzyrządowania – w zależności od rodzaju 
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 

kablowej 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, 
odśrodkowym lub hydrocyklonem

- w stanowiskowy układ odciągowy z filtrem elektrostatycznym  
i filtrem mechanicznym

- w system gaszenia pożaru dostosowany do współpracy z systemem 
sterowania CNC obrabiarki – w przypadku stosowania chłodziw 
olejowych i cieczy dielektrycznych

Dane charakterystyczne

ASP 631F-SL5

Przeznaczenie
Specjalistyczna szlifierka ASP 631F-SL5 (ze sterowaniem 5. osiowym 

CNC) przeznaczona jest do automatycznego ostrzenia frezów 
nasadzanych i trzpieniowych z ostrzami prostymi, na przemian skośnymi, 
spiralnymi, z kulistym lub kształtowym zakończeniem czoła. Można 
szlifować powierzchnie natarcia i przyłożenia ostrzy śrubowych o kącie 
pochylenia linii śrubowej w zakresie 0-900Możliwe jest szlifowanie 
powierzchni kulistych i kształtowych.  

Obrabiarka MESO 25 CNC 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”.

ZAAWANSOWANE 
MODUŁOWE SZLIFIERKI 
NARZĘDZIOWE DO OBRÓBKI 
ŚCIERNEJ I ŚCIERNO-
ELEKTROEROZYJNEJ

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 lub chłodziwo do szlifowania

Dokładność filtrowania 2 μm

Zasilanie 3x400 V / 50Hz

Moc zainstalowana 26 kVA

Moc pobierana 10 kW

Wymiary 1600x2200x2350 mm

Masa całkowita ~2000 kg
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Zalety szlifierki
Modułowa budowa umożliwia dostosowanie konfiguracji obrabiarki, 

liczby sterowanych CNC osi, rodzaju napędów osi, systemu sterowania 
i oprogramowania narzędziowego do indywidualnych potrzeb 
Użytkownika.

Dane charakterystyczne

www.ios.krakow.pl • www.lakfam.pl

Szlifierka ostrzarka ASP 631F-SL5 jest jedną z odmian obrabiarek opracowanych  
i wykonanych w ramach projektu realizowanego przez Konsorcjum w składzie IZTW i LAKFAM  
w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH na podstawie umowy 
Nr INNOTECH-K2/IN2/71/183171/NCBR/12, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju a Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania i LAKFAM 
s.j., o dofinansowanie projektu pt. „Rodzina zadaniowych zautomatyzowanych szlifierek 
narzędziowych ASP”.  

Średnica przedmiotu szlifowanego największa 160 mm

Średnica ściernicy/elektrody największa 125 mm

Ilość ostrzy freza 2-999

Obrót ściernicy w płaszczyźnie pionowej ±180 o

Przesuw w osi wzdłużnej X 540 mm

Przesuw w osi poprzecznej Z 300 mm

Przesuw w osi pionowej Y ±100 mm

Prędkość posuwu roboczego 0,2-2 m/min

Wartość przybrania przy ostrzeniu 0-0,99 mm

Ilość programowanych przejść przy ostrzeniu 0-99

Ilość programowanych przejść przy wyiskrzaniu 0-9

Stożek wewnętrzny podzielnicy do ostrzenia 
frezów Morse’a 5

Ciecz technologiczna: chłodziwo do szlifowania

Objętość zbiornika chłodziwa 25 dm3

Zasilanie 3x400 V/50Hz

Moc zainstalowana 1,2 kVA

Wymiary 1200×1400×1550 mm

Masa całkowita 350 kg

Precyzja mierzona 
w setnych częściach mm
Zmień swoje myślenie. Zmień stal.

Toolox 33® twardość 32 HRC

Toolox 44® twardość 45 HRC

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

tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01; 
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

Toolox na 1-2 str..indd   1 2014-05-09   13:05:25
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PRODUCENT GER Máquinas Herramienta S.L.U.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE AI Lab s.c.

PARAMETRY (maszyna) MAŁA ŚREDNIA DUŻA MAŁA ŚREDNIA DUŻA

TYP SZLIFIERKI C600CNC CM3000CNC CPA6000CNC SCA40/20 SRA120/60 SRA400/100

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany 
na rzycie maszyny na podłogę) (mm) 3150 x 2200 9500 x 2800 16500 x 4500 2000 x 1540 4000 x 3500 10600 x 5500

Waga maszyny (kg) 4000 14000 30000 1200 7800 26000

Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC CNC CNC CNC CNC

Typ sterowania FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC

Długość szlifowania w kłach (mm) 600 3000 6000

Ilość osi sterowanych jednocześnie) 2-3 2-3 2-3 2 (3) 2 (3) 2 (3)

Wysokość w kłach (mm) 140 (180) 300 400 (500 OPT) - - -

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm)  0 > d > 275 max 590 max 790 (990 OPT) - - -

Moc wrzeciona głównego (kW) 5,5 15 22 - - -

Rodzaj stołu (skrętny/stały) skrętny skrętny skrętny - - -

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

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

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

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 400 x 50 x 127 600 x 80 x 304 750 x 100 x 304
(900 x 100 x 304) 225x25x51 400x80x127 500 x 100 x 203

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W
250/-

/750/360/-
20…+210

500/-
/3250/360/-

20…+210
650/-/6350/360/-

20…+210 - - -

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

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 100 2000 6000 - - -

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

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

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin 
powietrznych (obr./min) dowolne - wg. potrzeb - - -

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

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

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

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) - - - 400 x 200 1200 x 600 4000 x 1000

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na 
stole (mm) - - - 400 x 200 1200 x 650 4000 x 1100

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

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) - - - 150 1100 3500

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) - - - 415 625 1000

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) - - - 420 1360 4160

Zakres prędkości przy posuwie wzdłuznym (m/min) - - - 2 - 28 2 - 28 2 - 25

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) - - - 190 600 1000

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) - - - 300 425 750

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica 
otworu wewnetrznego 400 x 50 x 127 600 x 80 x 304 750 x 100 x 304 225 x 25 x 51 400 x 50 x 127 500 x 100 x 203

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) do 45 m/s do 45 m/s do 45 m/s do 3000 obr/
min

do 3000 obr/
min

do 3000 obr/
min

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) - - - 2,2 11 20 (30 OPT9)

Cena katalogowa netto (Euro) - - - - - -

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 100 220 300 130 200 300

ADRES ul. Rybitwy 15, 30-722 Kraków

OSOBA DO KONTAKTU Jarosław Hołody

TELEFON/FAX 600 961 620

WWW/E-MAIL www.ailab.pl/sprzedaz@ailab.pl
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PRODUCENT SUPERTEC Kent USA

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE APX Technologie Sp. z o.o. Eurometal Sp. z o.o.

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP SZLIFIERKI G38P100CNC G32P60NC G25P50NC  do płaszczyzn KGS 
620 SD2

do płaszczyzn KGS 
1640 SD2

do płaszczyzn KGS 
1020 SD2

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany 
na rzycie maszyny na podłogę) (mm) 5300x2300 3020x2300 2250x1650 6200 x 2700 3600 x 2600 1900 x 2300

Waga maszyny (kg) 5100 4300 2800 6500 2950 1680

Sterowanie (NC/CNC) CNC NC NC - - -

Typ sterowania FANUC PLC Mitsubishi PLC Mitsubishi PLC PLC PLC

Długość szlifowania w kłach (mm) 1000 600 500 - - -

Ilość osi sterowanych jednocześnie) - - - 2 2 2

Wysokość w kłach (mm) 360 300 260 - - -

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

Moc wrzeciona głównego (kW) 1,5kW  1,5kW  5HP 7,5 5,5 2,2

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

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

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

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

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 510x100 510x 50~100 355x38 355 x 50 355 x 40 200 x 25

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W Z- 225 Z-135 x=660, z=600 x=400, z=600 x=255, z=535

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) - - - 600 x 2000 400 x 1000 255 x 510

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 150 150 80 1500 300 700

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) 7 9 8 - - -

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

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

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

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

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

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) - - - 600 x 2000 400 x 1000 255 x 510

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

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) - - - 600 x 2000 400 x 1000 255 x 510

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

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) - - - 600 600 530

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) - - - 2230 1120 575

Zakres prędkości przy posuwie wzdłuznym (m/min) - - - 7--25 5--25 5--25

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) - - - 660 450 280

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) 245 225 135 600 600 530

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica 
otworu wewnetrznego 510x50x152 450x50x120 450x50x120 355 x 50 x 127 355 x 40 x 127 200 x 25 x32

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) 1390 1650 1960obr/min 1450 1450 2850

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) 5,6 kW 5,6kW 3,75kW 7,5 5,5 2,2

Cena katalogowa netto (Euro) Do negocjacji Do negocjacji Do negocjacji Na zapytanie klienta, cena zależna od wyposażenia

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) - - - około 100 dni na zamówienie lub 7 dni z magazynu w Polsce

ADRES APX Technologie Sp. z o.o. ul. Centralna 27, 05-816 Opacz-Kolonia Eurometal Sp. z o.o. 80-297 Banino k/Gdańsk, Miszewko 41

OSOBA DO KONTAKTU Michał Tokarczyk Jacek Liszewski

TELEFON/FAX 609 989 855 / 22 759 62 00 58 550 08 21, 58 680 25 34/58 550 08 19

WWW/E-MAIL www.apx.pl/apx@apx.pl www.eurometal.com.pl
eurometal@eurometal.com.pl, jacek.liszewski@eurometal.com.pl
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FANUC Robodrill αD21LiA5
Inteligentne 100% japońskie centrum obróbkowe
ze sterownikiem FANUC 31iB5.

Elektroerozyjna wycinarka drutowa CNC
FANUC ROBOCUT C400iA/5/AWF

 Przesuw X/Y/Z (mm) 370/270/255

APX Technologie Sp. z o.o.
ul. Centralna 27

05-816 Opacz  k/Warszawy
Tel. (+48) 22 759 62 00
Fax (+48) 22 759 63 44

apx@apx.pl

www.apx.pl

7. Międzynarodowe Targi 
Obrabiarek, Narzędzi 
i Technologii Obróbki

30 września – 2 października 2014 r.
Prezentowane będą Centra Obróbkowe CNC oraz pełna

oferta narzędzi i oprzyrządowania do obrabiarek.Zapraszamy na stoisko APX Technologie nr A-238.

Frezarskie 5-osiowe centrum obróbkowe
QUASER MF400U

Stworzone do optymalnej 
i najbardziej opłacalnej, 

jednoczesnej obróbki 
5-osiowej.

Toolex2014.indd   1 8/22/14   3:54:32 PM



PRODUCENT Blohm Jung GmbH Fritz  STUDER AG

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE GALIKA sp. z o.o.

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA 
ŚREDNIA MASZYNA MAŁA MASZYNA DUŻA MASZYNA 

ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP SZLIFIERKI Planomat HP 620 Planomat HP 408 J 600 S 41 cnc S 33 cnc S 11 cnc

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt 
opisany na rzucie maszyny na podłogę) (mm) 5500 x 2800 3600 x 2400 3200 x 2300 6200 x 5000 4000 x 3500 2200 x 2500

Waga maszyny (kg) 8000 3900 4300 9000/10.200 4000/5000 2300

Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC CNC CNC CNC CNC

Typ sterowania Sinumerik 840D SL Sinumerik 840D SL Sinumerik 840D SL Fanuc 31i-A Fanuc 0i-TD Sinumerik 840D SL

Długość szlifowania w kłach (mm) - - - 1000/1600 650/1000 200

Ilość osi sterowanych jednocześnie) 3 3 4 X Z C Y X Z C X Z C

Wysokość w kłach (mm) - - - 225/275 175 125

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

Moc wrzeciona głównego (kW) - - - 15/30 7,5/11 4,5/9

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

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

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) wielokąt wieklokąt wielokąt/krzywka tak tak tak

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

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) - - - Ø 500 x 100 Ø 500 x 110 Ø 508 x 63

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W - - - Z/X 1750/350 Z/X 1150/285 Z/X 210/210

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) 2400 x 600 1200 x 400 1000 x 300 - - -

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) - - - 250 (w kłach) 80/120 3

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) - - - tak tak tak

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

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin 
powietrznych (obr./min) - - - 6000 … 120000 24000 … 120000 -

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

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

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

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) 2000 x 600 800 x 400 600 x 300 - - -

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania 
mocowanych na stole (mm) 2100 x 660 900 x 460 700 x 395 - - -

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na 
stole (mm) 1900 x 660 700 x 460 500 x 395 - - -

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) 1700 800 400 - - -

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) 700/950 700/950 600 - - -

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) 2100 900 700 - - -

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

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) 560 360 345 - - -

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

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; 
-średnica otworu wewnetrznego Ø 400 x 100 x 127 Ø 400 x 100 x 127 Ø 300 x 50 x 76,2 - - -

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) zależy od specyfikacji zależy od specyfikacji

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) ok. 180 ok. 20 ok. 150 ok. 180 ok. 120 ok. 150

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 GRINDEX d.o.o. - KIKINDA/Srbija IMT S.p.A.

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE GORBREX MACHINERY TRADE Sp. z o.o. ISOTEK Sp. z o.o.

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA 
ŚREDNIA MASZYNA MAŁA SZLIFIERKA DO 

PŁASZCZYZN SZLIFIERKA DO OTWORÓW SZLIFIERKA 
UNIWERSALNA

TYP SZLIFIERKI BSD 2500 BSC 1000 BSB 300 MB 75 MT 250 ID ELEKTRA 1018 UA

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt 
opisany na rzycie maszyny na podłogę) (mm) 7400 x 2760 3300 x 1740 2080 x 1670 3950 x 2935 2300 x 1600 3950 x 2090

Waga maszyny (kg) 8000 4350 2300 6500 6600 6500

Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC NC CNC CNC CNC

Typ sterowania SIEMENS 840 D sl SIEMENS 840 D sl SIMATIC S7-1200 
PLC Siemens 840 D Siemens 840 Dsl Fanuc 32i

Długość szlifowania w kłach (mm) 2500 1000 300 - - 1190

Ilość osi sterowanych jednocześnie) max 6 max 6 2 niezależne 2 3 3

Wysokość w kłach (mm) 175(225mm) 175(225mm) 135 - - 180

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) 8-200 (250mm) 6-200 (250mm) 6-150 - 6 - 100 5 - 350

Moc wrzeciona głównego (kW) 11 kW 7,5 kW 3 kW 11 Zależy od wybranych wrzecion 8,2

Rodzaj stołu (skrętny/stały) skrętny skrętny skrętny Stały Stały Obydwie możliwości

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

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

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

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) ø600x160xø305 ø500x100xø305 ø400x80xø127 406 x 100 60 x 30 508 x 80 (115)

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W X,Z=6000/min X=6000/min;                           
z=7000/min

X=6000/min;                           
z=7000/min 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) 500 kg 300 kg 25 kg 850 70 w uchwycie 250 pomiędzy kłami

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) 6° 7° 10° Tak Tak Tak

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

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin 
powietrznych (obr./min) 120.000 rpm 120.000 rpm 120.000 rpm 3000 90000 90000

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

technicznej System EROWA

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

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) Tak Tak Tak 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) 200 Kg 100 Kg 10 Kg 850 - -

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

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) 2650 1150 380 1090 - -

Zakres prędkości przy posuwie wzdłuznym (m/min) 6 m/min 7 m/min 7 m/min 1 - 40 - -

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) 200 180 80 530 - -

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) - - - 645 - -

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm):  
-średnica; -szerokość; -średnica otworu wewnetrznego ø600x100xø305 ø500x80xø203 ø400x60xø127 mm 406 x 100 x 152,4 Zależą od wybranych wrzecion 508x80(115)x203,2

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) 2000 Obr./min 2500 Obr./min. 3000 Obr./min. 1400 24000 - 90000 zależy od 
wybranych wrzecion -

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) 11 kW 7,5 kW 3 kW 11 1,5/15 zależy od wybranych 
wrzecion 8,2/11,5

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

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 150 150 120 Na życzenie Na życzenie Na życzenie

ADRES ul. Mstowska 10A, 42-240 Rudniki, ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań,

OSOBA DO KONTAKTU Michał Turek Damian Batura

TELEFON/FAX 510 026 235 tel. 61 835 08 67/fax 61 835 08 51

WWW/E-MAIL www.gorbrex.pl/mturek@gorbrex.pl www.isotek.com.pl/damian.batura@isotek.com.pl
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PRODUCENT MARCOSTA EQUIPTOP KRASNY BORETS 

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE MARCOSTA MEXIM SPÓŁKA Z O.O. 

PARAMETRY MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
ŚREDNIA MASZYNA DUŻA MASZYNA 

ŚREDNIA MASZYNA DUŻA MASZYNA 
ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA

TYP SZLIFIERKI RUP-32M/
L1000

RUP-28M/
L500 ESG-6120 TD ESG-1224 TD OSH60120 OSH40110 OSH450

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny 
(prostokąt opisany na rzycie maszyny na podłogę) (mm) 3600x2000 2300x2000 4500x3500x2350 2700x1600x1850 4800x3850x2250 3800x2540x2140 2715x1788x2035

Waga maszyny (kg) 2800 2600 12600 1990 8500 4150 2950

Sterowanie (NC/CNC) - - NC NC CNC NC opcjonalnie nie

Typ sterowania - - - - Sinumerik Sinumerik nie dotyczy

Długość szlifowania w kłach (mm) 1000 500 - - nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Ilość osi sterowanych jednocześnie) - - 1 1 2 (opcja 3) 2 nie dotyczy

Wysokość w kłach (mm) 320 / 280 320 / 280 - - nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów 
(mm) do 200 do 200 - - nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Moc wrzeciona głównego (kW) 5,5 5,5 7,5 3,677 11 7,5 4

Rodzaj stołu (skrętny/stały) Skrętny Skrętny Stały Stały stały stały stały

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

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

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie Prosto/
skośnie

Prosto/
skośnie Prosto Prosto prosto prosto prosto

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 400/50 400/50 400/50 304/31,75 400x100x127 400x80x127 300x63x76

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W 2/
x1000/280

2/
x500/280 - - 2-28;0,001-

0,3;0,3-20
1-25;0,3-

40;0,002-0,08
2-30;0,3-

40;0,002-0,08

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) 1220 x 610 600 x 300 600x1200 400x1100 200x630

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 125 125 1250 454 1200 300 200

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

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

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

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

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

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

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) - - 1220 x 610 600 x 300 600 x 2000 mm 400 x 1100 mm 200 x 630

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

φ	320 x 
1000 φ320 x 500 1220 x 610 600 x 300 jak wyżej jak wyżej jak wyżej

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na 
stole (mm)

φ320 x 
1000 φ320 x 500 - - " " "

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną 
(kg) 125 125 1660 675 1200 kg 300 kg 200 kg

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) 160 160 520 435 600 mm 450 mm 400 mm

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) 1000 500 1650 730 1200 1160 670

Zakres prędkości przy posuwie wzdłuznym (m/min) 0,075 ÷ 4 0,075 ÷ 4 5 ÷ 30 5 ÷ 20 28 m/min 25 m/min 30 m/min

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) 600 600 685 340 0,3 mm/skok 40 mm/skok 40 mm/skok

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) 520 435 20 mm/skok 0,08 mm/skok 0,08 mm/skok

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -
średnica; -szerokość; -średnica otworu wewnetrznego 400/50/127 400/50/127 400/50/127 304/31,75/76,2 400 x 100 x 127 400 x 80 x 127 300 x 63 x 76 

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) 2140 2140 1450 1450 1450 1450 1450

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) 5,5 5,5 7,5 3,6 11 kW 7,5 kW 4 kW

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

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) - - - - 30 dni 30 dni 30 dni 

ADRES MARCOSTA ul. Klikowska 101C, 33-102 Tarnów Grafitowa 10 , 55-010 Radwanice K.Wrocławia

OSOBA DO KONTAKTU - T. Pańko , W. Kadzikiewicz (Mexim W-wa)

TELEFON/FAX 14 626 68 52 71 311 73 38; 22 533 50 00

WWW/E-MAIL www.marcosta.pl/e-mail:handlowy@marcosta.pl www.mexim.pl 
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PRODUCENT AMADA ZIERSCH

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE VECTOR HIGH TECH MACHINERY

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA MAŁA MASZYNA DUŻA MASZYNA 
ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP SZLIFIERKI
Do płaszczyzn 

i profili 
TECHSTER 126

Optyczna do 
płaszczyzn i profili 

GLS 5-T
Do płaszczyzn 

ZT612
Do płaszczyzn 

ZT48
Szlifierka do 

płaszczyzn ze stołem 
obrotowym ZT600R

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany 
na rzycie maszyny na podłogę) (mm) 4853 x3965 1760 x 1750 4500x2700 3800x2100 3800x2100

Waga maszyny (kg) 12 500 5 000 7 500 4 500 4 500

Sterowanie (NC/CNC) CNC i MAN CNC i MAN CNC CNC CNC

Typ sterowania Fanuc 32i Fanuc 32i Z-Control Z-Control Z-Control

Długość szlifowania w kłach (mm) - - - - -

Ilość osi sterowanych jednocześnie) - - - - -

Wysokość w kłach (mm) - - 600 600 600

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

Moc wrzeciona głównego (kW) 15 1,5 - - -

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

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

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

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie - regulacja w osi 
poziomej i pionowej - - -

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 500/120 180/10 400x80 400x50 400x50

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W 1500/660 200/150/125/300/150 - - -

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) 1200/600 400/250 - - -

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 1500 1 300 700 500

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) tak 15 - - -

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

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

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

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

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

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) - - 1200x600 800x400 ø 600

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 wzdłuznym (m/min) - - - - -

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) - - - - -

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) - - - - -

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

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

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

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

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) - 90 - 120 - - -

ADRES ul. Sokołowska 20/52, 01-142 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Witold Śniatowski

TELEFON/FAX 605 047 467

WWW/E-MAIL www.vector-htm.pl • biuro@vector-htm.pl
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PRODUCENT SHIGIYA SCHREYER

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE VECTOR HIGH TECH MACHINERY

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP SZLIFIERKI Do wałów korbowych 
GPES 30.60 Do wałków GPH 20-50 Uniwersalna, 

narzędziowa AWS 300
Uniwersalna, 

narzędziowa AWS 10

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany na 
rzycie maszyny na podłogę) (mm) 3200/3240 2400/1800 1290 x 1070 1290 x 1070

Waga maszyny (kg) 6500 2000 400 500

Sterowanie (NC/CNC) - CNC/MAN CNC/manualne CNC/manualne

Typ sterowania Fanuc Fanuc 0i - -

Długość szlifowania w kłach (mm) 630 500 - -

Ilość osi sterowanych jednocześnie) - - 3 CNC i 4 manualnie 1 NC i 6 manualnie

Wysokość w kłach (mm) 150 100 120 / 140 120 / 140

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

Moc wrzeciona głównego (kW) 15 2,2 1,5 0,7 / 0,85

Rodzaj stołu (skrętny/stały) - - przesuw oscylacyjny przesuw oscylacyjny

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) - - linii śrubowej linii śrubowej

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

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie - - - -

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 508/75 355/32 - -

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

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) - - 850 x 120 850 x 120

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 150 20 - -

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) - - - -

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

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin powietrznych 
(obr./min) - 30-1000 2.600/5.200

3.700/7.400
2.600/5.200
3.700/7.400

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

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

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak 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) - - man. 360/CNC 300 man. 360/CNC 300

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

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) - - 230 230

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) - - 165 + 100 165 + 100

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

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

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) - - - -

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

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) na zapytanie na zapytanie 180 -210 180 - 210

ADRES ul. Sokołowska 20/52, 01-142 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Witold Śniatowski

TELEFON/FAX 605 047 467

WWW/E-MAIL www.vector-htm.pl / biuro@vector-htm.pl
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PRODUKCJA I REGENERACJA NARZĘDZI

Regeneracja narzędzi VHM na szlifierkach 
SCHNEEBERGER i ANCA;
pokrywanie powłokami OERLIKON BALZERS

Ostrzenie narzędzi PKD
za pomocą dyskowej ostrzarki erozyjnej
VOLLMER QXD 250

VOLLMER QXD 250
do ostrzenia 
frezów i wierteł 
z wlutowanymi 
płytkami 
diamentowymi

 maks. średnica 
narzędzia Ø320 mm,

 maks. długość 
narzędzia 250 mm,

 maks. masa 
narzędzia 25 kg,

 jakość powierzchni 
nawet Ra = 0,1 μm

3D Szlif Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5a
44-295 Sumina 
tel. 32 750 60 95
tel. kom. 600 349 843
www.3dszlilf.eu



Co chcielibyście osiągnąć z posiadanymi maszynami obróbkowymi ? To pytanie kieruję do Państwa: właścicieli firm, technologów, operatorów  
i użytkowników- osób odpowiedzialnych za jak najlepsze i najwydajniejsze wykorzystanie posiadanych urządzeń. Jeżeli otrzymujecie zapytania, ale nie 
możecie wykonać zleceń, bo na przeszkodzie stoi brak wysokich obrotów, NAKANISHI INC. - japońska firma przyjdzie Wam z pomocą.

Zamawiając elektrowrzeciona otrzymacie: OBROTY, MOC, NIEZAWODNOŚĆ, KONTROLĘ OBROTÓW aż do 50 000 o/min.

Seria wrzecion HES firmy NAKANISHI przekształca centra obróbkowe w maszyny HSM – wysokoobrotowe centra maszynowe bez potrzeby 
inwestowania wielkich pieniędzy w nową maszynę.

Funkcja bezpieczeństwa

HES 510/810 posiada przewód elektryczno-powietrzny wyposażony w złącze bezpieczeństwa. W przypadku niezamierzonego uruchomienia obrotów 
wrzeciona maszyny, sprzężenie przewodów rozłączy się samoczynnie i zminimalizuje uszkodzenia maszyny i jednostki sterującej.

Warunkiem poprawnego działania tej funkcji jest zainstalowanie przewodów zgodnie z instrukcją obsługi.

Wrzeciona z silnikami 
elektrycznymi do pionowych 

centrów maszynowych

Motor Code

Shank

200 mm Emergency connector

Controller
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Mocowania stożkowe
Jest duża różnorodność dostępnych stożków. Można wybierać spośród typów i rozmiarów (BT/NT/IT/HSK A/ST).

Nie ma żadnego ograniczenia w dostępności mocowania. Do każdej maszyny wyprodukowanej w Polsce czy na świecie można dopasować stożek.

Przykładowe połączenie zestawu HES 510

Elektrowrzeciono HES 510-BT40 + przewód EMCD -510-4M+ sterownik E3000 + stacja osuszania powietrza AL.-C1204.

Mocowania narzędzi za pomocą oprawek zaciskowych model CHK.

Dostępne średnice

Zapraszamy na targi TOOLEX w Sosnowcu. Stoisko B-568

Przedstawiciel firmy NAKANISHI w Polsce
OBERON ® Robert Dyrda

• Marek Adelski - specjalista d/s NAKANISHI • tel. 52 354 24 24 • kom. 693 371 202 
• www.nakanishi.com.pl • m.adelski@oberon.pl

[BT] [NT] [IT] [HSK A]

+ ++

Tulejki zaciskowe z grupy CHK

Nr katalogowy Model Średnica wewnętrzna do Wrzeciona

91592 CHK-2.35 Ø2.35

HES 510                                                                              
* tulejki o wysokiej dokładności 
AA (dokładność wrzeciona w 
granicach 2 μm)

91530 CHK-3.0 Ø3.0

91593 CHK-3.175 Ø3.175

91540 CHK-4.0 Ø4.0

91560 CHK-6.0 Ø6.0

91596 CHK-6.35 Ø6.35

- CHK-  

Ø0.5, Ø0.6, Ø0.7, Ø0.8, Ø0.9

Ø1.0, Ø1.5, Ø2.0, Ø2.5, Ø3.5, Ø4.5, Ø4.76, Ø5.5

Ø1.1, Ø1.2, Ø1.3, Ø1.4, Ø1.7, Ø1.8, Ø1.9
Ø2.1, Ø2.2, Ø2.3, Ø2.4, Ø2.6, Ø2.7, Ø2.8, Ø2.9
Ø3.1, Ø3.2, Ø3.3, Ø3.4, Ø3.6, Ø3.7, Ø3.8, Ø3.9
Ø4.1, Ø4.2, Ø4.3, Ø4.4, Ø4.6, Ø4.7, Ø4.8, Ø4.9
Ø5.1, Ø5.2, Ø5.3, Ø5.4, Ø5.6, Ø5.7, Ø5.8, Ø5.9

Ø1.6, Ø5.0

91597 CHK-3.0AA Ø3.0AA *

91598 CHK-3.175AA Ø3.175AA *

91599 CHK-4.0AA Ø4.0AA *

91600 CHK-6.0AA Ø6.0AA *

91601 CHK-6.35AA Ø6.35AA *
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„Zobaczyć Morze” to unikatowe w skali całego świata 
przedsięwzięcie, którego sztandarowym celem jest integracja osób  
z dysfunkcjami narządu wzroku z ludźmi pełnosprawnymi. W ramach 
projektu załogę na specjalnie przystosowanym jachcie „Zawisza 
Czarny” tworzą bowiem osoby widzące i niewidome. Razem stanowią 
zgraną drużynę, która działa w znakomity sposób. Program od kilku lat 
realizowany jest również dzięki wsparciu Abplanalp.

Fot. 1. Zobaczyć Morze… można wszystkimi zmysłami.  
Zdjęcie Jacek Renard.

Poczuć wiatr i wyjść znowu do świata
Projekt „Zobaczyć morze” łączy w sobie kilka elementów. 

Najważniejszym jest rehabilitacja niewidomych przez zmaganie 
się z dotąd niepoznanymi trudami. Osoby takie mają możliwość 
kształtowania sprawności w zakresie wykonywania podstawowych 
czynności dnia codziennego i samodzielnego poruszania się po nowej 
przestrzeni, jaką stanowi żaglowiec. Takie działanie prowadzi do wzrostu 
poczucia sprawności, samooceny i świadomości własnych kompetencji, 
przełamania strachu i oporu przed nabywaniem nowych doświadczeń 
oraz nawiązywaniem i kształtowaniem więzi społecznych. – Jest to 
ogromnie ważny cel, który wraz z rozszerzaniem wiedzy o niewidomych 
i słabowidzących w społeczeństwie pozwala burzyć krzywdzące 
stereotypy i zmieniać sposób postrzegania osób z dysfunkcjami wzroku 
– tłumaczy Joanna Nowak. Program ma również walory szkoleniowe  
i ogólnospołeczne dla biorących w nim udział osób zdrowych oraz daje 
możliwość przeżycia wspólnej, pięknej przygody na morzu.

Dokonania organizatorów projektu z poprzednich lat są naprawdę 
imponujące, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżniania. Rejsy po 
morzu do wielu europejskich portów trwają bowiem nieprzerwanie 
od 2006 roku. Osiągnięcia uczestników wypraw śledzą ogólnopolskie 
media. 

Szlachetny cel
Abplanalp to dojrzała firma ciągle dynamicznie rozwijająca się, 

której kadra zarządzająca ma świadomość, że prócz rozwijania 

działalności biznesowej warto zajmować się także sferą socjalną. 
Dlatego też wychodzi poza obszar biznesu i troszczy się o los ludzi 
nie mających samodzielnej możliwości godnego życia. Tak jest  
w przypadku większości osób z dysfunkcjami wzroku. Dla wielu  
z nich sfera zawodowa jest zamknięta. Ci, którzy mieli więcej szczęścia  
w znalezieniu zatrudnienia wykonują niskopłatną pracę. Mimo to 
wkładają w nią całe swoje serce. Dlatego właśnie warto pomóc 
niewidomym funkcjonować w społeczeństwie i realizować ich małe-
wielkie marzenia. 

Fot. 2. Nie tylko praca. Zdjęcie Bartek Wardziak.

Fot. 3. Zawisza Czarny jest przystosowany dla osób niewidomych.  
Zdjęcie Bartek Wardziak.

Zdumienie potęgą nieograniczonej przestrzeni, przerażenie 
głębią wód, zachwyt magią błękitu morza i biel żagli... Rejsom 
morskim towarzyszy wiele skrajnych emocji. Wydaje się, że do 
ich odczuwania potrzebny jest wzrok. Nic bardziej mylnego! 
Nieprzerwanie od 9 lat uczestnicy programu „Zobaczyć morze” 
udowadniają, że wielką wyprawę morską odczuwa się wszystkimi 
zmysłami. 

Abplanalp pomaga niewidomym 
ZOBACZYĆ MORZE

Warto być blisko człowieka nie dla splendoru ani poczucia satysfakcji z realizacji ważnej misji, ale 
dla uśmiechu i radości obdarowanych osób – mówi Joanna Nowak, dyrektor marketingu Abplanalp 
Consulting.
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Robert Dyrda Ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław, tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01; j.pankowski@oberon.pl; www.preciz.pl

Wymiary katalogowe

Wersja walcowana

zew. Ø D[mm] wew. Ø d[mm] skok S[mm]
Grubość materiału Długość

wew. [mm] zew. [mm] kg/3000mm

80 17,2 80 2,5 1,2 2,9

90 25,0 90 2,5 1,3 3,2

100 33,7 100 2,5 1,5 3,5

120 33,7 120 2,5 1,3 4,3

125 33,7 125 2,5 1,3 4,5

140 42,4 140 2,5 1,3 5,0

150 48,3 150 3,0 1,6 6,4

160 48,3 160 3,0 1,6 6,8

180 48,3 180 3,0 1,5 7,7

200 48,3 200 3,5 1,7 10,0

200 48,3 200 6,0 2,8 17,6

200 60,3 200 6,0 2,8 17,5

250 60,3 250 4,0 2,0 14,3

250 60,3 250 6,0 3,0 22,0

300 76,1 300 5,0 2,5 21,5

315 76,1 315 5,0 2,4 22,6

350 88,9 350 5,0 2,5 25,0

400 101,6 400 8,0 4,0 47,0

OBERON®

Ślimaki, wstęgi ślimakowe do transportu 
granulatów, wiórów 







PRODUCENT Accutex Mitsubishi Electric

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

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna 
średnia Maszyna mała Maszyna duża Maszyna 

średnia Maszyna mała

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy ruchomy ruchomy nieruchomy nieruchomy ruchomy

Wymiary maszyny (mm) 4350x3600x2740 2950x2560x2210 2750x2560x2120 5375x5045x2823 2687x3030x2150 2025x2760x2015

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 8500 3500 2500 9000 3500 2700

Pobór mocy (kVA) 13,5 13,5 13,5 23 13,5 13,5

Maksymalny ciężark detalu (w natrysku/              w zanurzeniu (kg)) 300 400 5000 4000 1500 500

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1685x990x595 990x560x265 765x535x215 2000x1600x395 1050x820x305 810x700x215

Maksymalna wysokość detalu (mm) 595 265 215 395 305 215

Przesuwy roboczew osiach x,y,z (mm) 1100x650x600 560x360x300 350x250x220 1300x1000x400 600x400x310 400x300x220

Zakres oso u - v (mm) 150x150 100x100 80x80 150x150 150x150 120x120

Dostępne średnice drutu (mm) 0.15-0.33 0.15-0.33 0.15-0.33 0.1 - 0.3 0.1-0.3 01 - 0.3

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard standard standard standard

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

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

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) 22.5/100 22.5/100 22.5/80 15/260mm 15/260mm 15/200mm

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 330 330 330 500 500 500

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

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

Pojemność zbiornika (litry) 2600 1150 850 3200 860 550

Dokładność filtracji (μm) 3 3 3 3 3 3

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

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) standard standard standard standard standard standard

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) 50 50 50 50 50 50

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

Układ sterowania (ilość bitów) 64 64 64 64 64 64

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

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0.0001 0.0001 0.0001 0.00005mm 0.00005mm 0.00005mm

Minimalna jedostka programowania (μm) 0.1 0.1 0.1 0.0001 0.0001 0.0001

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

Pamięć dostępna dla u zytkownika (Mb) 128 128 128 20 Gb 20 Gb 20 Gb

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

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

Nośniki pamięci (standard/opcja) standard standard standard standard standard standard

Twardy dysk (Gb) 512 MB 512 MB 512 MB 40 40 40

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

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

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

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 90 21 14 180 21 21

ADRES Abplanalp Consulting Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 36,  02-979 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Tomasz Piekarniak

TELEFON/FAX 604 750 083

WWW/E-MAIL www.abplanalp.pl, tomasz.piekarniak@abplanalp.pl
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Drążarki drutowe - raport



PRODUCENT
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania MAKINO

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE

PARAMETRY Maszyna duża 
(MEWIOS 30)

Maszyna średnia 
(MEWIOS 20)

Maszyna mała 
(MEWIOS 15)

Maszyna mikro 
(MW-50) Maszyna średnia

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) natryskowa natryskowa natryskowa zanurzeniowa zanurzeniowa

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy nieruchomy nieruchomy ruchomy - oś Y nieruchomy

Wymiary maszyny (mm) 1200x1200x2400 1400x1400x1600 1200x1400x1600 700x2000x1800 2900x2270x2350

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 1500 1200 1000 30 5300

Pobór mocy (kVA) 4 4 4 2 18

Maksymalny ciężar detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 1000 400 200 1 1500

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1200x900 600x500 500x300 100x100 1000x800

Maksymalna wysokość detalu (mm) 200 180 120 20 400

Przesuwy robocze w osiach x,y,z (mm) 1000x750x250 400x300x200 300x200x150 50x50x50 650x450x420

Zakres oso u - v (mm) - ±75 - ±75

Dostępne średnice drutu (mm) 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3 0.05 - 0.1 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) nie nie nie nie standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) - - - - 10

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

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) 20/50; 10/120 20/50; 10/200 20/50; 10/200 - ±15°/100

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 220 220 220 2 b.d.

Centralny układ smarowania (standard/opcja) nie nie nie nie opcja

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

Pojemność zbiornika (litry) 400 250 200 15 920

Dokładność filtracji (μm) 2 2 2 2 6

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 2/32m2 2/32m2 2/32m2 1/20m2 4

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak tak tak tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) opcja opcja opcja opcja standard

Ochrona antykolizyjna (tak/nie) tak tak tak tak system antykorozyjny

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowy tranzystorowy tranzystorowy tranzystorowy b.d.

Maksymalny prąd roboczy (A) 10 10 10 <1 30A

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

Układ sterowania (ilość bitów) 16 16 16 16 10G

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

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0.001 0.001 0.001 0.0001 0.0005

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

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

Pamięć dostępna dla u zytkownika (Mb) 100 100 100 100 10000

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

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

Napęd dyskietek (standard/opcja) opcja opcja opcja - USB

Twardy dysk (Gb) 160GB 160GB 160GB 160GB b.d.

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

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

Możliwość cięcia bez zadania nastawy technologicznej (tak/nie) nie nie nie nie b.d.

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 270 270 270 270 4 miesiące

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

ul. Osmańczyka 12/112, 
01-494 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU dr inż. Wacław Mielnicki Daniel Kustrzepa

TELEFON/FAX tel. 12 6317 230/fax 12 63 39 490 664 740 741

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

F
N

NUMER 04 (67) 2014 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

61

Drążarki drutowe - raport



PRODUCENT FANUC ONA Hiszpania

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE APX Technologie Galika Sp. z o.o. 

PARAMETRY ROBOCUT C600iA ROBOCUT C400iA ONA AF130 ONA AF35 ONA AF25

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy nieruchomy nieruchomy nieruchomy

Wymiary maszyny (mm) 2440x2740x2160 1930x2210x1960 6200x4330 2715x2600 2325x2205

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 3000 1800 21 000 4 000 3 000

Pobór mocy (kVA) 13 13 b.d. b.d. b.d.

Maksymalny ciężark detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 1000 [ w zanurzeniu] 500 [ w zanurzeniu] 10 000 1 500 700

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1050x820x300 700x600x250 2450x1600x600 1060x750x400 700x650x250

Maksymalna wysokość detalu (mm) 300 [opcja 400] 250 700 400 250

Przesuwy roboczew osiach x,y,z (mm) 600x400x310 [410] 370x270x255 2000x1300x700 600x400x400 400x300x250

Zakres oso u - v (mm) +/-100 x +/-100 +/-60 x +/-60 500x500 120x120 120x120

Dostępne średnice drutu (mm) 0,1-0,3 0,1-0,3 [0,05 opcja] 0,20-0,33 0,10-0,33 0,10-0,33

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) 10 10 b.d. b.d. b.d.

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

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) +/- 45stopni/70 +/- 45stopni/40 ± 30° / 400 mm ± 30° / 87 mm ± 30° / 87 mm

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) - - 450 450 450

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

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) - - tak tak tak

Pojemność zbiornika (litry) 910 480 4500 1000 700

Dokładność filtracji (μm) 2-10 2-10 3 3 3

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 2 2 ekologiczny filtr mineralny o min. żywotności 10 tys godz.

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak tak tak tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) standard standard opcja opcja opcja

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) tak tak tak tak tak

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowa tranzystorowa b.d. b.d. b.d.

Maksymalny prąd roboczy (A) - - b.d. b.d. b.d.

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

Układ sterowania (ilość bitów) - - b.d. b.d. b.d.

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

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0,00001 0,00001 0,001mm i  0,001° 0,001mm i  0,001° 0,001mm i  0,001°

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

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) liniowa/kołowa liniowa/kołowa kołowa i spiralna kołowa i spiralna kołowa i spiralna

Pamięć dostępna dla u zytkownika (Mb) 4 MB 4 MB RAM 258 Mb RAM 258 Mb RAM 258 Mb

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

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

Napę dyskietek (standard/opcja) - - opcja opcja opcja

Twardy dysk (Gb) - - RAM 258 Mb RAM 258 Mb RAM 258 Mb

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

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

Możliwość cięcia bez zadania nastawy technologicznej (tak/nie) tak tak b.d. b.d. b.d.

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 90 90 do uzgodnienia 60 60

ADRES APX Technologie 
ul. Centralna 27, 05-816 Opacz

Galika Sp.z o.o.,
ul.Spacerowa 12/4, 00-592 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Rafał Filipek r.gozdz@galika.pl/j.bilski@galika.pl/k.wasinski@galika.pl

TELEFON/FAX 609 98 98 04; 22 759 62 00 22  848 24 46

WWW/E-MAIL r.filipek@apx.pl www.galika.pl/www.galika.com/galika-wars@galika.pl
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PRODUCENT CHMER

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MDT WADOWSKI

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 ciężark detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 4000 500 250

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

Maksymalna wysokość detalu (mm) 295 300 215

Przesuwy roboczew 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 jedostka programowania (μm) 1 1 1

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa kołowa kołowa

Pamięć dostępna dla u zytkownika (Mb) 1024 1024 1024

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

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

Nośniki pamięci (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 ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) tak tak tak

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 120 120 120

ADRES  ul. Terespolska 4/94, 03-813 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Andrzej Holka

TELEFON/FAX 22 842 95 66

WWW/E-MAIL www.mdt.net.pl; info@mdt.net.pl
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PRODUCENT Sodick Corporation Ltd.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Soditronik

PARAMETRY AQ1200L SL600G + SL400Q

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy ruchomy ruchomy

Wymiary maszyny (mm) 4100 x 3935 1985 x 2965 1905 x 3010

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 14600 5950 6650

Pobór mocy (kVA) 15 13 13

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

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1600x1200 1050x710 850x756

Maksymalna wysokość detalu (mm) 400 350 250

Przesuwy roboczew osiach x,y,z (mm) 1200x800x400 600x400x350 400x300x250

Zakres osi u - v (mm) 1220x820 150x150 120x120

Dostępne średnice drutu (mm) 0,15-0,33 0,1-0,3 0,1-0,3

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) 11 8 8

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

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) ±30°/150 ±25/130 ±25/130

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

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) 3000 800 650

Dokładność filtracji (μm) 3-5 3-5 3-5

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 cyfrowa cyfrowa

Maksymalny prąd roboczy (A) 60 60 40

System operacyjny w którym pracuje sterowanie (np. DOS, Windows, inne) Windows XP ® Windows 7® Windows 7®

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 jedostka programowania (μm) 0,00001 0,00001 0,00001

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

Pamięć dostępna dla użytkownika (MB) 40 800 800

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

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

Nośniki pamięci (standard/opcja) Pen-Drive Pen-Drive Pen-Drive

Twardy dysk (Gb) Pamięć CF Pamięć CF Pamięć 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) 1-2 1-2 1-2

ADRES ul. 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; info@soditronik.pl
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PRODUCENT Zakład Automatyki Przemysłowej BP 

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Zakład Automatyki Przemysłowej BP 

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) BP800dK (natryskowa) BP12dK (natryskowa) BP09d (natryskowa) BP95d (natryskowa)

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy nieruchomy nieruchomy ruchomy

Wymiary maszyny (mm) 1450x1200x1800 1300x1500x1700 800x1000x1800 800x800x1200

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 800 735 500 360

Pobór mocy (kVA) 2kW 2.5 kW 2kW 1.5kW

Maksymalny ciężar detalu (w natrysku/w zanurzeniu kg) 200 100 150 50

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1000x400x250 990x400x250 700x350x160 500x350x120

Maksymalna wysokość detalu (mm) 250 190 200 120

Przesuwy robocze w osiach x,y,z (mm) 700x240x190 600x360 300x180 300x180

Zakres osi u - v (mm) 100x240 100x360 300x180 brak

Dostępne średnice drutu (mm) 0.1 – 0.25 0.1-0.25 0.1 – 0.25 0.1 – 0.25

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) brak brak opcja brak

Czas automatycznego nawlekania (sek.) - - 20 -

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

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) +/-25 +/-12 +/-25 -

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 50 50 50 50

Centralny układ smarowania (standard/opcja) nie nie nie nie

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

Pojemność zbiornika (litry) 160 160 160 160

Dokładność filtracji (μm) 5 5 5 5

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 5.5m2 5.5m2 5.5m2 5.5m2

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) opcja opcja opcja opcja

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) opcja opcja opcja opcja

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) nie nie nie nie

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) 6A 6A 6A 6A

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

Układ sterowania (ilość bitów) 8 8 8 8

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

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) +/-0.02 +/-0.02 +/-0.02 +/-0.02

Minimalna jedostka programowania (μm) 5 5 5 5

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa kołowa kołowa kołowa

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia

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

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

Nośniki pamięci (standard/opcja) standard opcja standard opcja

Twardy dysk (Gb) do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia

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

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

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

Zaopatrujemy w materiały ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) tak
Filtry, uszczelki, prowadniki drutu, rolki prowadzące, węże segmentowe i inne

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) do 90 do 90 do 30 do 30

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

OSOBA DO KONTAKTU Andrzej Poterała 

TELEFON/FAX 24 254 63 66/24 253 74 46; 41 372 74 75/41 372 79 29

WWW/E-MAIL www.zapbp.com.pl, zapbp@plocman.pl
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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 23, fax: (52) 354 24 01, 

e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl, www.system3r.com.pl

Zapraszamy na targi TOOLEX 
w Sosnowcu 

w dniach 30. 09. 2014 do 2. 10. 2014 
na stoisko B-568



GORBREX Machinery Trade Sp. z o. o. - str. 1
Schunk- str. 2-3
Industeel - str. 4
Expo Silesia - STEELMET - str. 13
Expo Silesia - TOOLEX - str. 14
OBERON - str. 15
PRECIZ - str. 16
Expo Silesia - SILESIARUBBER- str. 19
Targi Kielce - STOM 2015 - str. 19
Targi w Krakowie - EUROTOOL - str. 21
System 3R - str. 22
Mac-Tec - str. 22
OBERON - str. 22
VECTOR - str. 23
MEUSBURGER - str. 25
MERSEN - grafity - str. 31
INTER PLAST BODZIACHOWSKI - str. 32
3D SZLIF - str. 53
NAKANISHI - str. 33
OBERON - str. 34
ABPLANALP - str. 35-38
DMG/MORI SEIKI - str. 39-40
MEGURO - str. 41
TOOLOX - str. 44

AI LAB - str. 45
APX - str. 47
OBERON - ślimaki - str. 57
GORBREX - str. 58-59
GALIKA - str. 63
SYSTEM 3R - str. 67
NAKANISHI - str. 69
MTP - Mach-Tool 2015 - str. 70

KRÓTKO - str. 6-9
Targi EuroBlech Hanower - str. 10-11 - EuroBLECH 2014: Branża 
technologii obróbki blach stawia na międzynarodowe kontakty biznesowe
Targi Kielce - str. 12 - PLASTPOL – największy w historii. Najlepsi z całego 
świata spotkali się w Targach Kielce 
MTP - Polska - str. 14-16 - Raport ITM Polska 2014. ITM Polska 2014: 
biznes na międzynarodową skalę
E. Lewicka - str. 17- Cztery pory roku w Expo Kraków
Targi Kielce - str. 18 - Odlewnicza jesień w Targach Kielce
E. Lewicka - str. 20-21 - Sztabki złota w Zabrzu!
GALIKA - str. 24 - Obróbka profili ślimakowych metodą łuszczenia
SCHUNK - str. 26-27 - Efektywne rozwiązania mocowań dla płaskich 
elementów
ITA Sp. z o.o. S.K.A - str. 28-29 - ETechnologia termokurczliwa Kelch 
i-tec®

D. Hulisz - str. 30 - Drobnoziarnisty grafit. Specjalista od 
skomplikowanych kształtów
IZTW - str. 42-47 - Zaawansowane modułowe szlifierki narzędziowe do 
obróbki ściernej i ścierno-elektroerozyjnej
M. Adelski - str. 54-55 - Wrzeciona z silnikami elektrycznymi do 
pionowych centrów maszynowych
Abplanalp - str. 56 - Abplanalp pomaga niewidomym ZOBACZYĆ MORZE
SPIS TREŚCI - str. 68

Szlifierki - raport - str. 44, 46, 48-50, 51-52
Drążarki drutowe - raport - str. 60-62, 64-66

W nr 05 (68) 2014 na targi EUROTOOL, STEELMET, RUBPLAST 2014 
ukażą się raporty:

- maszyny używane

- frezarki przystosowane do obróbki grafitu

Chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych raportach,  
zapraszamy do kontaktu z redakcją dwumiesięcznika Forum 
Narzędziowe OBERON.

Zapraszamy na stronę www.forumnarzedziowe.pl
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Ultraprecyzyjne szlifierki
do form

do 60 000 obrotów/minutę!

OBERON® Robert Dyrda
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
Tel. (52) 35 424 24, Fax (52) 35 424 01
www.nakanishi.com.pl
m.adelski@oberon.pl




