
®

NUMER 05 (68) 2014DWUMIESIÊCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY

Lekkie i proste w obsłudze ręczne skanery firmy 
Creaform. Przeznaczone do wykonywania 
szybkich pomiarów obiektów trójwymiarowych 
w celach inspekcyjnych oraz inżynierii 
odwrotnej.

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X

®

NUMER 3 (72) 2015DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY



cooperation sustains innovation

+48 (0) 62 74 28 285

Wsparcie przez cała dobe

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

Tokarka produkcyjna z 3 
głowicami rewolwerowymi 
i 3 osiami Y. 

tokarka produkcyjna

SPRINT 50        NZX 2000 | 800

Tokarka 
produkcyjna

sprint 50

 + 4-osiowa tokarka produkcyjna do obróbki prętów o średnicy 
do ø 50 mm

 + Obrabiarka z 2 głowicami rewolwerowymi, 2 głowicami 
rewolwerowymi i koncepcją TWIN, 3 głowicami 
rewolwerowymi lub 3 głowicami rewolwerowymi z osią B

Dysza // hydraulika
Materiał: stal szlachetna (AiSi 303)
Wymiary: ø 48 × 62 mm
Czas obróbki: 210 sek.

nzx 2000 | 800

 + Seryjna obróbka detali o wymiarach do ø 320 x 810 mm, 
uchwytów o średnicy do ø 200 mm i prętów do ø 65 mm

 + Głowica rewolwerowa BMT® do frezowania z prędkością 
obrotową do 12.000 obr/min, dla 16 napędzanych narzędzi

Mimośród // 
narzędzia elektryczne / engineering
Materiał: ETG100
Wymiary: ø 60,5 × 40,3 mm
Czas obróbki: 5,2 min.

od dmg mori

4-osiowa tokarka produkcyjna do obróbki prętów o średnicy 

nzx 2000 | 800

+ Seryjna obróbka detali o wymiarach do ø 320 x 810 mm, 
uchwytów o średnicy do ø 200 mm i prętów do ø 65 mm

od dmg mori

Poznań, od 09 do 12 czerwca 2015 roku
Hala: 7A, stoisko: 10
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Z nami zrobisz detale
ze stali narzędziowej, stopów aluminium

Wysyłamy elementy wycięte z płaskowników, 
wykonujemy obróbkę skrawaniem na podstawie 
przesłanej dokumentacji.

□ C 45     □ 1.2083 ESR  □ 7075

□ 1.2311    □ 1.2085   □ 6082

□ TOOLOX®   □ 1.2316   □ 5083

□ SUPERPLAST®  □ 1.2343   □ 2017 A

□ CORROPLAST®  □ 1.2767   □ i innych

OBERON® Robert Dyrda
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław, tel. 52 354 24 00, fax. 52 354 24 01

www.oberon.pl, www.oberonrd.pl, oberon@oberon.pl



OBERON®
 Robert Dyrda

ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocła
tel. 52 354 24 00, fax 52 354 24 01

e-mail: oberon@oberon.pl
www.oberon.pl; www.system-3r.com

system 3R

► zredukujesz czas ustawiania o 90%

► użyjesz tyle uchwytów ile akurat potrzeba

► łatwo dostosujesz obrabiarkę do nowej pracy

► zamówisz lub sam wykonasz palety

► prosty montaż kołków pozycjonujących

Delphin - modułowe mocowania palet



Drodzy Państwo!

Jak zwykle na wiosnę powinienem ciąć i przesadzać rośliny. Jako 
przerywnik w pracach ogrodowych trafiły się branżowe targi w Stuttgarcie. 
Moulding Expo to nowa impreza targowa, z której relację zamieszczamy  
w bieżącym numerze Forum Narzędziowego. Przy okazji prac „polowych”, jak 
i godzin spędzonych za kółkiem, miałem sporo czasu na rozmyślania, także 
na tematy mniej związane z pracą, a bardziej ogólne, kiedyś nazwano by je 
społeczno-politycznymi. Wiadomo, kwiecień i maj to rocznica Smoleńska, 
wybory (te ważne dla młodych, bo w Wielkiej Brytanii, i mało ważne  
w coraz mniej ludnej Polsce). Wiosna to też kolejne pomysły Putina  
chcącego odsunięcia granic sąsiadów Rosji od radzieckich wojsk (tak, to 
nie pomyłka – on nie chce odsuwać swego wojska od cudzych granic). Z 
jednej strony dobrze, że budzimy się z tego jakby spokojnego snu i myśliwce  
F16 czy śmigłowce z sąsiadującego z Inowrocławiem lotniska zaczynają  
częściej latać. Na coś te miliardy z PKB przeznaczamy, nie tylko na pensje 
dowództwa. Rosjanie wydali jeszcze pieniądze na defiladę z okazji 70-lecia 
zakończenia II wojny światowej. Chciałem się jednak podzielić refleksją na  
temat naszego rodzimego przemysłu obronnego wypieranego z polskiej 
armii przez obce produkty. Nie wiem na ile są niewinni  amerykańscy czy 
francuscy oferenci, że jakaś komisja wybiera ich produkt. Na ile te komisje są  
bezstronne i jaką wagę przykładają do wspomagania polskiego przemysłu  
i polskiej myśli technicznej. Jak powiedział to w radiu jeden z decydentów  
ze Świdnika, wybór francuskich śmigłowców cofa polską fabrykę w rozwoju 
o kilka lat.

Tu wrócę myślą do Stuttgartu i zwiedzania wartego 
odwiedzenia, czynnego 365 dni w roku, Muzeum 
Techniki w Speyer, skąd pochodzi powyższe zdjęcie  
z radzieckim wahadłowcem z programu Buran i stojącą 
na dole kapsułą Wostok. Targi Moulding Expo, to 
pokaz niemieckiej dominacji gospodarczej, jak chodzi  
o produkcję obrabiarek, sprzedaż materiałów na 
narzędzia czy formy. Mimo angielskiej nazwy, były to 
targi nakręcające niemiecką koniunkturę. Nie pamiętam 
czy pisałem o tym, ale analizując krzywą sprzedaży 
niemieckich form i narzędzi, zobaczyłem, że jest 
identyczna z obrotami mojej firmy (krzywa, nie jej 
wartości w € na pionowej osi rzędnych). Gospodarczo, 
my, Polacy jesteśmy powiązani bardzo silnie z naszym 
zachodnim sąsiadem. Aż szkoda, że nie potrafimy tak 
się wspierać nawzajem i promować, jak nasi zachodni 
sąsiedzi. Nie dotujemy zamówieniem rządowym 
naszego przemysłu obronnego, tylko wybieramy 

francuski śmigłowiec Caracal. My kupujemy je po 60 mln, Niemcy kupili 
Caracale po 40 mln. Jak to powiedział Tomasz Olbratowski w RMF,  
„może mamy takie śmigłowce jak Niemcy, ale nasze są lepsze, bo droższe”. 
My, Polacy, zawieszeni pomiędzy Niemcami sprytnie sterowanymi 
przez Merkel i Rosją z jej Putinem, powinniśmy dbać o swój przemysł, 
jak nasi sąsiedzi. Nie importować cudzych produktów, tylko wspierać 
zamówieniami rządowymi własny przemysł. Ponieważ potrafię się łatwo 
pocieszyć, myślę, iż dobrze, bo wybrali francuski, a nie rosyjski śmigłowiec.  
Rosyjski wahadłowiec ze zdjęcia latał, ale gdy w latach dziewięćdziesiątych na 
jego program zabrakło pieniędzy, został sprzedany na pokazy. Lepiej niech tak 
zostanie, że Rosjanie mają za mało pieniędzy. Putin niech potrząsa pięścią, ale 
najlepiej, by nie miał za dużo środków na swoje agresywne ekstrawagancje. 

W obecnym Forum Narzędziowym, wysyłanym do klientów w końcu 
maja z uwagi na targi ITM, przygotowaliśmy dwa raporty, jeden o dostawcach 
urządzeń pomiarowych, drugi o dostawcach tokarek CNC. Mam nadzieję,  
że powiązane z raportami artykuły pomogą podejmować decyzje 
inwestycyjne.

Zapraszam Państwa na nasze stoiska w Poznaniu na targi ITM  
w dniach od 9 do 12 czerwca. Piszę „stoiska”, bo jedno stoisko z produktami 
Nakanishi, System 3R i naszym dwumiesięcznikiem Forum Narzędziowe 
będziemy mieli w pawilonie 7a - numer stoiska 4, natomiast drugie, 
poświęcone materiałom (stal, stopy aluminium, miedź i grafity) w pawilonie 
6a będzie oznaczone numerem 117. Do zobaczenia zatem w Poznaniu!

REDAKCJA DWUMIESIĘCZNIKA Forum Narzędziowe OBERON 
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel. 52 35 424 00
fax. 52 35 424 01
e-mail: redakcja@oberon.pl
www.forumnarzedziowe.pl
Skład redakcji:
Redaktor naczelny - mgr inż. Robert Dyrda 
kom. 601 895 484
Redaktor - Edyta Lewicka
tel. 52 35 424 25, kom. 693 703 030
Młodszy redaktor - Joanna Metryka-Moryc
tel. 52 35 424 17
Marek Adelski - kom. 693 371 202
Dawid Hulisz - kom. 693 371 241
Jan Dyrda - kom. 691 397 737

Skład i opracowanie graficzne:
Edyta Lewicka
Nakład czasopisma: 2000 egzemplarzy

Zapraszamy na stronę Forum Narzędziowego OBERON do zakładki 
„Archiwum”, w której udostępniamy archiwalne numery.

W celu zamówienia prenumeraty dwumiesięcznika  
Forum Narzędziowe OBERON prosimy o kontakt mailowy z redakcją.

Koszt rocznej prenumeraty (6 numerów) 90 zł netto.
Zniżka dla szkół na prenumeratę - 60 zł netto!

Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam oraz ogłoszeń.
www.forumnarzedziowe.pl
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Uniwersalna i precyzyjna tokarka 
ze skośnym łożem AVIAturn 35 SMY 
ze sterowaną osią C i Y, napędzanymi 
narzędziami, wrzecionem przechwytującym 
oraz sterowaniem FANUC 31i-B Manual Guide.

AVIAturn 35 SMY należy do 
najnowocześniejszych obrabiarek, które 
zostały zaprojektowane do obróbki 
tokarskiej ciągłej, części o najbardziej 
skomplikowanych kształtach.

Obrabiarka prezentowana będzie 
jako nowość na tegorocznych targach  
MACH-TOOL w Poznaniu.

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych  
AVIA S.A.

Założona w 1902 roku. Od ponad 55 lat 
AVIA jest wiodącym polskim producentem 
wysokiej klasy obrabiarek, rozpoznawanym 
w całej Europie. Oferujemy:
• Tokarki CNC ze skośnym łożem;
• Pionowe Centra Obróbkowe; 
• Frezarki CNC i konwencjonalne.

Kontakt: www.avia.com.pl, 
market@avia.com.pl, tel. 22 818 62 11

AVIATURN 35 SMY – tokarka nowej generacji

Szybka i wydajna Tokarka 
TC 300 – bo liczy się każda 
sekunda. 
Seria TC 300 to kompaktowe, 
wydajne i precyzyjne tokarki 

CNC znajdujące szerokie zastosowanie 
zarówno w produkcji wielkoseryjnej jak  
i jednostkowej. Tokarki TC 300 wyposażone 
są w szybkozmienną głowicę servo, co 
zdecydowanie rozszerza możliwości obróbcze 
urządzenia. Dodatkowo tokarki posiadają 
wbudowany panel LED umożliwiający kontrolę 
procesu obróbki.

• sterowanie CNC Fanuc 0i Mate;
• głowica servo;
• do napędzania ne narzędzi i 

przeciwwrzeciono w opcji;
• łoże skośne 45°;
• wrzeciono 11 kw, przelot 42 mm;
• szybkie przejazdy 30 m/min.;
• precyzyjne śruby kołowo-toczne klasy C3;
• jednolity korpus wykonany z żeliwa;
• prędkość wrzeciona 4000 obr/min.;
• transporter wiórów;
• łapa do odbioru detalu;
• taśmowy transporter detalu;
• prowadnice toczne;
• panel LED.

Nowość w ofercie TBI Technology! 50-lecie firmy AXA

Świętująca w tym roku 50 lecie produkcji 
maszyn niemiecka firma AXA jest znana  
w zachodnim przemyśle jako firma produkująca 
pionowe centra obróbcze, przystosowane do 
najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych 
procesów produkcyjnych. Prostota budowy,  
i duża wydajność, a także połączenie pozornie 
sprzecznych ze sobą cech, takich jak, duża 
przestrzeń obróbcza przy jednoczesnej 

kompaktowej budowie, czynią z maszyn 
firmy AXA niepowtarzalny produkt na rynku 
obróbki. Klient mając do wyboru całą gamę 
napędów wrzeciona oraz stołów maszyny  
(w tym obrotowych) może dokonać 
personalizacji wybranej obrabiarki i dostosować 
ją do panujących warunków produkcyjnych. 
AXA to 50 lat doświadczenia, które przekłada 
się na zadowolenie klientów.

Polskie skanery 3D firmy SMARTTECH podbijają azjatyckie rynki -  
Targi TCT Asia.

Firma SMARTTECH przy współpracy z firmą 
Trustworthy (nowym chińskim dystrybutorem), 
oficjalnie wprowadziła na azjatycki rynek nowy 
skaner MICRON3D w technologii zielonego 
światła LED.

SMARTTECH z dumą zaprezentował swój 
najbardziej zaawansowany skaner 3D podczas 
Targów TCT Asia w Szanghaju - 12 - 14 Marca 
2015. Targi zgromadziły ponad 200 wystawców 
i 10 tysięcy odwiedzających z 50 krajów świata. 
Pośród wielu znakomitych i znanych na całym 
świecie firm produkujących skanery oraz 
drukarki 3D stoisko SMARTTECH cieszyło się 
niesłabnącym powodzeniem. 

Dyrektor Handlowy SMARTTECH, Krzysztof 
Gębarski udzielił również specjalnego wywiadu 
dla chińskiej stacji telewizyjnej. Więcej o tym 
wydarzeniu na stronie www.smarttech3d.com.
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Zapraszamy Państwa na kolejną edycję 
bezpłatnych jednodniowych warsztatów 
ukierunkowane na pracę w specjalistycznych 
pakietach np. konstrukcji form wtryskowych 
(NX Mold Wizard), tłoczników (NX Progressive), 
programowania (NX CAM), Synchronous 
Technology (NX CAD).

Po warsztatach można wypożyczyć 
licencję testową NX CAD/CAM wraz  
z książką i pogłębić zdobytą wiedzę we własnej 
firmie.

NX to nowoczesny system CAD/CAM/
CAE (również w polskiej wersji językowej) 
oferujący spójne zintegrowane aplikacje,  
które pozwalają na wspomaganie 
wszelkich prac związanych z rozwojem 
produktu począwszy od stylizacji poprzez 
cyfrową analizę i weryfikację oraz moduły  
wytwarzania.

Firma CAMdivison ma największe 
doświadczenie w Polsce we wdrożeniach 
pakietów NX CAD/CAM, specjalistycznych 
aplikacji do konstrukcji form wtryskowych/
elektrod w NX Mold Wizard i wykrojników/
tłoczników oraz tworzeniu postprocesorów  
z symulacją kinematyki maszyn na bazie  
kodu NC.
Warsztaty z NX Synchronous Technology:
Podczas jednodniowych warsztatów, na 
podstawie serii przykładów poznają Państwo w 
praktyce poszczególne polecenia Synchronous 
Technology  – można przynieść swoje pliki!

1. Wprowadzenie do Synchronous Technology
2. Move Face (Przesuń ściankę)
3. Offset Region (Odsunięcie regionu)
4. Replace Face (Zastąp ściankę)
5. Detail Feature • Resize Blend (Edytuj 

zaokrąglenie)…

6. Delete Face (Usuń ściankę)
7. Dimensions (Wymiary) • Linear • Angular • 

Radial…
8. …

Zainteresowanych warsztatami prosimy  
o kontakt przez:
email: nx@camdivision.pl lub tel. 71 780 30 52
można także wypełnić ankietę na dole strony.
Więcej na temat oferowanych warsztatów 
na stronie: www.camdivision.pl/nx-cad-cam 
warsztaty.

NX 10.0 CAD/CAM - Wiosenne warsztaty 2015

Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy EPLA 
odbędą się w tym roku w Poznaniu w nowym 
terminie: 21-24 września. Organizatorzy liczą, 
że zmiana ta będzie stanowić silny impuls do 
wzrostu tej imprezy.

EPLA odbędzie się razem z blokiem targów 
przemysłu spożywczego i opakowaniowego, 
w skład którego wchodzą takie renomowane 
wydarzenia jak targi Polagra Food, Polagra-Tech, 
Polagra-Gastro, InvestHotel i Pakfood. Duża 
część zwiedzających te targi jest zainteresowana 
rozwiązaniami z zakresu przemysłu tworzyw 
sztucznych i gumy. 

W ramach targów EPLA zorganizowane 
zostaną salony tematyczne: surowców, kauczuku, 
termoformingu, wtrysku, kompozytów i maszyn. 
Targom tradycyjnie towarzyszyć będą wykłady  
i konferencje.
Więcej na: www.epla.pl

Targi EPLA w nowym terminie

Frezarka renomowanej firmy FORTWORTH 
z Tajwanu charakteryzuje się wysoką 
sztywnością konstrukcji, uzyskaną dzięki 
zastosowaniu żebrowanego odlewu, skrobanymi 
prowadnicami oraz precyzyjnie wykonanymi 
wszystkimi częściami i podzespołami. Maszyna 
wykorzystywana jest głównie do obróbki ciężkich 
detali, gdzie wymagane są duże powierzchnie 
stołu i duże przejazdy. Wyposażona jest ona 
w wysuwaną pinolę wrzeciona, automatyczny 
układ centralnego smarowania, oświetlenie 
robocze, osłony prowadnic oraz ergonomicznie 
rozmieszczone elementy sterowania. 

Frezarka pionowa FORTWORTH 
CS-VBM-3A

Urządzenia pomiarowe firmy 
Casp System

Firma Casp System Sp. z o. o. z Jaworzna, 
to uznany dostawca urządzeń i systemów 
z zakresu automatyki przemysłowej, badań 
nieniszczących, aparatury badawczej oraz 
pomiarów, skanowania i projekcji 3D. 

Współpraca z czołowymi producentami 
na świecie pozwala oferować najbardziej 
zaawansowane technologicznie rozwiązania. 
Naszymi dostawcami są m.in. YXLON, 
Rohmann, Extend 3D, Creaform3D, Kreon3D, 
LaVision, ScanMaster. 

Wykwalifikowana i doświadczona kadra 
zapewnia naszym Klientom kompleksową 
pomoc w opracowaniu rozwiązań 
technicznych oraz realizację prac w zakresie 
instalacji i uruchomienia aparatury. 
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Za uczniami Technikum Mechanicznego 
kolejne spotkanie w ramach Waterjet Academy. 
Tym razem odbyło się ono w ich szkole i były  
to zajęcia praktyczne – młodzi ludzie poznawali 
tajniki programu OMAX Layout, który służy do 
projektowania. Uczniowie zaczęli od podstaw,  
a na koniec dostali zadanie do wykonania.

Młodym adeptom mechatroniki, którzy znają 
już program AutoCAD, opanowanie kolejnego 
programu do projektowania nie sprawiło 
większych trudności.

- Ten program jest uproszczonym 
programem autocadowskim, ale ma takie 
elementy, których AutoCAD nie ma. Na przykład 
możliwość wprowadzania rysunku i generowania 
linii cięcia za pomocą programu, który wybiera 
z niego kontrasty i linie – tłumaczy Włodzimierz 
Wawro, który prowadzi zajęcia. - Ale jak ktoś 
zna AutoCAD to sobie poradzi. To tak jak  
z programem Word, jeśli ktoś zna skróty 
klawiaturowe, to poradzi sobie na przykład  
w Open Office.

Młodzi ludzie przez półtorej 
godziny poznawali więc OMAX 
Layout głównie od strony 
tych funkcji, których jeszcze 
nie znali. Dowiedzieli się m.in. 
czym jest trawers, czyli miejsce jałowego 
przesuwu głowicy, dlaczego maszyna nie 
zacznie ciąć dopóki nie ma jakości cięcia  
albo tego, że głowica musi znajdować się w środku 

okręgu po to, by wymiary otworu zgadzały się.
Jedna z grup na własnej skórze przekonała 

się, że wszystkie linie, nawet te najmniejsze, 
muszą być w danej figurze domknięte. Dlaczego? 
Dlatego, że program nie przejdzie do dalszych 
kroków. Prowadzący pokazał również jak robić 
kopie danego elementu oraz zdradził, czym jest 
OMAX Intelli – TRACE. To narzędzie, które służy 
do odwzorowania danego kształtu ze skanu.

- Są na to dwa sposoby, możemy zrobić 
odręczny obrys albo użyć tego programu, który 
służy do śledzenia wektoryzacji – wyjaśniał 
Wawro. Na koniec młodzi ludzie dostali zadanie 
– własny projekt breloczka. Najlepszy projekt 
zostanie wycięty na przyszłych zajęciach.

- Uczniowie wycinają coś, co jest im bliskie, na 
przykład marki samochodów, albo coś, co później 
dadzą swoim dziewczynom – mówi Wawro - 
W zeszłym roku wszystkie projekty, które zostały 
zgłoszone zostały wycięte.

Poznali tajniki projektowania

Technologia próżniowa PLANOS firmy 
SCHUNK, to odpowiedź na wymagania  
mocowań detali aluminiowych i z tworzyw 
sztucznych. Mocowanie detalu umieszczonego 
na płycie matrycy, odbywa się za pomocą 

podciśnienia. Umieszczona w kanałkach płyty 
gumowa linka uszczelniająca odpowiadająca 
kształtowi elementu oraz stosowane 
mechaniczne zderzaki czynią ustawianie 
łatwiejszym i zapobiegają poziomemu 
przesuwaniu przedmiotu np. podczas frezowania 
powierzchni. Do obróbki 5-osiowej, SCHUNK 
oferuje stopki i przyssawki, które podnoszą  
detal i gwarantują łatwą dostępność do 
obrabianego przedmiotu. Także cienkie 
blachy mogą być zamocowane z niewielkim 
odkształceniem lub minimalną wibracją przy 
użyciu SCHUNK PLANOS

Technologia próżniowa PLANOS firmy SCHUNK

Państwa korzyści:
• Szybszy i łatwiejszy sposób mocowania;
• 5-stronna obróbka i prosta produkcja wycięć 

i wgłębień;
• Krótkie czasy przezbrajania maszyny;
• brak uszkodzeń lub zarysowań detalu ze 

względu na delikatne dociśnięcie, zwłaszcza 
dla elementów płaskich i cienkich;

• możliwość mocowania różnorodnych detali;
• Niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;
• Proste elementy sterowania wyłącznikiem; 
• Maksymalna elastyczność i niezależność;
• System modułowy SCHUNK.

Już po raz kolejny firma Oberon Robert  
Dyrda, renomowany dostawca stali 
narzędziowej, weźmie udział w Targach 
MACH-TOOL w Poznaniu. Z racji ogromnego 
zainteresowania i z myślą o komforcie 

Państwa rozmowy z naszymi handlowcami, 
zdecydowaliśmy się na dwa stoiska. W tym 
roku czekamy na Państwa w hali 7A stoisko  
4 oraz w hali 6A stoisko 117. Czerwcowe  
targi w Poznaniu to nie jedyna w tym roku okazja 
do spotkania z przedstawicielami firmy Oberon. 
Tradycyjnie będziemy również obecni podczas 
targów EPLA w Poznaniu, TOOLEX w Sosnowcu 
oraz EUROTOOL w Krakowie. O numerach  
stoisk będziemy informować Państwa na bieżąco. 
Na zdjęciu po lewej zespół handlowców firmy 
Oberon Robert Dyrda oraz przedstawicielki 
Forum Narzędziowego Oberon podczas 

zeszłorocznej edycji targów MACH-TOOL  
w Poznaniu. 

Na zdjęciu poniżej właściciel firmy Robert 
Dyrda wymieniający uścisk dłoni z panią Beatą 
Łoś, komisarz Targów EUROTOOL w Krakowie.

Zapraszamy do spotkania z firmą Oberon Robert Dyrda
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Firma Hexagon AB, wiodący globalny 
dostawca technologii informatycznych, 
wspierających kontrolę jakości i wydajności 
w wielu gałęziach przemysłowych oraz 

geoinformacji, ogłosiła dzisiaj przejęcie Q-DAS 
– międzynarodowej firmy programistycznej 
zajmującej się rozwiązaniami statystycznej 
kontroli procesów (SKP) dla produkcji 
przemysłowej. 

Oprogramowania stały się witalną częścią 
optymalizacji procesu produkcji. Kontynuując 
strategię mającą na celu rozszerzenie portfolio 
oprogramowania w tym obszarze, kupno firmy 
Q-DAS umożliwia dodanie oprogramowania 
wspierającego potrzeby fabryki w zakresie 
zarządzania danymi. Podczas gdy ludzie, 
materiały oraz metody mogą wywoływać 

fluktuacje w maszynach i procesach, 
rozwiązanie firmy Hexagon zapewni możliwość 
dokładniejszej obserwacji i oceny procesu 
produkcyjnego w czasie rzeczywistym, 
umożliwiając pracownikom kontrolę oraz 
usuwanie tych zmian, jeśli się pojawią. Dzięki 
temu klienci mogą uniknąć kosztownych błędów, 
przestrzegać światowe standardy przemysłowe i 
osiągać wydajność produkcyjną o najwyższej 
jakości. Aby otrzymać więcej informacji,  
prosimy o kontakt: Carl Gustafsson, Dyrektor ds. 
relacji inwestorskich, Hexagon AB, +46 8 601 26 
27, ir@hexagon.com.

Hexagon rozszerza swoją ofertę oprogramowania przemysłowego, zakupując Q-DAS

Szanowni Państwo Targi Innowacje – 
Technologie - Maszyny ITM Polska to jedyne 
wydarzenie w Polsce, gdzie spotykają się 
specjaliści z najważniejszych gałęzi światowego 
przemysłu. 

Podczas tegorocznej edycji targów 
chcielibyśmy szczególnie zwrócić Państwa uwagę 
na wykorzystanie potencjału absolwentów  
i studentów ostatnich lat studiów uczelni o profilu 
technicznym, którzy chętnie odwiedzają nasze 
targi i wskazanie im możliwości, jakie oferujecie 
Państwo, nasi Wystawcy.

Zachęcamy Państwa do udziału w naszym 
programie specjalnym „Kariera Inżyniera”. 

Jeżeli Państwa firma chciałaby nawiązać 
współpracę poprzez staże/praktyki/szkolenia/
kursy z najlepszymi studentami w naszym kraju - 
zapraszamy do kontaktu. 

Podczas targów wspólnie stworzymy 
specjalną przestrzeń, z propozycjami pracy/
stażu/praktyk/szkoleń. Dodatkowo poprosimy 
Państwa o umieszczenie takiej informacji 
na Państwa stoisku a na naszej stronie  
www.technologie.mtp.pl stworzymy specjalną 
zakładkę z Państwa ofertami. 
Zapraszamy do współpracy! 
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 

Targi ITM nowe szanse dla 
studentów

Bodycote to największy światowy lider 
w obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej. 
W 26 krajach posiada ponad 190 zakładów 
świadczących usługi z zakresu obróbki 
cieplnej, pokryć powierzchniowych, spiekania 
izostatycznego oraz badania na najwyższym 
poziomie technicznym.

28 kwietnia tego roku w Siechnicach  
k. Wrocławia miało miejsce oficjalne otwarcie 
zakładu produkcyjnego Bodycote. To już szósty 
zakład koncernu Bodycote w Polsce. Bodycote  
w Siechnicach świadczy usługi w zakresie 
obróbki cieplnej cieplno-chemicznej stali  
i stopów metali. Linia technologiczna pracuje  
w trybie automatycznym. Piece używane do 
obróbki w Siechnicach wykonane zostały 
przez firmę Seco Warwick Europe. Zakład  
w Siechnicach dokonuje nawęglania gazowego 
i węgloazotowania gazowego; nawęglania 
próżniowego oraz wymrażania (obróbka 
podzerowa).
Pozostałe zakłady Bodycote w Polsce oferują 
usługi w zakresie:

• Obróbki cieplnej w próżni,
• Obróbki cieplnej w atmosferze ochronnej,
• Lutowania próżniowego,

• Nawęglania/węgloazotowania gazowego
• Nawęglania próżniowego,
• Azotowania gazowego,
• Azotoutleniania gazowego,
• Wymrażania,
• Azotonawęglania gazowego 

niskotemteraturowego,
• Corr-I-Dur®.

W uroczystości otwarcia nowego zakładu  
w Siechnicach udział wzięli czołowi  
przedstawiciele Grupy Bodycote: Stephen Harris, 
Paul Clough i Dariusz Podgórski, a także polscy 
partnerzy biznesowi Bodycote. W otwarciu 
uczestniczył także Burmistrz Siechnic, Milan 
Ušák.

Otwarcie kolejnego, szóstego już zakładu Bodycote w Siechnicach
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Przemysłowa jesień w Sosnowcu zapowiada się imponująco.  
Kolejna edycja uznanych na rynku Międzynarodowych Targów 
Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX, została 
objęta Honorowym Patronatem przez Ministerwo Gospodarki. 
Udział w wydarzeniu potwierdzili już liderzy z branży oraz 
przedstawiciele polskiego i światowego przemysłu obrabiarkowego 
czy też narzędziowego. W roku ubiegłym targi były rekordowe pod 
względem wielkości zajmowanej powierzchni czy ilości wystawców. 
Wpływ na to miało także wsparcie instytucji i organizacji związanych  
z rozwojem przemysłu w Polsce i za granicą. Zgromadziły one ponad 
375 maszyn w ruchu, 494 Wystawców i Współwystawców 
z 26 krajów, niemal 1000 reprezentowanych marek, 15 tys. 
m2 powierzchni w 3 pawilonach wystawienniczych i 8956  
zarejestrowanych zwiedzających.

Tak jak w ubiegłych edycjach targom towarzyszyć będą 
Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji  
Procesów WIRTOTECHNOLOGIA, a także 4 inne uzupełniające 
charakter obróbki metalu wydarzenia:

Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu 
OILexpo 2015 - będzie to jedyne wydarzenie na targowej mapie Polski 
skupiające w jednym miejscu firmy dostarczające na polski rynek  
wysokiej klasy specjalistyczne oleje i smary. Targom towarzyszyć będą 
SEMINARIA, podczas których słuchacze będą mieli okazję do zapoznania 
się z najnowszymi technologiami i nowinkami rynkowymi. 

Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii 
i Produktów SteelMET - tematyka targów koncentruje się wokół 
hutnictwa stali, metali nieżelaznych, ich produkcji, obróbki i dystrybucji. 
Na Targach można będzie zapoznać się z ofertą stalowych centrów 
serwisowych, dystrybucji wyrobów hutniczych, urządzeniami  
i najnowszymi rozwiązaniami dla przemysłu hutniczego jak również  
z aparaturą kontrolno-pomiarową. 

Targi Produkcji i Zastosowania Elementów Złącznych 
TEZ Expo - to przedsięwzięcie dające możliwość producentom 
oraz dostawcom śrub i elementów złącznych na spotkanie się ze  
specjalistami branżowymi. Odbiorcami Targów będą przedstawiciele 
przedsiębiorstw ze wszystkich niemalże sektorów przemysłu,  
w szczególności motoryzacji, budownictwa, przemysłu maszynowego  
i elektromaszynowego, przemysłu wydobywczego, meblarstwa, 
energetyki oraz przemysłu stoczniowego i drogowego.   

Targi Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT - dedykowane 
będą dla branży zabezpieczeń powierzchni, głównie poświęconej 
powłokom metalowym, a także wykonawcom prac związanych  
z technologiami przygotowania i obróbki powierzchni. 

Więcej informacji o targach można znaleźć na dedykowanych 
stronach lub kontaktując się bezpośrednio z zespołem organizującym 
powyższe wydarzenia:
KONTAKT:
● TOOLEX - Tel. 32 7887 514, 541,
  e-mail: toolex@exposilesia.pl, www.toolex.pl
● Wirtotechnologia - Tel. 32 7887 514, 541, 
  e-mail: wirtotechnologia@exposilesia.pl, www.wirtotechnologia.pl
● OILexpo - Tel. 32 7887 523, 
  e-mail: oilexpo@exposilesia.pl, www.oilexposilesia.pl
● SteelMET - Tel. 32 7887 523, 
  e-mail: steelmet@exposilesia.pl, www.steelmet.pl
● TEZ Expo - Tel. 32 7887 523, 
  e-mail: tezexpo@exposilesia.pl, www.tezexposilesia.pl
● SURFPROTECT - Tel. 32 7887 511, 
  e-mail: surfprotect@exposilesia.pl, www.surfprotect.pl
MIEJSCE TARGÓW:
Centrum Targowo – Konferencyjne Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, www.exposilesia.pl

Przemysłowa jesień w Expo Silesia
29 września – 1 października 2015 
Expo Silesia, Sosnowiec

Firma Expo Silesia zaprasza na wydarzenia skierowane dla branży przemysłowej dotyczące maszyn i narzędzi, olejów 
i smarów, stali i metali nieżelaznych, elementów złącznych oraz zabezpieczenia powierzchni. Targi te odbędą się w dniach 29 
września – 1 października 2015, w Centrum Targowo - Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.
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BLACH-TECH-EXPO
EUROTOOL®13-15

  października

  2015
  Kraków

Być tam, gdzie spotyka się branża

Można powiedzieć, że wydarzenie o bogatej tradycji, jakim bez 
wątpienia są Targi EUROTOOL® zadebiutowało na nowo jesienią 2014 
roku. To wtedy impreza przeniosła się do jednego z najnowocześniejszych 
ośrodków targowo-kongresowych w kraju, czyli do EXPO Kraków. Głośnym 
echem w branży obróbki mechanicznej odbił się rekordowy, bo aż 40 % 
wzrost powierzchni wystawienniczej i udział ponad 400 producentów 
i dystrybutorów z Polski oraz z zagranicy. Udane kontakty biznesowe, 
setki maszyn eksponowanych w cyklu produkcyjnym, nowe salony 
tematyczne oraz wysoka frekwencja zwiedzających wzbudziła ogromne 
zainteresowanie dużych graczy rynkowych, którzy po przerwie ponownie 
zaprezentują się w Krakowie. Tym samym Targi EUROTOOL® wracają do roli 
wiodącej imprezy w tej części kraju.

– Są świetnie ulokowane geograficznie. Centralne umieszczenie na 
terenie Polski południowej w znacznym stopniu ułatwia wizytę naszym 

klientom. Dodatkowo nowoczesny kompleks targowy spełnia nasze 
oczekiwania pod względem powierzchni wystawienniczej, sal prelekcyjnych 
oraz infrastruktury towarzyszącej jak np. parkingi, które są często dużym 
mankamentem podczas konkurencyjnych imprez. Zawsze dobrze nam się 
robiło interesy w Krakowie, nowe miejsce tylko to spotęgowało i mamy 
nadzieję, że ten trend będzie się z roku na rok wzrastał – mówi Wojciech 
Chudy z BOSCHERT Polska Sp. z o.o.

Huczny jubileusz!

W tym roku będzie jeszcze lepiej, bo na kilka miesięcy przed Targami 
aż 80% powierzchni EXPO Kraków zostało już zarezerwowane. Swój udział 
potwierdzili nie tylko najwięksi gracze na polskim rynku, ale także wystawcy 
oraz goście z zagranicy, którzy wspólnie z Targami w Krakowie hucznie będą 
świętować jubileusz 20-lecia Targów EUROTOOL®! 

Rangę wydarzenia z pewnością podnosi honorowy patronat Ministra 
Gospodarki Janusza Piechocińskiego. 

Zagraniczne rynki - na wyciągnięcie ręki

Na EUROTOOL® prezentowane są każdego roku najnowsze branżowe 
trendy. Targi słyną z międzynarodowej obsady. Podczas ich ostatniej edycji 
halę EXPO Kraków odwiedzili nie tylko przedstawiciele zagranicznych 
firm, ale także zorganizowane misje gospodarcze przedsiębiorców  
z Francji i Algierii, stwarzając tym samym niepowtarzalną szansę polskim 
firmom nawiązania trwałej współpracy z zagranicznymi kontrahentami. 
Nie inaczej będzie tej jesieni. W Krakowie pojawi się wielu przedstawicieli 
przemysłu tajwańskiego – a to czwarty co do wielkości kraj na świecie  
jeśli chodzi o producentów obrabiarek. 

– Liczymy, iż dobry klimat, który wypracowujemy wraz z organizatorem 
Targów EUROTOOL® będzie służył nie tylko nam, ale również innym 

Jubileuszowy i rekordowy EUROTOOL® 2015
20. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do 

Obróbki Materiałów EUROTOOL® w Krakowie 
(13-15 października 2015 r.)

Przed nami bez wątpienia najważniejsze wydarzenie branży obróbki mechanicznej w Polsce i jedno z najważniejszych w tej 
części Europy. Mimo że od jesiennej edycji Targów EUROTOOL® dzieli nas pół roku, to już dzisiaj zainteresowanie udziałem przerosło 
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Swoją obecność potwierdziły czołowe firmy takie jak m.in.: ABPLANALP CONSULTING, 
DEMATEC, MAZAK, OKUMA, FANUC, SECO TOOLS czy CARL ZEISS. Wystawcy zarezerwowali 80% powierzchni Międzynarodowego 
Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków, w którym odbędzie się jubileuszowa – 20. edycja Targów EUROTOOL® i 7. edycja 
Międzynarodowych Targów Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach BLACH-TECH-EXPO. To pierwszy z pobitych rekordów i z pewnością 
nie ostatni, sądząc po rozmachu wydarzenia!
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firmom tajwańskim oraz ich polskim przedstawicielom. Mamy nadzieję, 
że dzięki wspólnym działaniom podejmowanym między innymi  
z tajwańskimi organizacjami branżowymi oraz firmami zaangażowanymi 
w promocję tamtejszych maszyn uda nam się znaleźć gościnne miejsce, 
gdzie w otwartej i przyjaznej atmosferze będziemy mogli prezentować 
wysokiej jakości i konkurencyjne obrabiarki oraz oprzyrządowanie dla 
branży metalowej – mówi Michał Wadowski z MDT Wadowski. 

Tematyczne salony

Dla firm świadczących usługi ogromną szansą na optymalne 
wykorzystanie posiadanego parku maszynowego oraz zwiększenie portfela 
zamówień jest także organizowany od 2011 roku Salon Kooperacji 
Przemysłowej. To największe na polskim rynku spotkanie kooperantów 
z zakresu obróbki skrawaniem, przeróbki plastycznej, regeneracji narzędzi 
czy modernizacji maszyn. 

Obecność w jednym miejscu producentów maszyn i odbiorców ich 
oferty – usługodawców ułatwia kontakty handlowe i stwarza pożądany 
efekt synergii. 

Jedną z nowości ubiegłorocznej edycji Targów EUROTOOL® był Salon 
Automatyki i Robotyki, w którym ofertę prezentowali producenci 
i dystrybutorzy: robotów przemysłowych, manipulatorów, systemów  
automatyzacji, komponentów, sterowników i napędów. Udany debiut 
Salonu i ogromne zainteresowanie uczestnictwem zachęcił organizatorów, 
by kontynuowali jego ideę, zwłaszcza że doskonale koresponduje 
z Salonem Technologii CAx, dedykowanym inżynierom korzystającym 
z nowoczesnych narzędzi pracy. 

Oczywiście i w tym roku organizatorzy Targów razem z branżowymi 
ekspertami przygotowują bogaty program towarzyszący obejmujący 
wykłady, seminaria, prezentacje firm i szkolenia, tak aby stworzyć gościom 
EUROTOOL® nie tylko profesjonalną przestrzeń udanych kontaktów 

biznesowych i miejsce promocji, ale także platformę wymiany wiedzy 
i doświadczeń. Rozstrzygnięty zostanie również prestiżowy Konkurs 
o nagrodę Złotego Smoka dla najbardziej innowacyjnych produktów 
prezentowanych podczas imprezy. 

– Przed nami prawdopodobnie jedna z najlepszych edycji Targów 
EUROTOOL®. Potwierdzony udział czołowych firm w branży, tysiące 
profesjonalistów z całego świata reprezentujących niemal wszystkie 
gałęzie przemysłu. Bez wątpienia warto przytoczyć opinię jednego 
z naszych wieloletnich wystawców: Kraków z powrotem jest polską 
stolicą targów przemysłowych. Tym przyjemniej będzie świętować  
piękny jubileusz 20-lecia – podsumowuje Grażyna Grabowska, prezes 
Targów w Krakowie.

Tereny targowe:

Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe 

- najnowocześniejszy i największy obiekt targowo-konferencyjny  
w południowej Polsce,

- 13 000 m2 powierzchni użytkowej,
- dwie hale o łącznej powierzchni 9 000 m2, o nośności 40kPa 

i wysokości ponad 8 m,
- tereny pod ekspozycję zewnętrzną,
- kanały medialne wyposażone we wszystkie potrzebne media,
- nieograniczone możliwości rozładunku maszyn,
- zespół klimatyzowanych, modułowych sal konferencyjnych,
- pokoje spotkań,
- przestronne lobby, 
- restauracja,
- obszerne parkingi.
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W dniu 7 kwietnia, tuż po świętach wielkanocnych, firma Abplanalp 
Consulting, zorganizowała Dni Otwarte w Centrum Demonstracyjno– 
Sprzedażowym Haas w Solcu Kujawskim. To pierwsze takie spotkanie 
zorganizowane z myślą o klientach firmy. Większość z przybyłych na 
spotkanie przyjechała z konkretnymi pytaniami i problemami. Regionalne 
Centrum Przedsiębiorczości otwarto 27 listopada 2014 roku. Obecni 
na Dniach Otwartych operatorzy maszyn, jak i przedstawiciele firmy 
Abplanalp Consalting, pomagali w rozwiązaniu problemów.

Podczas Dni Otwartych pracowały trzy maszyny: pionowe centrum 
obróbkowe VF-2SS, pionowe centrum obróbkowe VF-3YT/50 oraz 
tokarka ST-20Y.

 
Fot. 1. Pionowe centrum obróbkowe 
VF-2SS - firmy Abplanalp Consulting

Fot. 2. Pionowe centrum obróbkowe 
VF-3YT/50 - firmy Abplanalp 

Consulting

Fot. 3. Tokarka ST-20Y - firmy 
Abplanalp Consulting

Do obróbki detali użyto materiału C45. Największy detal był obrabiamy  
na pionowym centrum obróbkowym VF-3YT/50, gdzie do obróbki użyto 
głowic frezarskich w średnicach od φ 50 do φ 100 mm, gwintowniki oraz 
wiertła o średnicach od φ  21 do φ 60 mm.

Firma Abplanalp Consulting, wychodząc naprzeciw swoim obecnym jak 
i przyszłym klientom, postanowiła organizować w Regionalnym Centrum 
przedsiębiorczości Haas w Solcu Kujawskim dni technologiczne, które będą 
odbywały się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Jeżeli Solec Kujawski 
leży zbyt daleko od Państwa firmy, to Abplanalp Consulting zaprasza do 
pozostałych oddziałów HFO w Polsce. 

Dokładne adresy oddziałów uzyskacie Państwo na stronie firmy 
Abplanalp Consulting w zakładce: „Centra sprzedaży”, gdzie znajdziecie 
Państwo wykaz wszystkich Centrów Demonstracyjno-Sprzedażowych 
Haas w Polsce. W imieniu redakcji dwumiesięcznika Forum Narzędziowe  
OBERON chcę podziękować za zaproszenie do Solca Kujawskiego.

Edyta Lewicka

Warsztaty Technologiczne HAAS w Solcu Kujawskim

EXPO  Kraków, ul. Galicyjska 9

13-15 
października

2015

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

EUROTOOL®

7. Międzynarodowe Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach

BLACH-TECH-EXPO

Salon Automatyki i Robotyki

Salon Kooperacji Przemysłowej

Salon Technologii CAx

www.eurotool.krakow.pl
www.blachtech.pl

reklama
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Stuttgarckie targi Moulding Expo obejmowały kilka obszarów 
wystawowych: z jednej strony, można było zobaczyć klasyczną  
produkcję narzędzi i form do tworzyw sztucznych oraz urządzenia do 
fakturowania powierzchni czy podejrzeć samo konstruowanie form do  
tworzyw. W tym głównym obszarze wystawiało się sporo narzędziowni, 
szczególnie rzucały się w oczy te wykonujące bardzo duże przyrządy. 
Można było zobaczyć wszystkie kluczowe zagadnienia o jakich  
wspomina nazwa targów. Wszyscy zajmujący się konstruowaniem czy 
budową form, typowych czy prototypowych znaleźli na tych targach  
coś dla siebie. Jeżeli poszukiwali wykonawców form – byli nie tylko  
niemieccy, czy europejscy, ale również z egzotycznych stron świata.  
Z drugiej strony, osoby z branży metalowej mogły przyjechać do 
Stuttgartu, aby spotkać dostawców usług związanych z obróbką  
tworzyw sztucznych i metalu: od producentów obrabiarek, narzędzi 
skrawających, systemów gorących kanałów, aż po dostawców 
specjalistycznego oprogramowania, zarówno do konstruowania jak  
i zarządzania wolnymi mocami produkcyjnymi. Było wielu wiodących 
i znanych od lat dostawców materiałów, nie zabrakło też coraz 

popularniejszych ostatnio wykonawców i dostawców urządzeń do 
szybkich prototypów skupionych w większości w wystawie Rapid. 
Arena (współorganizatorem były targi Erfurckie).

Co przekonało mnie do odwiedzenia tej imprezy targowej, leżącej 
bądź co bądź 1000 km od Inowrocławia? Chciałem zobaczyć jak  
wygląda „start” targów w takim regionie jak Badenia-Wirtembergia,  
z niedaleką Bawarią. Są to okolice Niemiec z dużą liczbą narzędziowni. 
Przez dużą liczbę rozumiemy tu kilka tysięcy. Do tego wiosenna,  
ciepła pogoda oraz długi dzień wręcz zapraszały do wyjazdu,  
w odróżnieniu od poprzednio organizowanych na przełomie listopada  
i grudnia targów Euromold. Ponadto prawie całą drogę można przejechać 
autostradami, w tym roku  jeszcze dla nas bezpłatnymi. Innymi słowy – 
dałem się skusić i spakowawszy walizkę pojechałem.

Szukałem rzecz jasna polskich śladów na tych niemieckich targach. 
Rodzime firmy były obecne, choć procentowo ich udział nie porażał. 
Trzech polskich wystawców na 600 ogółem to niewiele. Z drugiej  
strony, były to pierwsze targi w tym miejscu z tej branży, a porównując 

2015 - relacja
Moulding Expo, to całkiem nowe, Międzynarodowe Targi Narzędzi, Fakturowania Powierzni  

i Produkcji Form organizowane przez Messe Stuttgart. W tym roku targi Moulding Expo świętowały  
swoją premierę w Stuttgarcie od 5 do 8 maja. W przyszłości targi Moulding Expo odbywać się będą  
w stolicy Badenii-Wirtembergii co dwa lata.

Fot. 1. Babyplast® to włoska mikro-wtryskarka 
mieszcząca się na zwykłym stole i pracująca na 
korpusach 75 x 75 mm.

Fot. 2. Duże centra służyć mogą do poważnych 
obróbek, ale na targach Moulding Expo Fooke 
Endura rzeźbił jelenia w aluminiowym bloku.

Fot. 3. Nie tylko huty z znaną w Polsce marką 
pokazywały swoje wyroby ze stali narzędziowych. 
Duże stoisko miała huta Gröditz.

Fot. 4. Ten historyczny (i plastikowy) Trabant 
zachęcał do rozpoczęcia rozmów na stoisku 
producenta wrzecion do centrów frezarskich.

Fot. 5. Produkcja form z tworzyw, o ile nie są, 
wymaga zabezpieczenia przed korozją, np. z 
środkami Jost Chemicals.

Fot. 6. Nie tylko dostawcy środków do produkcji, 
ale i producenci form silnie zaznaczali swoją 
obecność na targach Moulding EXPO.
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z Euromold wydawało mi się, że targi te były bardziej niemieckie  
niż impreza we Frankfurcie, gdzie alejki z wystawcami z dalekiego 
wschodu to prawdziwe Chinatown. W każdym razie w Stuttgarcie  
stoisko mieli FCPK Bytów, Fado z Bydgoszczy i Targi Kieleckie.

Porównując do naszych polskich imprez targowych – nie było  
w Stuttgarcie tylu wtryskarek co na kieleckich targach Plastpol, który  
jest bardziej niż nazwa wskazuje, targami przetwórstwa tworzyw 
niż targami producentów narzędzi czy form do tworzyw. Nie było 
też tworzyw sztucznych w postaci granulatów (jeden z wystawców  
oferował ich internetową giełdę). Targi te bardziej przypominają nasze 
poznańskie ITM, kielecki STOM czy mocno powiększony sosnowiecki 
Toolex. Dodam, że zawsze uważałem, iż świetnym pomysłem jest 
robienie targów co dwa lata – wyzwala to chęć do odwiedzenia  
imprezy przez zwiedzających (następnej edycji nie będzie za rok, czyli 
trzeba być w bieżącym). Cykl dwuletni obniża koszty wystawców  
i pozwala im pokazywać co targi coś nowego. Firma Messe  
Stuttgart ma 75 letnią tradycję, więc i spore doświadczenie w 
biznesie targowym. Należy dodać, że Moulding Expo nie były robione  
„w próżni”. Z zapowiedzi wynikało, że zajmą 3 hale. Ale równolegle, 
w sąsiednich halach odbywała się 29 edycja targów Control, czyli 
Międzynarodowych Targów Kontroli Jakości. Tak dużej branży  
pomiarów (ilościowo pod względem wystawców i powierzchniowo) 
chyba nie ma gdzie indziej. Precyzja, pomiary są nieodzowne  
w większości produkcji metalowej, w narzędziowniach szczególnie. 
Połączenie tych dwu imprez było niejako naturalne. Goście targowi  
obu imprez to w dużej mierze te same osoby. Ja  też zwiedziłem obie 
wystawy.

W pierwszej odsłonie targów Moulding Expo udało się zebrać 
organizatorom ponad 600 wystawców i zapełnić aż trzy hale. Co  
rzuciło mi się w oczy, to duża liczba wystawców nieznanych  

w Polsce (nowych dla mnie niemieckich marek, ale i poza europejskich)  
i niewystępujących dotąd na np. targach Euromold. Dodatkowo  
mocno zaznaczyli swą obecność producenci form dużych i bardzo  
dużych. Pokazywali wyprodukowane przez siebie narzędzia jak  
i wypraski z nich. Było też kilku producentów bardzo dużych centrów 
frezarskich, m.in. Fidia, Fooke Endura, Parpas Diamond i DMG, który 
jednak największe swoje centrum frezarskie DMU 600P pokazał  
na dużym banerze. Myślę, że dlatego, iż nie byłoby go jak wwieźć  
na halę. Ta obrabiarka o wymiarach 9,9 x 16,8 x 7,1 m z pewnością  
musi być dostarczana do odbiorcy w kilku częściach. Z drugiego  
bieguna, bo w gatunku małych i do tworzyw, można było zapoznać 
się z wtryskarką Babyplast®. To jedna z najmniejszych, a może 
najmniejsza wtryskarka na rynku. Ta mikro-wtryskarka produkowana  
jest przez włoską grupę Rambaldi i zmieści się na przeciętnym stole  
czy biurku. Nic dziwnego, bo pracuje na znormalizowanych korpusach  
czy raczej korpusikach o boku 75 mm.

Za dwa lata, w końcu kwietnia, ma odbyć się kolejna edycja 
Moulding Expo, połączona z 31 wówczas targami Control. Namawiam  
do odwiedzenia tej imprezy wszystkich pracujących w branży  
przetwórstwa tworzyw sztucznych, bo pokazują  trochę inny świat 
niż znany z polskich targów ITM, PLASTPOL czy nawet z niemieckich  
targów EUROMOLD. Nie spotkamy samych znanych producentów 
obrabiarek, urządzeń, czy materiałów, ale zupełnie inne marki.  
Pokazują się też producenci narzędzi. Warto popatrzeć co i jak robią 
inni, by może kiedyś wyjść na tego typu targi ze swoją ofertą. Szkoda, 
że obecne ze swoimi stoiskami były tylko trzy polskie firmy. A przecież  
w Polsce też umiemy produkować formy, a koszty mamy niższe. Póki co, 
jesteśmy bardzo konkurencyjni i aż żal nie wykorzystać tej przewagi.

Robert Dyrda

Fot. 12. Niemcy kupują i sprzedają nie tylko 
nowe i drogie obrabiarki. Obecnych było kilku 
sprzedawców używanych maszyn, np. Geiger.

Fot. 7. Skoro obok odbywały się targi Control, ja 
też nie wyobrażałem sobie, by można pokazywać 
kierunek strzałką, bez podanej odległości.

Fot. 8. Małe centra frezarskie mają wszyscy. Sztuka 
mieć coś wyjątkowego. Bardziej, niż gabaryty,  
w oczy rzucał się zielony pulpit sterowniczy.

Fot. 9. Ludzie, maszyny, narzędzia, czas – wszystko 
wymaga powiązania i zarządzania, dostępne były 
różne programy łączące działania w jedną całość.

Fot. 10. Coraz rzadszy jest widok pieców 
hartowniczych w narzędziowniach. Ale mały piec, 
by nie tracić czasu? Było kilku producentów.

Fot. 11. Obrabiarki były nie tylko niemieckie, 
chińskie czy tajwańskie. Seibu to japoński 
producent drążarek ubytkowych i drutowych.
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DŁUTOWNICE DO ROWKÓW WPUSTOWYCH 
Szer.: 2-150mm i długości do 1500mm - także spiralnych i w otworach nieprzelotowych ! 
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Przykładowe aplikacje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Profile styczne Profile sześciokątne      Rowki spiralne              Rowki nieprzelotowe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rowki olejowe   Rowki wpustowe          Wielowypusty             Profile ewolwentowe 

 

Zapraszamy  
na prezentację obrabiarki  

LEISTRITZ POLYMAT 70/300 
na targach MACH-TOOL w Poznaniu 
HALA 7A / STOISKO 15 

Proces nacinania rowków wg. technologii Leistritz przebiega w sposób skokowy. 
Narzędzie skrawające jest ciągnięte pionowo ciągłym ruchem posuwistym wzdłuż 
otworu, stowarzyszonym z poziomym dociskiem narzędzia. Docisk jest 
realizowany po każdym skoku przez pręt napędzający, który dociska ostrze 
skrawające stopniowo pomiędzy prętem prowadzącym i narzędziem. Dla 
zapewnienia płynności obróbki zarówno dla narzędzia, jak i dla przedmiotu 
obrabianego, narzędzie jest automatycznie wycofywane przed każdym cyklem 
ruchu powrotnego w górę. Obrabiarki są wyposażone w hydrauliczny system 
prowadzący z dwiema kolumnami (10 lat gwarancji!). Liniowe, równoległe 
ustawienie narzędzia i jego prowadzenia skutkuje całkowicie liniowym ułożeniem 
sił w systemie złożonym z narzędzia i obrabiarki. To pozwala uniknąć sił 
poprzecznych i efektu dźwigni, co sprawia, że obrabiarka jest wyjątkowo 
długowieczna i praktycznie nie wykazuje śladów zużycia. 

- NAJWYŻSZA PRECYZJA 
- NISKI KOSZT NARZĘDZI 



Na kolejnych stronach Forum Narzędziowego przedstawiamy 
raport urządzeń pomiarowych. Urządzenia zostały podzielone na kilka 
grup. Niektóre służą do pomiaru wielkości geometrycznych, w tym do 
pomiaru długości, chropowatości, konturu, czy też błędów kształtu.  
Z kolei inne służą do pomiaru ustawienia czy wykonania narzędzi i są to 
wszelkiego rodzaju sondy. W grupie badań materiałowych wymieniliśmy 
różnego rodzaju twardościomierze, spektrometry, analizatory, 
mikroskopy pomiarowe, inspekcyjne, metalograficzne, jak też maszyny 
do badań wytrzymałościowych – stworzone z myślą o testach 
jakościowych, przygotowanych pod kątem wielokrotnych powtórzeń 
przeprowadzanych prób.

W każdej firmie wykonującej obróbkę mechaniczną dokonuje się 
pomiarów. Mierzymy różne cechy i własności obrabianych materiałów. 
Bez dokładnych pomiarów w narzędziowni nie można pracować – 
produkt końcowy nie będzie odpowiadał potrzebom klienta. Nawet 
w najmniejszych firmach dokonujemy pomiarów długości, grubości, 
rozstawów otworów, mierzymy twardości powierzchni, czasem 
sprawdzamy chropowatości materiałów, które poddajemy obróbce. 
Oczywiście, im bardziej odpowiedzialna i większa produkcja, tym więcej 
cech elementu podlega badaniu.

Urządzenia pomiarowe, przedstawione w raporcie, służą do 
pomiarów różnych materiałów, nie tylko stali narzędziowej. Niektóre 
z wymienionych, potrafią mierzyć nawet najcieńsze materiały. 
Zaprojektowano je z myślą o pomiarze grubości materiałów tekstylnych, 
folii czy też gumy. Inne potrafią zmierzyć grubość powłok malarskich, 
czy najcieńszych warstw nakładanych by poprawić strukturę  
powierzchni materiałów. Wszystkie spełniają wymagania norm 
odpowiadających właściwym pomiarom.

Z drugiej strony są urządzenia pomiarowe analizujące całą bryłę 
przedmiotu, np. skanery 3D - wykorzystywane są w procesach inżynierii 
odwrotnej i to nie tylko tej nam bliskiej, związanej z przemysłem 
metalowym ale i w archeologii  - do archiwizacji obiektów muzealnych, 
czy w branży rozrywkowej w celu przenoszenia rzeczywistych obiektów 
do świata cyfrowego. Ta część urządzeń pomiarowych jest coraz  
częściej wykorzystywana przy szybkim wytwarzaniu elementów za 
pomocą drukarek 3D.

Na polskim rynku jest wiele firm oferujących urządzenia pomiarowe, 
jednak nie wszystkie firmy odpowiedziały na naszą propozycję wzięcia 
udziału w zestawieniu. Firmom, które są w raporcie, serdecznie 
dziękujemy za udział, a pozostałych zapraszamy do udziału w raporcie 
już za rok.

Drodzy czytelnicy, zapraszam do zapoznania się z raportem i do 
kontaktu z firmami, które postanowiły przedstawić swoją ofertę. 
Zachęcam do kontaktu z przedstawicielami wymienionych firm 
oferujących urządzenia pomiarowe. Z pewnością otrzymacie Państwo 
odpowiedzi na nurtujące Was pytania oraz fachową pomoc, także  
w zakresie urządzeń nie wymienionych w raporcie z uwagi na szczupłość 
miejsca w naszym Forum Narzędziowym.

Edyta Lewicka

Urządzenia pomiarowe

Fot. 5. scanCONTROL2900 – 
skaner profilu 2D/3D”.

Fot. 1. Ręczny skaner 3D 
HandySCAN - firmy ITA.

Fot. 2. Ustawiacz narzę-
dziowy Kenova set line 

V9-S - firmy ITA.

Fot. 3. UTM-30LX – lasero-
wy skaner przestrzeni.

Fot. 4. ADAE42U – wielokana-
łowy moduł pomiarowy 

firmy WObit.

1

2

3

4

5

F
N

NUMER 03 (72) 2015 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

21



Firma Miasto www

Pomiar wielkości geometrycznych Badania materiałowe

Us
ta

w
ia

ni
e n

ar
zę

dz
i

So
nd

y p
om

ia
ro

w
e

Pomiar 
narzędzi

So
nd

y p
rz

ed
m

io
to

w
e

Po
m

ia
r k

ół
 zę

ba
ty

ch

W
ar

sz
ta

to
w

y d
łu

go
śc

i

Ch
ro

po
w

at
oś

ci 
(m

ik
ro

ni
er

ów
no

śc
i)

Ko
nt

ur
u

Bł
ęd

ów
 ks

zt
ał

tu
 (o

kr
ąg

ło
śc

i, 
w

al
co

w
oś

ci,
 …

)

Gr
an

ito
w

e p
ły

ty
 p

om
ia

ro
w

e

W
zo

rc
e d

łu
go

śc
i i

 ką
ta

Sp
ra

w
dz

ia
ny

 g
w

in
to

w
e,

 tł
oc

zk
ow

e i
 p

ie
rś

cie
ni

ow
e

Pr
oj

ek
to

ry
 p

om
ia

ro
w

e

Ra
m

io
na

 p
om

ia
ro

w
e

Sy
st

em
y f

ot
og

ra
m

et
ry

cz
ne

Maszyny
Współrzędnościowe

Mikroskopy 
pomiarowe

Sk
an

er
y p

rz
es

trz
en

ne

Op
ty

cz
ne

 sk
an

er
y d

la
 cz

ęś
ci 

ob
ro

to
w

yc
h

To
m

og
ra

fy
 C

T

Pomiary 
grubości 
powłok

Twardościomierze Spektrometry

An
al

iz
at

or
y s

kł
ad

u 
ch

em
icz

ne
go

M
ik

ro
sk

op
y i

ns
pe

kc
yj

ne

Sy
st

em
y p

om
ia

ru
 si

ły
 i m

om
en

tu

M
as

zy
ny

 d
o 

ba
da

ń 
w

yt
rz

ym
ał

oś
cio

w
yc

h

Sy
st

em
y d

o 
pr

ze
st

rz
en

ny
ch

 an
al

iz
 d

ef
or

m
ac

ji

Ba
da

ni
a n

ap
rę

że
ń 

re
sz

tk
ow

yc
h

So
nd

y n
ar

zę
dz

io
w

e

Sy
st

em
y l

as
er

ow
e

Do
ty

ko
w

e

Op
ty

cz
ne

2D 3D M
et

od
y e

le
kt

ro
-m

ag
ne

ty
cz

ne

M
et

od
y E

DX
RF

Pr
ze

no
śn

e

St
ac

jo
na

rn
e

M
ik

ro
tw

ar
do

śc
io

m
ie

rz
e

Na
no

tw
ar

do
śc

io
m

ie
rz

e

Do
 tw

or
zy

 sz
tu

cz
ny

ch
 i g

um
y

Isk
ro

w
e -

 em
isj

i o
pt

yc
zn

ej

ED
XR

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

3D MASTER Warszawa www.3dmaster.com.pl ● ●

BAXAR – Autoryzowany Przedstawiciel 
STARRETT, OPTACOM, KAEFER Bielsko-Biała www.baxar.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BLUM-NOVOTEST Kraków www.blum-novotest.pl ● ● ●

Carl Zeiss sp. z o.o. Poznań www.zeiss.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Casp System Sp. z o. o. Jaworzno www.casp.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EUROTOM Sp. z o.o. Warszawa www.eurotom.pl ● ● ● ●

ISOTEK Sp. z o.o. Poznań www.isotek.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ●

ITA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Poznań www.ita-polska.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Instytut Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania Kraków www.ios.krakow.pl ● ● ●

Oberon 3D L.Pietrzak i Wspólnicy Sp. j. Tychy www.oberon3d.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SMARTTECH Łomianki/Warszawa www.skaner3d.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

WENZEL Group GmbH & Co. KG Poznań www.wenzel-cmm.pl ● ● ● ● ● ● ●

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. Pniewy www.wobit.com.pl ● ● ● ●
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3D MASTER Warszawa www.3dmaster.com.pl ● ●

BAXAR – Autoryzowany Przedstawiciel 
STARRETT, OPTACOM, KAEFER Bielsko-Biała www.baxar.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BLUM-NOVOTEST Kraków www.blum-novotest.pl ● ● ●

Carl Zeiss sp. z o.o. Poznań www.zeiss.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Casp System Sp. z o. o. Jaworzno www.casp.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EUROTOM Sp. z o.o. Warszawa www.eurotom.pl ● ● ● ●

ISOTEK Sp. z o.o. Poznań www.isotek.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ●

ITA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Poznań www.ita-polska.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Instytut Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania Kraków www.ios.krakow.pl ● ● ●

Oberon 3D L.Pietrzak i Wspólnicy Sp. j. Tychy www.oberon3d.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SMARTTECH Łomianki/Warszawa www.skaner3d.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

WENZEL Group GmbH & Co. KG Poznań www.wenzel-cmm.pl ● ● ● ● ● ● ●

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. Pniewy www.wobit.com.pl ● ● ● ●

F
N

NUMER 03 (72) 2015 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

23



Oprogramowanie CAM pozwala na znaczne skrócenie czasu 
przygotowania produkcji. Z punktu widzenia użytkownika ważna 
jest uniwersalność stosowanego rozwiązania, która m.in. objawia  
się możliwością generowania ścieżek narzędzia na modelach  
bryłowych, powierzchniowych i plikach STL. Programy CAM pozwalają 
nie tylko na szybsze uzyskanie gotowego kodu sterującego maszyną 
CNC, ale także opis złożonych geometrii i sekwencji ruchów, które 
nie są możliwe do określenia w inny sposób. Warto pamiętać, że 
oprogramowanie CAM powinno pomagać w projektowaniu procesu 
technologicznego oraz pozwalać na efektywne wykorzystanie parku 
maszynowego i nie stanowić ograniczeń. Wiele unikalnych cech posiada 
program ZW3D CAD/CAM, integrujący się z symulatorami CIMCO  
i Eureka.

Obróbki trzyosiowe z podcięciami

Ważnym elementem systemów CAM dla obrabiarek 3-osiowych  
jest możliwość obróbki podcięć, czyli tzw. kątów ujemnych przy 
pomocy np. freza teowego czy freza kuli, które mogą obrabiać miejsca 
niedostępne dla zwykłego freza walcowo-czołowego. Dzięki temu, 
korzystając wyłącznie z trzyosiowej obrabiarki, możemy obrabiać  
detale o bardzo złożonych kształtach w jednym zamocowaniu (rys. 1). 

Rys. 1. Trzyosiowa obróbka podcięć przy użyciu freza teowego  
w ZW3D CAD/CAM.

Bez możliwości wygenerowania obróbki z podcięciami technologia 
tego typu elementu byłaby znacznie bardziej złożona i wymagałaby  
pracy w kilku zamocowaniach lub konieczności posiadania dodatkowej  
osi sterowanej numerycznie. 

Obróbki indeksowane 

W przypadku gdy dysponujemy dodatkową osią numeryczną, 
przykładowo w postaci podzielnicy kątowej lub obrotowego stołu, 
ważna staje się możliwość generowania obróbek indeksowanych. 
Programy CAM obsługujące 4 i 5 osi płynnych są często drogie,  
a niekiedy korzystanie ze wszystkich osi jednocześnie nie jest potrzebne. 

Wówczas możemy posłużyć się obróbkami dwu- i trzyosiowymi, 
zdefiniowanymi w różnych pozycjach dodatkowej osi. Pozwala to  
na obróbkę detalu z każdej strony i efektywne wykorzystanie  
maszyny (rys. 2). 

Obróbki tego typu cechuje przede wszystkim łatwość ich definicji. 
Poza tym moduły obróbek dwu- i trzyosiowych w ZW3D posiadają od 
razu obsługę osi indeksowanych.

Praca w czterech i pięciu osiach płynnych 

Praca w czterech i pięciu osiach płynnych pozwala na prowadzenie 
narzędzia stale prostopadle lub stycznie do powierzchni elementu 
docelowego. Możliwe jest dzięki temu generowanie bardzo wydajnych 
obróbek wykańczających i wykonywanie niemal dowolnych kształtów. 
Limity osi są automatycznie kontrolowane, z możliwością włączenia 
„odwijania” osi w celu osiągnięcia alternatywnej pozycji.

Zaawansowane programowanie CAM

W przypadku nietypowych maszyn CNC (takich jak roboty 
przemysłowe, obrabiarki mające więcej niż 5 osi lub wyposażonych  
w skomplikowane oprzyrządowanie sterowane numerycznie), ważna  
jest możliwość implementacji dodatkowych funkcji i algorytmów.  
W ZW3D jest wbudowany edytor postprocesorów, pozwalający na 
wprowadzanie zmian nawet do postprocesorów 5-osiowych przez  
osoby nie posiadające zaawansowanej wiedzy informatycznej. 
Dodatkowo niektóre funkcje mogą być wywoływane za pomocą funkcji  
CL użytkownika (o dowolnie zadanej składni i liczbie parametrów).

Na podobnej zasadzie można rozwijać dodatkowe funkcjonalności 
takiej jak, np. zawinięcie na wałek obróbek 2-osiowych, co umożliwia 
w praktyce przekształcenie obróbek 2- i 3-osiowych na 4 osie płynne 
(rys. 3) lub też programowanie ścieżek stycznych do konturu dla noży 
wycinających.

Rys. 3. Przekształcenie obróbki 2-osiowej na 4 osie płynne w ZW3D.

Symulacja obróbki

Korzystanie z programów CAM, mimo reprezentacji cyfrowej 
detalu i procesu, niesie jednak ze sobą pewne ryzyko kolizji narzędzia  
z obrabianym materiałem lub innymi elementami wewnątrz przestrzeni 
roboczej obrabiarki. Postprocesor przetwarza to, co użytkownik 
widzi na ekranie komputera w program NC, zgodnie ze standardem 
programowania określonego układu sterowania. Błędy pojawiające 
się na tym etapie są bardzo trudne do wychwycenia. Utworzone  
programy (szczególnie wieloosiowe) często są bardzo długie  
i skomplikowane, zatem sprawdzenie ich poprawności przez wzrokową 
analizę kodu może okazać się niemożliwe. Co prawda programy CAM  
mają wbudowane moduły do symulacji pracy narzędzia, ale nie 

Generowanie i sprawdzanie ścieżki 
narzędzia CAM

Rys. 2. Obróbka 
indeksowana 
4-osiowa.
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uwzględniają one wszystkich elementów w przestrzeni pracy maszyny i 
co najważniejsze: nie sprawdzają one wynikowego programu, a bazują 
najczęściej na danych CL-data (z ang. cutter location – położenie 
narzędzia). Sprawdzenie poprawności kodu oraz przeprowadzenie 
symulacji obróbki, która pozwoli pokazać i usunąć ewentualne błędy 
w programie, można przeprowadzić w różnych, dedykowanych do 
analizy kodu programach. Pracują one na gotowych plikach NC (mają 
wbudowane funkcje danego typu sterowania, cykle maszynowe, itp.)  
co daje możliwość szybkiej i pewnej weryfikacji poprawności bez 
blokowania maszyny.

Jednym z programów do symulacji ruchów narzędzia jest CIMCO. 
Oprócz sprawdzenia programu linia po linii i analizy wszystkich znaków 
i współrzędnych, użytkownik ma możliwość edycji programów. Dostępne 
są funkcje automatycznie zmieniające numeracje bloków wewnątrz 
programu, według wcześniej zdefiniowanego algorytmu. Ułatwia to  
pracę w przypadku łączenia kilku programów NC w jeden plik.  
Modyfikacji prędkości wrzeciona oraz wartości wszystkich posuwów 
również wykonuje się za pomocą automatu – wystarczy zdefiniować 
procentową zmianę dotychczasowych wartości. Dodatkowo istnieje 
możliwość dowolnego skonfigurowania 4 i 5 osi. Warto również 
wspomnieć, że CIMCO weryfikuje nie tylko programy w składni ISO, 
ale również te dedykowane na sterowanie Heidenhain czy Mazatrol. 
Poza tym istnieje możliwość porównania dwóch plików, a następnie 
zsynchronizowania kolejnych bloków jednego z drugim. 

Rys. 4. Symulacja obróbki czteroosiowej w systemie Eureka.

W przypadku maszyn o wysokim stopniu skomplikowania, bardzo 
przydatne mogą być symulatory maszyn NC. Przykładem programu do 
wirtualnej obróbki jest Eureka (rys. 4) która pozwala na wizualizację  
ruchów narzędzia i obrabianego detalu, wzbogaconą (w porównaniu 
do CIMCO) o symulację całej kinematyki maszyny wraz ze wszelkimi 
dodatkowymi osiami i oprzyrządowaniem (jak podajniki prętów, 
zmieniacze palet czy odbiór gotowego detalu). Wszystko to na plikach 
wyjściowych z modułu CAM – plikach NC. Niewątpliwą zaletą jest 
uniwersalność programu Eureka, który nie jest ograniczony rodzajem 
(frezarki, tokarki, szlifierki, frezarko-tokarki, roboty wieloosiowe) 
i konfiguracją maszyny oraz układem sterowania. Dodatkową 
zaletą jest możliwość zaprogramowania dowolnych funkcji G i M, 
parametrów użytkownika Q czy pętli. Odpowiednie skonfigurowanie 
symulatora pozwala na synchronizację pracy wielu wrzecion lub głowic 
narzędziowych, przy czym możliwe jest sprawdzenie podczas symulacji 
bieżącego stanu układu sterowania: wartości prędkości obrotowej  
i posuwu oraz współrzędnych narzędzia i wykorzystywanych M/G–

kodów. Dzięki wprowadzeniu do symulatora charakterystyki napędów 
na poszczególnych osiach, użytkownik może otrzymać raport  
z obróbki, z wyliczonymi czasami potrzebnymi do wykonania detalu. 
Aby upewnić się, że sprawdzany program pozwoli uzyskać oczekiwane 
kształty i wymiary, użytkownik może porównać efekt symulacji  
z gotowym detalem (idealnym modelem bryłowym), w celu  
wyświetlenia mapy naddatków, podcięć i kolizji.

Podsumowanie

Funkcjonalność i możliwości systemu CAM najlepiej jest oceniać 
na podstawie praktycznych realizacji (wdrożeń) oraz uniwersalności 
i otwartości na realizację najtrudniejszych wyzwań produkcyjnych. 
Wbudowany edytor postprocesorów w ZW3D, zaawansowane funkcje 
CL użytkownika oraz zaawansowane operacje i funkcjonalności CAM, 
w połączeniu z edytorem CIMCO i symulatorem Eureka sprawiają, że 
jest to system pozwalający na programowanie nie tylko wieloosiowych 
obrabiarek CNC, ale również stanowisk zrobotyzowanych.

Rafał Wypysiński

Bartosz Kilian

Wojciech Bućko
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Edgecam Workflow
Nowe i innowacyjne programowanie 

obrabiarek CNC
Firma Vero Software Ltd., producent oprogramowania Edgecam, wychodzi naprzeciw programistom (technologom/operatorom CNC). 

Edgecam Workflow jest narzędziem, które umożliwia zupełnie nowe i innowacyjne podejście do programowania procesu technologii 
wytwarzania.

Workflow jest częścią niezwykle popularnego systemu Edgecam, tak skonfigurowaną, aby w rewolucyjnie szybki i łatwy sposób,  
przejść przez cały proces definiowania obróbki, aż do uzyskania gotowego kodu NC. Co, w znaczący sposób pozwala/-i na obniżenie  
kosztów i zwiększenie wydajności osoby na stanowisku programisty (technologa/operatora CNC). Workflow analizuje topologię  
obrabianego detalu dopasowując odpowiednią technologię obróbki, która dodatkowo może być modyfikowana do indywidualnych 
wymagań użytkownika.

Edgecam Workflow – pierwsze uruchomienie

Workflow uruchamia się z Edgecam Launcher (patrz rys. 1). Następnie 
pojawia się okno startowe „Workflow – Edgecam krok po kroku” (patrz rys. 
2), które prowadzi użytkownika przez pięć etapów procesu przygotowania 
technologii obróbki.

Rys. 1. Pierwsze uruchomienie programu Edgecam Workflow.

Krok 1 – Start – Załaduj plik bryłowy 
Edgecam Workflow posiada praktyczny, przyjazny oraz intuicyjny interfejs 
w języku polskim, który pozwala na szybką i sprawną naukę obsługi 
początkującemu użytkownikowi. Uproszczony wygląd programu zbliżony 
jest do interfejsu systemu Windows 8.

Rys. 2. Okno startowe programu Edgecam Workflow.

Workflow umożliwia pracę z plikami płaskimi CAD 2D w formacie DXF/
DWG, najczęściej pochodzącymi z programów: Autodesk LT, AutoCAD, 
LogoCAD, MegaCAD itd., a także pracę z plikami krawędziowymi, 
powierzchniowymi i bryłowymi pochodzącymi z różnych programów CAD 
3D.

Najnowsza wersja Edgecam 2015R1 zapewnia pełne wsparcie  
i asocjatywną współpracę z plikami (części i złożeń) pochodzącymi  
z najbardziej zaawansowanych systemów Komputerowego  
wspomagania projektowania CAD 3D, takimi jak: Autodesk Inventor, 
SolidWorks, Part Modeler, Solid Edge, Creo, Catia, NX, Pro/Desktop, 
SpaceClaim, Kompas i Visi.

Edgecam Workflow Solids (EWS)
Edgecam Workflow Solids (EWS) jest narzędziem do projektowania 

modeli bryłowych 3D w module Edgecam Workflow. Środowisko EWS 
umożliwia w bardzo szybki sposób stworzenie modelu bryłowego 3D od 
podstaw, jak i również wykorzystanie wcześniej stworzonych geometrii 2D 
w celu przekształcenia w model bryłowy 3D.

Krok 2 – Ustawienia – Dodaj półfabrykat, uchwyty i obrabiarkę
W wielu systemach CAM użytkownik musi sam skonfigurować 

środowisko pracy i „ręcznie” zdefiniować ustawienie detalu, półfabryktu, 
uchwytu i obrabiarki CNC do obróbki. Edgecam Workflow upraszcza ten 
proces i w pełni automatyzuje. Użytkownik ma możliwość błyskawicznego 
przejścia przez wszystkie etapy przygotowania obróbki począwszy 
od wczytania części, aż po wybór technologii i jej optymalizację oraz 
wygenerowanie kodu NC.

Rys. 3. Dopasowanie półfabrykatu i lista uchwytów.

W Edgecam Workflow mamy możliwość określenia półfabrykatu 
do obróbki bezpośrednio z modelu (patrz rysunek 3) lub poprzez 
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skorzystanie z bazy danych półfabrykatów zawierającej elementy, 
które są najczęściej stosowane w obróbce, jako tzw. przygotówki. Są to 
między innymi: wałki, rury, kostki itp. Bazując na geometrii wczytanego 
modelu programista może bardzo szybko zdefiniować odpowiedni 
półfabrykat z bazy lub jednym kliknięciem wskazać bryłę, która określa 
kształt półfabrykatu. Workflow daje możliwość skorzystania z bazy 
oprzyrządowania obróbki. Menedżer oprzyrządowania (patrz rys. 
3) pozwala na zaimportowanie geometrii imadeł, łap mocujących, 
zacisków, uchwytów trójszczękowych i innych elementów mocujących. 
Zdefiniowanie tych elementów pozwala na zoptymalizowanie ścieżek 
narzędzia i uniknięcie ewentualnych kolizji z narzędziem skrawającym 
oraz z innymi elementami obrabiarki CNC. W celu zrealizowania procesu 
obróbki detalu konieczne jest zdefiniowanie cech technologicznych.

Rys. 4. Ustawienia detalu i definicja położenia ZERA.

Krok 3 – Cechy – Znajdź cechy technologiczne
Edgecam Workflow umożliwia automatyczne wyszukiwanie 

cech technologicznych typu: profile tokarskie, rowki, płaskie regiony, 

kieszenie, stemple, otwory itp. (patrz rys. 5). Znalezione cechy zostają 
automatycznie posortowane według kolejności obróbki, oraz zostaną  
im przypisane zalecane metody obróbki, np. frezowanie, wiercenie itd.  
W dowolnym etapie tworzenia obróbki użytkownik może zmodyfikować 
kolejność wykonywania instrukcji oraz przypisane im strategie.

Rys. 5. Wyszukiwanie cech technologicznych.

Krok 4 – Wytwarzanie – Optymalizuj kolejność obróbki i następnie 
zastosuj strategie obróbki

Strategie obróbkowe umożliwiają automatyczne wygenerowanie 
obróbki z doborem odpowiednich narzędzi skrawających oraz parametrów 
technologicznych. Cykle obróbkowe, w zależności od potrzeb użytkownika, 
można modyfikować niezależnie od użytej strategii. Zmiana szerokości 
skrawania, głębokości skrawania, ruchów wejść/wyjść narzędzia, 
parametrów technologicznych, czy tolerancji nie stanowi najmniejszego 
problemu. Programista (technolog/operator CNC) ma możliwość 
modyfikowania strategii obróbkowych dostosowując je do technologii 
używanej w swojej firmie i tworzenia nowych dedykowanych strategii 
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dla obróbki określonych detali. Przyjęcie określonej strategii obróbki 
połączone jest z utworzeniem planu obróbki. Program w inteligentny 
sposób automatycznie przedstawia użytkownikowi plan obróbki danej 
części (patrz rys. 6). Może on być dowolnie modyfikowany również po 
wygenerowaniu ścieżki obróbki. Zmiana kolejności operacji w planie 
obróbki odbywa się za pomocą techniki przeciągnij i upuść. Wykryta zmiana 
kolejności wykonywanych operacji powoduje automatyczne aktualizowanie  
sekwencji w celu wykonania szybkiego podglądu wprowadzonych zmian.

Rys. 6. Planowanie obróbki.

Krok 5 – Kod NC – Symuluj obróbkę i generuj kod NC
Po wygenerowaniu procesu technologicznego, w sekwencji obróbki, 

użytkownik może w szybki sposób zweryfikować jej poprawność pod 
kątem występowania błędów lub różnego typu kolizji. Podczas symulacji 
sprawdzana jest poprawność wygenerowanego kodu NC. Program 
automatycznie wykrywa kolizje, przekroczenia limitów osi i dokonuje 
weryfikacji wyniku obróbki z modelem. Podczas porównania program 
automatycznie dobiera skalę kolorów, która pozwala na wyróżnienie  
miejsc, gdzie występują podcięcia lub jest pozostawiony naddatek. 
Dodatkowo plik kodu NC (patrz rys. 7) zostaje otwarty w edytorze 
kodu, aby użytkownik mógł sprawdzić, czy w kodzie nie są zawarte 
dodatkowe informacje i ostrzeżenia wygenerowane z postprocesora.

Rys. 7. Wygenerowany kod NC.

Korzyści dla użytkowników Edgecam
Edgecam Workflow to kolejny krok do przodu systemu Edgecam 

w szybkim i innowacyjnym programowaniu obrabiarek sterowanych 
numerycznie. Używanie Workflow zmniejsza koszty, poprawia jakość, 
a przede wszystkim skraca czas realizacji obróbki. Workflow doskonale 
analizuje wymagania przebiegu produkcji, co przekłada się na znaczące 
przyspieszenie procesu generowania ścieżek.

Program Workflow pozwala programistom (technologom/operatorom 
CNC) przygotować obróbkę detalu w krótkim czasie, a innowacyjne 
narzędzia wspomagające umożliwiają: utworzenie i ustawienie detalu, 
półfabrykatu oraz uchwytu, dobór obrabiarki CNC, zastosowanie 
odpowiednich narzędzi skrawających, wybór optymalnej strategii obróbki, 
symulację ścieżki narzędzia i wygenerowanie kodu NC.

Mgr inż. Przemysław Kochan
Edgecam Product Manager

www.edgecam.pl

Wycinarki drutowe

Ra ≤ 0,8 µm

Drążarki wgłębne

Ra - 0,1 µm

ULGREG Grzegorz Kugler
88-100 Inowrocław, Aleja 800-lecia Inowrocławia 2/24

kom. 663 750 527
g.kugler@onet.pl • www.ulgreg.pl • www.dmcut.pl 

Sprzedajemy
MOŻLIWOŚCI

nie sprzedajemy 
maszyn
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Ręczne skanery 3D Go!SCAN firmy Creaform to linia lekkich i prostych  
w obsłudze skanerów 3D przeznaczonych do wykonywania szybkich 
pomiarów obiektów trójwymiarowych o złożonej geometrii. Skanery 
działają w oparciu o technologię światła białego (LED), przechwytują  
kolor tekstury skanowanego obiektu oraz umożliwiają pomiar bez 
wcześniejszego przygotowywania obiektu. Nie wymagają stosowania 
dodatkowych punktów/markerów do pozycjonowania się w przestrzeni,  
co eliminuje czas związany z przygotowaniem obiektu do skanowania.

Linia skanerów HandySCAN to lekkie i proste w obsłudze ręczne 
skanery firmy Creaform. Przeznaczone do wykonywania szybkich 
pomiarów obiektów trójwymiarowych w celach inspekcyjnych oraz 
inżynierii odwrotnej. Działają w oparciu o technologie laserową, co  
umożliwia skanowanie powierzchni obrobionych, trudnych do  
zeskanowania skanerami działającymi w oparciu o technologię światła 
białego. Posiadają dużą rozdzielczość i dokładność, co klasyfikuje je  
w kategorii skanerów metrologicznych.

Rodzina skanerów 3D MetraSCAN firmy Creaform to proste  
w obsłudze skanery działające w oparciu o technologię laserową,  
które współpracując z urządzeniem C-TrackTM pozwalają na 
precyzyjny pomiar elementów bez konieczności ich przygotowania oraz 
mocowania w specjalnych uchwytach. W połączeniu z HandyPROBE 
to najlepsze rozwiązanie dla kontroli jakości produkowanych części 
w zakresie od 1 do 10 m bez względu na rodzaj materiału z jakiego  
są wykonane. Skanery MetraSCAN 3D mogą być zamontowane 
na robocie przemysłowym, pozwalając tym samym na pełną  
automatyzację procesu pomiarowego. MetraSCAN 3D jest używany  

w liniach produkcyjnych głównych producentów w branży 
motoryzacyjnej, lotniczej oraz w produkcji przemysłowej.

HandyPROBE – to przenośna współrzędnościowa maszyna 
pomiarowa (CMM), która - współpracując z urządzeniem śledzącym 
C-TrackTM - dostarcza powtarzalne dane pomiarowe wysokiej 
dokładności (do 22 µm) skracając znacznie proces pomiarowy.  
Ta przenośna CMM została zaprojektowana i zoptymalizowana do  
pracy w rzeczywistych warunkach warsztatowych i z powodzeniem 
używana jest na liniach produkcyjnych w branży np. motoryzacyjnej  
czy lotniczej.

MaxSHOT 3D to produkt uzupełniający dzięki któremu użytkownik 
utrzymuje dokładność i szybkość pomiarów w przypadku części 
wielkogabarytowych. Wraz z oprogramowaniem VXshot tworzą system 
fotogrametryczny, który, dzięki swej niezawodności, mobilności i prostocie 
w użytkowaniu, wyróżnia się na tle innych systemów fotogrametrycznych. 
Przyjazna dla użytkownika konstrukcja urządzenia MaxSHOT 3D  
pozwala szybko i łatwo ustalać na podstawie serii zdjęć bardzo  
dokładnie położenie części w przestrzeni.

Przegląd skanerów 
marki Creaform
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W przeszłości powszechnie do zadań metrologicznych były  
używane tradycyjne współrzędnościowe maszyny pomiarowe 3D oraz 
ramiona pomiarowe. Obecnie optyczne skanery 3D są coraz częściej 
stosowane jako dodatek do tych tradycyjnych urządzeń, a niekiedy 
zastępują je w stu procentach. Nawet ramiona pomiarowe nie są  
w pełni elastyczne i mają znaczne ograniczenia w odniesieniu do 
przestrzeni pomiarowej która może być mierzona, w zależności 
od wielkości ramienia. Ramiona pomiarowe nie mogą być również 
używane w warunkach przemysłowych ze względu na drgania – pomiar 
ruchomych części jest niemożliwy. W celu uzyskania dokładnych wyników 
pomiarowych, zarówno ramię pomiarowe jak i element mierzony,  
muszą być unieruchomione.

Obecne wymagania działów kontroli jakości firm produkcyjnych 
co do systemu pomiarowego są wysokie i sprecyzowane. Oczekiwania 
jakim musi sprostać system pomiarowy, to obok określonej  
dokładności, również mobilność, elastyczność oraz łatwość obsługi. 
Często, obok tych wymagań, równie ważna jest możliwość pomiaru 
części w różnych miejscach i różnych, niekiedy trudnych, warunkach 
otoczenia, bez wpływu na dokładność pomiaru. Wśród wielu  
dostępnych na rynku urządzeń pomiarowych powyższe wymagania 
spełniają produkty firmy Creaform. 

Z reguły, producenci elementów z tworzyw sztucznych 
stosują procesy produkcyjne takie, jak formowanie wtryskowe czy  
wytłaczanie i muszą pogodzić się z tym, że tym procesom od zawsze 
towarzyszą takie zjawiska fizyczne, jak skurcz i odkształcenia, 
które sprawiają, że trudno jest uzyskać geometrię modelu CAD.  
Zastosowanie skanowania 3D do przeprowadzenia kompleksowej 
kontroli elementów z tworzyw sztucznych i narzędzi pozwala  
dowiedzieć się, w jakim stopniu te zjawiska mają wpływ na produkowane 
elementy. Wyniki skanowania 3D dostarczają pełny obraz procesu 

produkowania powtarzalnych elementów. Dokładnie monitoruję 
geometrię kształtu i produkcję części oraz pomoga zapobiegać 
czynnością projektowym, które często są niepotrzebne i powtarzane. 
Ponadto, skanowanie 3D stanowi cenne rozwiązania dla procesu 
inżynierii odwrotnej oryginalnych narzędzi.

MetraSCAN 3D to przenośny skaner 3D o dużych możliwościach, 
który współpracuje z optycznym systemem śledzącym C-TrackTM 
i może być stosowany, jeżeli jest konieczność, ze stykową sondą 
pomiarową HandyPROBE. Skaner 3D oferuje nieograniczoną 
swobodę ruchu, a jego objętość pomiarową można szybko i łatwo  
rozbudować bez utraty precyzji przesuwając urządzenie C-TrackTM.

Funkcjonalność urządzenia C-Link firmy Creaform umożliwia 
rozbudowę systemu pomiarowego do czterech połączonych ze 
sobą urządzeń C-TrackTM. Urządzenia te, mogą być używane w tym 
samym czasie do koordynowania pracy skanera MetraSCAN 3D oraz  
stykowej sondy pomiarowej HandyPROBE. C-Link stanowi mobilne 
rozwiązanie w postaci wirtualnego pomieszczenia pomiarowego, 
które można ustawić w dowolnym miejscu, w celu przeprowadzenia  
szybkiego i łatwego pomiaru stykowego i bezstykowego 
skomplikowanych ustawień, urządzeń, narzędzi lub prototypów. 
Zintegrowana technologia gwarantuje wysoki stopień dokładności, 
niezależnie od środowiska pomiarowego (niestabilności, drgań, różnice 
temperaturowych) i umiejętności użytkownika.

MetraSCAN 3D, HandyPROBE i C-TrackTM są stosowane w firmach 
produkujących elementy z tworzyw sztucznych do kontroli procesu 
formowania wtryskowego, malowania i procesu montażu, a także do 
stykowych i bezstykowych  pomiarów elementów prototypowych oraz 
seryjnych.

Jednym z wielu zadań, do których systemy pomiarowe firmy 
Creaform są używane, jest analiza odkształceń elementów przed  
i po malowaniu. W tym celu skaner optyczny MetraSCAN 3D  
używany jest do skanowania elementów surowych po procesie  
wtrysku, w celu porównania rzeczywistych danych z nominalnym 

Systemy pomiarowe firmy Creaform  
w przemyśle tworzyw sztucznych

Innowacyjne technologie, mobilność i elastyczność w technologii pomiarowej odgrywają główną rolę  
w firmach produkcyjnych. Obok współrzędnościowych maszyn pomiarowych czy tradycyjnych ramion  
pomiarowych, optyczne skanery 3D są powszechnie stosowane w kontroli jakości. Efektywne i nowatorskie 
technologie pomiarowe odgrywają również decydującą rolę w firmach produkujących części z tworzyw sztucznych.

c.d. artykułu na stronie 32 »»
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modelem CAD, oraz identyfikacji odchyleń od zdefiniowanych 
obszarów krytycznych elementu przed malowaniem. Następnie 
element surowy jest malowany i ponownie skanowany. W kolejnym 
kroku jest wykonywane ponowne porównanie danych rzeczywistych, 
w celu określenia odchyleń w predefiniowanych obszarach  
krytycznych elementu. W końcowym etapie, odkształcenie elementu 
po malowaniu, jest porównywane z odkształceniem elementu przed 
malowaniem, a otrzymane dane są szczegółowo analizowane. 

Zdjęcia powyżej: Przykłady zastosowań skanera HandySCAN 3D

Skaner HandySCAN 3D zwysięzcą 
konkursu reddot award 2015

Zastosowanie w przypadku takiego zadania, tradycyjnych technik 
pomiarowych takich, jak współrzędnościowe maszyny pomiarowe,  
wymagałoby dodatkowych elementów i nakładów pracy 
(unieruchomienie elementu) i tym samym kosztów ze względu na 
ograniczenia kinematyczne i przestrzeń pomiarową maszyny, proces 
pomiarowy byłby znacznie wydłużony w czasie. 

Zintegrowane systemy pomiarowe Creaform dzięki swojej dużej 
mobilności, szybkości, dokładności i łatwości obsługi dostarczają 
kompletne rozwiązania dla wielu zadań z zakresu metrologii.

Rozwiązania dostarczane przez ITA umożliwiają 
wykonywanie pomiarów o najwyższej 
dokładności. Przyrządy pomiarowe i narzędzia 
skrawające, które oferujemy wykorzystywane 
są do: zapewnienia jakości wyrobów 
gotowych, kontroli biernej i czynnej w trakcie 
procesu produkcyjnego, prowadzenia badań 
materiałowych, jak również do wytwarzania 
przedmiotów z szerokiej gamy materiałów 
włącznie z trudnoobrabialnymi. Oprócz 
dostępu do technologii renomowanych 
producentów urządzeń pomiarowych i narzędzi 
skrawających zapewniamy też najwyższy 
poziom usług: serwisowych, instalacyjnych 
oraz szkoleniowych. Posiadamy własne 
laboratorium, w którym wykonujemy badania 
materiałowe (własności fizyczne i skład) oraz  
z zakresu metrologii długości i kąta.

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy na stoisko nr 22 w pawilonie 5A
Targi Mach - Tool Poznań
9 do 12 czerwca 2015 roku

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań 
T: +48 61 222 58 00; F: +48 61 222 58 01
E-mail: info@ita-polska.com.pl; www.ita-polska.com.pl
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Modularne systemy mocowań dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych, 
optycznych oraz uniwersalnego sprawdzianu produkcyjnego  Equator

Aby uzyskać więcej informacji zadzwoń pod numer 22 577 11 80 lub odwiedź 
www.renishaw.pl

• Zwiększona produktywność, powtarzalność i dokładność kontroli 

• Szybkie i powtarzalne ustawienie komponentów

• Kompletne rozwiązania do mocowań części bez względu na ich rozmiar, kształt czy materiał

Mocowania 
RENISHAW
Mocowania RENISHAW 
dla współrzędnościowych 
maszyn pomiarowych

Zapraszamy na 

stoisko 15, hala 8A

MACH-TOOL 2015 

POZNAŃ!

Renishaw Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa 
T +48 22 577 11 80 F +48 22 577 11 81 E poland@renishaw.com

www.renishaw.pl

Renishaw fixtures single source A4 0315_PL.indd   1 23/03/2015   10:23:16



Dyrektor Marketingu w firmie Blum-Novotest – Winfried Weiland 
wyjaśnia: W odróżnieniu od sondy z transmisją IR – optyczną 
(podczerwień), sondy radiowe są wykorzystywane tam, gdzie 
podczas pomiaru nie można zagwarantować stałego i pewnego 
kontaktu wizualnego z odbiornikiem. Tak jest w przypadku maszyn 
wielkogabarytowych, obrabiarek 5-osiowych lub, gdy sonda musi  
mieć dostęp do wnętrza obrabianego detalu. Podczas Targów EMO  
w 2009 r. Blum zaprezentował sondę TC60 – większą wersję sondy  
TC62. Podczas, gdy TC60 jest stosowana głównie w obrabiarkach  
o rozmiarach standardowych lub dużych, to TC62 o kompaktowym 
rozmiarze (tylko 40 mm średnicy) – idealnie nadaje się do mniejszych 
obrabiarek stosowanych zarówno do obróbki i wytwarzania form 
i narzędzi, jak i w branży producentów zegarków oraz sprzętu 
medycznego (rys. 1).

Rys. 1. Nowa, szybka sonda Blum TC62 z radiową transmisją danych  
BRC przekonuje klientów swoją precyzją, szybkością i łatwą obsługą.

Sonda dotykowa TC62 przewyższa inne, podobne rozwiązania dzięki 
bardzo szybkiej i pewnej transmisji danych. Zamiast ogólnie stosowanej 
technologii przeskakiwania lub przypisywania kanałów, sonda TC62 
przekazuje informacje pomiarowe do odbiornika, z wykorzystaniem 
zastosowanej przez inżynierów firmy Blum technologii BRC. Główną 
zaletą tego rozwiązania jest przekazywanie każdego, najmniejszego 
bitu sygnału radiowego poprzez pełny zakres częstotliwości radiowej, 
co czyni transmisję wyjątkowo odporną na zakłócenia. Dlatego dane 
do odbiornika radiowego RC66 są przekazywane szybko i bezpiecznie. 
Kiedy zajdzie potrzeba zastosowania równocześnie kilku systemów 
pomiarowych (np. sonda narzędziowa oraz sonda przedmiotowa), 
wtedy technologia BRC bez problemu to umożliwia. Jeden odbiornik 
może obsługiwać aż do 6 systemów pomiarowych (rys. 2). 

Rys. 2. Innowacyjna technologia transmisji radiowej BRC umoż-
liwia obsługiwanie do 6 sond dotykowych (np. przedmiotowych  
i narzędziowych) na jednym odbiorniku radiowym.

Konstrukcja sondy pomiarowej umożliwia uzyskanie dużo większej 
prędkości pomiarowej, w porównaniu z podobnymi systemami  
innych producentów. Inne systemy pomiarowe mierzą z prędkością  
400 ÷ 500 mm/min, a TC62 może pracować z prędkością aż do 2000 
mm/min, co znacznie skraca czas pomiarów. 

Niezależnie od nowej technologii radiowej BRC, sonda TC62 ma 
zintegrowany, precyzyjny mechanizm pomiarowy, który od wielu lat  
jest wykorzystywany w innych sondach pomiarowych firmy Blum-Novotest. 
Jego konstrukcja – dzięki zastosowaniu symetrycznego mechanizmu 
obrotowego – zapewnia stałą i bardzo precyzyjną (bez przekłamań) 
charakterystykę pomiarową we wszystkich kierunkach (rys. 3). Sposób 
generowania sygnału wyzwalającego w sondzie Blum jest inicjowany nie 
przez zwykły mikroprzełącznik, ale drogą optoelektroniczną – poprzez 
przesłonięcie miniaturowej bariery świetlnej i jest absolutnie odporny na 
zużycie (rys. 4).

Kompaktowe sondy dotykowe
z transmisją radiową TC62 i Z-Nano RC

Blum-Novotest – wiodący dostawca wysokiej jakości innowacyjnych rozwiązań kontrolno-pomiarowych – 
na zbliżających się wystawach branżowych MACH-TOOL i TOOLEX zaprezentuje nową, wielokierunkową sondę 
dotykową TC62 z transmisją radiową oraz sondę Z-Nano RC. Będzie to rozszerzenie oferty firmy o kompaktową 
sondę dotykową o dużej prędkości pomiaru z innowacyjną technologią radiowej transmisji sygnału BRC, która 
wyznacza nowe standardy w zakresie szybkości, precyzji pracy oraz wygody obsługi dla operatora.

Rys. 3. Okrągła charakterystyka  
pomiarowa BLUM.

Rys. 4. Niezużywalny, optoelektroniczny 
mechanizm pomiarowy BLUM.
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Dodatkowymi zaletami sond kompaktowych TC62 i Z-Nano RC  
są długa żywotność baterii oraz przyjazna obsługa. Widać to  
szczególnie przy przeprowadzaniu parowania pomiarów (łączenia).  
We właściwym interfejsie wybieramy przełącznikiem jeden z 6 
adresów, a procedurę parowania wykonujemy kolejnym włącznikiem. 
Odpowiednia sonda pomiarowa jest wybierana manualnie, za pomocą 
magnetycznego trzpienia dołączonego w zestawie z sondą Blum  
i w ten sposób zostaje przypisana do ustawionego adresu w interfejsie. 

System pomiarowy Blum funkcjonuje bardzo dokładnie, bez 
potrzeby wykonywania zwykłego procesu parowania pomiarów, 
przy trudnym dostępie do zabrudzonych części obrabiarki. Dzięki  
specjalnej opcji parowania w trybie TWIN zarówno sondy  
przedmiotowe serii TC62, jak i sondy narzędziowe Z-Nano RC stały 
się rozwiązaniami pomiarowymi przeznaczonymi do obrabiarek 
dwuwrzecionowych, umożliwiając jednoczesny pomiar poprawności 
wykonania detalu lub np. kontrolę złamania narzędzi na dwóch 
wrzecionach (rys. 5 i 6).

W sondach BLUM do wygenerowania sygnału wykorzystuje się 
siły większe, niż w porównywalnych systemach innych producentów. 
Zapewnia to dokładne i powtarzalne wyniki podczas pomiarów 
powierzchni zabrudzonych przez chłodziwo lub powłokę oleju. 
Odbiorcom, którzy chcieliby stosować sondy do pomiarów oraz do 
detekcji punktu zerowego na delikatnych detalach (np. tworzywa 
sztuczne lub grafit) firma oferuje TC62 LF – wersję systemu o małej  
sile pomiarowej. Siły pomiarowe sondy TC62 LF (Low Force) są 
o połowę mniejsze niż w wersji standardowej.

Wszystkich zainteresowanych i chętnych zapraszamy do 
odwiedzenia naszego stoiska na targach ITM MACH TOOL  
w Poznaniu i zapoznania się z funkcjami i zaletami nowych sond 
radiowych.

Czekamy w pawilonie 8, stoisko nr 3

Sonda dotykowa TC62

Fast. Precise. Economic.
High Performance. Blum.

Blum-Novotest s.r.o. | Kraków | Polska
Tel. +48 88 90 10 900 | m.rzeminski@blum-novotest.cz
Production Metrology Made in Germany
www.blum-novotest.com

Wielokierunkowa

Transmisja Radiowa

Pomiar konturu

Seryjna i masowa produkcja

Niezużywalny mechanizm pomiarowy

TC_62_PL_1_2_A4.pdf   1   15.03.2013   11:31:40

◄
Rys. 5. Sondy dotykowe pracują-
ce w trybie „TWIN” umożliwiają 
kontrolę złamania narzędzia lub 
precyzyjny pomiar długości na-
rzędzia jednocześnie na dwóch 
wrzecionach.

►
Rys. 6. Sondy Z-Nano RC z transmisją  
radiową są stosowane do szybkiej detek-
cji złamania narzędzi oraz dokładnego 
pomiaru długości zarówno na centrach 
pionowych, jak i poziomych. 
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Modułowy system do pomiaru i analizy topografii powierzchni TOPO 02 przeznaczony jest do pomiarów geometrii wyrobów oraz innych  
parametrów do oceny struktury geometrycznej powierzchni, w tym mikrogeometrii. Szeroki zakres możliwości pomiarowych oraz rozbudowane 
oprogramowanie do analizy zmierzonych powierzchni i zarysów umożliwia przeprowadzanie pełnej analizy topografii zmierzonej powierzchni,  
tj. chropowatości, falistości, prostoliniowości, zarówno dla pojedynczych przekrojów, jak i dla pomiarów przestrzennych 3D. Pomiary 3D  
wykonywane są metodą skanowania kolejnych przekrojów, z zastosowaniem precyzyjnego stolika przemieszczającego mierzoną powierzchnię  
pod ostrzem pomiarowym, na zadanym w programie pomiarowym obszarze. 

System może być konfigurowany, w zależności od potrzeb, jako PROFILOMETR, 
KSZTAŁTOGRAF lub jako pełny zestaw. Rozwiązanie można rozbudować w przypadku 
zmiany zakresu zapotrzebowania użytkownika. Stosując różne głowice pomiarowe, można  
wykonywać kompleksowe badania metrologiczne związane nie tylko z chropowatością, 
ale również z wymiarami i kształtem elementów, zarówno w zakresie do 50 mm amplitudy,  
jak i w zakresie mikrogeometrii poniżej 1 µm, w tym elementów o bardzo małych gabarytach. 

Program analizy zawiera funkcje wymiarowania geometrii i mikrogeometrii zarysów 
złożonych kształtów dla wszystkich wykonywanych pomiarów. Można określać odległości, 
kąty, promienie z wycinków okręgów wraz z odchyłkami od promienia, prostoliniowość, 
płaskość oraz geometrię skomplikowanych mikrokształtów. 

Oprogramowanie zawiera elementy wyznaczające parametry chropowatości określone  
w najnowszych normach, w tym w normie PN-EN ISO 25178-2:2011, obejmującej parametry  
z zakresu analizy przestrzennej. Program zawiera również nowe algorytmy filtracji,  

opracowane na podstawie norm z grupy ISO 16610, które umożliwiają dobór optymalnych parametrów przetwarzania danych wejściowych (filtracji), 
w zależności od charakterystyk i rodzajów obróbki mierzonych powierzchni.

Pomiary i analiza geometrii wyrobów pozwalają na kontrolowanie geometrii narzędzi, 
zarówno w procesach wytwarzania, jak i ocenę ich zużycia w trakcie eksploatacji. Dotyczy 
to również mikronarzędzi. Wyniki pomiarów i analiz realizowanych na podstawie pomiarów 
wykonanych z użyciem systemu TOPO 02 mogą być bardzo przydatne w różnych dziedzinach 
np. w tribologii. Na podstawie analizy parametrów, wyznaczanych funkcji i rozkładów 
możliwa jest np. analiza wpływu parametrów technologicznych procesów obróbki na 
własności tribologiczne powierzchni podczas jej eksploatacji. Na podstawie wyznaczonych 
z wyników pomiarów wielkości, parametrów i charakterystyk możliwa jest ocena nacisków 
powierzchni w kontakcie, jakości smarowania, oszacowanie rzeczywistej powierzchni  
kontaktu współpracujących elementów, analiza tarcia, zużycia i odkształceń elementów  
w procesie eksploatacji. 

Przydatność takich pomiarów i analiz jest też interesująca dla powierzchni poddawanych 
procesom chemicznym, a także w wielu innych dziedzinach niezwiązanych bezpośrednio z budową maszyn. Wyniki mogą być wykorzystane również  
w naukach medycznych, bioinżynierii, elektronice i wielu innych dziedzinach. Przy zastosowaniu odpowiednich końcówek pomiarowych możliwy jest 
pomiar powierzchni drewna, gumy i papieru.

Parametry techniczne systemu TOPO 02:
- zakres pomiaru w osi X  120 mm (liniał optoelektroniczy/rozdzielczość 0,2 µm)
- zakres pomiarowy w osi Y  25 mm do 100mm (stolik skaningowy do pomiarów 3D)
- zakres przesuwu w osi H  500 mm (oś pionowa – kolumna)
Pomiar chropowatości: 
- system pomiaru w osi Z   przetwornik indukcyjny 
- zakresy pomiarowe w osi Z:  głowica BS1000 - 1000 µm, głowica BS2 - 2000 µm
- rozdzielczość    0.001 µm
Pomiar kształtu:
- system pomiaru w osi Z  czujnik cyfrowy D50/rozdzielczość 0,1 µm
- zakres pomiarowy w osi Z  50 mm

Modułowy system do pomiaru i analizy topografii 
powierzchni - TOPO 02
Możliwości pomiarowe i zakres zastosowania

Tatiana Miller, Krzysztof Gajda

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków - www.ios.krakow.pl
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Firma Meusburger, jako wiodący producent normaliów, poszerzyła 
swój asortyment katalogowy o formy mikro. Formy te, dostępne  
w różnych wariantach i z kompatybilnym wyposażeniem, są specjalnie 
przystosowane do wtryskarek Babyplast. Gotowe do zabudowy i dostępne 
bezpośrednio z magazynu dwa różne systemy wypychaczy gwarantują  
ich optymalne i precyzyjne pozycjonowanie. Tym sposobem firma 
Meusburger wprowadza na rynek dwie innowacyjne, znormalizowane  
grupy produktów, jednocześnie gwarantując duży wybór rodzajów 
stali: gotowe do zabudowy płyty formujące z materiałów 1.2311/1.2316 
a także z materiałów do hartowania 1.2083/1.2343 ESU. Umożliwia to  
zastosowanie form mikro w wielu różnych dziedzinach, takich jak: 
produkcja bardzo małych detali, niewielkich serii produkcyjnych, 
prototypów a także małych elementów np. w branży medycznej. 
Udogodnieniem jest również nieskomplikowana konfiguracja formy  
i przejrzysty system zamówień w katalogu online Meusburgera, a także 
łatwy dostęp do danych CAD wszystkich produktów. Do wyposażenia 
katalogowego (dostępnego bezpośrednio z magazynu) należą 
także pasujące do form mikro płyty termoizolacyjne, elementy do 
chłodzenia i precyzyjny zespół centrujący. Więcej informacji na stronie  
www.meusburger.com.

Na zdjęciu: FM – Formy mikro z szerokim asortymentem akcesoriów 
Materiał zdjęciowy: Fotografia - Meusburger.

Meusburger - elementy znormalizowane do budowy narzędzi i form
Meusburger jest wiodącym producentem normaliów o wysokiej 

precyzji. Już ponad 13.000 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.

Meusburger Georg GmbH & Co KG.
Kesselstr. 42 • 6960 Wolfurt • Austria

Tel.: 0043 (0) 5574 6706-0
E-mail: sales@meusburger.com
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Dlaczego obrabiarki z FAMOT-u? 

FAMOT łączy wieloletnie doświadczenie z nowoczesną organizacją 
produkcji. Firma ma blisko 140 letnią tradycję, natomiast obrabiarki  
z serii ECOLINE są produkowane od 2008 roku. Obecnie FAMOT jest 
jedną z najnowocześniejszych fabryk zajmujących się produkcją  
obrabiarek sterowanych numerycznie w Europie. 

Niewątpliwym atutem pleszewskiej fabryki jest jej położenie. Pleszew 
znajduje się w centrum Polski, dzięki czemu FAMOT jest łatwo dostępny  
dla Klientów z całego kraju oraz Europy.

Ważną zaletą jest rozbudowana sieć serwisu. Praktycznie na 
całym świecie za pośrednictwem spółek DMG MORI serwisujemy  
nasze obrabiarki. W Polsce nad płynnością Państwa produkcji czuwają 
połączone siły serwisu DMG MORI Polska oraz FAMOT Pleszew. 

Bardzo istotnym elementem jest również własny dział konstrukcji 
i rozwoju, który w bliskiej współpracy z konstruktorami grupy DMG 
MORI a także z użytkownikami obrabiarek, nieustannie rozwija istniejące 
produkty oraz prowadzi projekty konstruowania nowych obrabiarek. 
Skupienie całego know-how w jednym miejscu pozwala wyjść naprzeciw 
Państwa oczekiwaniom. Tylko w ciągu kilku ostatnich miesięcy 
zaprojektowano wiele ciekawych rozwiązań które trafiły do przemysłu  
i zyskały uznanie Klientów, między innymi:

▪ konik NC dla tokarki ecoTurn 450,
▪ elektrowrzeciono dla tokarki ecoTurn 450,
▪ zaadoptowanie głowicy mechatronicznej umożliwiającej wykonanie 

operacji tokarskich na centrum frezarskim ecoMill V,
▪ zabudowa stołu uchylno-obrotowego umożliwiającego symultaniczną 

obróbkę w 5 osiach na ecoMill V,
▪ pompa wysokiego ciśnienia chłodziwa 20 bar wraz z systemem filtracji 

dla naszych tokarek ecoTurn. 
▪ opcja synchronizacji obrotów wrzeciona z narzędziami napędzanymi 

dająca możliwość toczenia poligonalnego na tokarkach z serii ecoTurn. 

Linia montażowa ecoMill V

Na każdym etapie produkcji obrabiarka podlega rozbudowanemu 
systemowi kontroli jakości opartemu o międzynarodowe normy.  
Sprawdzane są między innymi: 
▪ dokładność pozycjonowania wg ISO 230-2,
▪ dokładność interpolacji kołowej wg ISO 230-4,
▪ kontrola geometrii wg DIN 8605.

Ponad 100 godzin testów dla każdej obrabiarki jest gwarancją wysokiej 
jakości. 

FAMOT posiada również nowoczesny wydział obróbki mechanicznej 
wyposażony w 45 obrabiarek sterowanych numerycznie, nowoczesną 
narzędziownię oraz klimatyzowaną szlifiernię. Wszystkie komponenty 
mechaniczne po procesie obróbki podlegają ścisłej kontroli wymiarowo-
kształtowej na maszynach współrzędnościowych. 

Szlifiernia

Centrum Technologiczno-Szkoleniowe DMG MORI Polska/FAMOT

Wartym podkreślenia jest fakt, iż oferta FAMOT nie ogranicza 
się tylko do produkcji, sprzedaży i serwisowania maszyn. Posiadamy 
również nowoczesne Centrum Technologiczno-Szkoleniowe w którym 
wysoko wykwalifikowana kadra inżynierów, oferuje szeroki zakres 
usług od opracowywania technologii, przez szkolenia z zakresu obsługi 
i programowania obrabiarek, po kompletne wdrożenie technologii  

Obrabiarki z serii ECOLINE gwarancją zwiększenia 
produktywności i obniżenia kosztów produkcji 

Pleszewska fabryka obrabiarek FAMOT od lat dostarcza najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie obróbki 
skrawaniem. Do tej pory w Pleszewie wyprodukowano ponad 5.000 obrabiarek z serii ECOLINE, które trafiły do 
Klientów na całym świecie stając się motorem napędowym wielu gałęzi przemysłu. 
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u Klienta. Nowoczesne salki szkoleniowe wyposażone w symulatory 
panelów sterowania w połączeniu z doświadczeniem trenerów oraz 
fizycznym dostępem do obrabiarek stanowią idealną bazę do kształcenia 
przyszłych operatorów i programistów.

Program produkcji FAMOT - charakterystyka
Tokarki sterowane numerycznie ecoTurn

Tokarki z serii ecoTurn przeznaczone są do dokładnej i wydajnej obróbki 
tokarskiej typowych części maszyn jak wały, tarcze, zawory, tuleje itd. 
wykonanych ze stali, żeliwa, stopów nieżelaznych, tworzyw sztucznych oraz 
innych stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Możliwość zastosowania 
narzędzi napędzanych z głowicy rewolwerowej w połączeniu z osią C 
zwiększa możliwości obróbkowe maszyn o dodatkowe operacje wiertarsko-
frezarskie. Dodatkowo dla tokarki ecoTurn 510 dostępna jest opcjonalnie 
oś Y, która umożliwia wykonanie złożonych geometrycznie części. 

Tab. 1 Podstawowe parametry techniczne tokarek z serii ecoTurn

* Opcja

Pionowe centra obróbkowe ecoMill V

Pionowe centra obróbkowe ecoMill 635/1035 V dedykowane są do 
obróbki frezarskiej części o masie do 1000 kg. 

Tab. 2 Podstawowe parametry techniczne pionowych centr obróbkowych 
ecoMill 

* Opcja

Dynamiczne wrzeciono Inline** 12.000 min-1 o mocy 13 kW i momencie 
obrotowym 83 Nm [40% ED] zapewnia wydajną oraz stabilną obróbkę.  
Wprowadzenie do specyfikacji standardowej obrabiarek wrzeciona 
Inline** w znacznym stopniu redukuje nakłady inwestycyjne zakupu nowej  
maszyny, zwiększa parametry użytkowe obrabiarki, jednocześnie obniżając 
koszty produkcji.
**Obrabiarki ze sterowaniem Siemens

5-osiowe centra obróbkowe ecoMill

Obrabiarki z serii ecoMill są wyposażone w stół uchylno-obrotowy, 
który umożliwia 5-stronną obróbkę w jednym zamocowaniu części o masie 
do 350 kg. 

Obie obrabiarki ecoMill 50/70 są standardowo wyposażone 
w wysokoobrotowe wrzeciono Inline 12.000 min-1. Konstrukcja obrabiarek 
została oparta na mineralnym łożu charakteryzującym się 10-krotnie 
wyższym niż żeliwo szare współczynnikiem tłumienia drgań, a także 
mniejszą podatnością na odkształcenia termiczne. W praktyce przekłada  
się to na wysoką dokładność obróbki oraz stabilność prowadzonych 
procesów technologicznych. 
Tab.3. Podstawowe parametry techniczne 5-osiowych centr obróbkowych 
ecoMill

* Opcja

Podsumowanie

Wysoka niezawodność oraz elastyczność obrabiarek z serii ECOLINE 
sprawia, iż są one idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych jak  
i dużych przedsiębiorstw przy produkcji jednostkowej oraz seryjnej. Bogata 
konfiguracja podstawowa, wysoka funkcjonalność oraz proste w obsłudze 
sterowania SIEMENS lub HEIDENHAIN zaspokoją oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających Klientów. 

Zastosowanie obrabiarek z serii ECOLINE w procesie produkcyjnym 
gwarantuje stabilność i niezawodność, a przede wszystkim  zapewnia szybki 
zwrot nakładów inwestycyjnych. 

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia stoiska DMG MORI  
i FAMOT podczas zbliżających się targów MACH-TOOL  
w dniach 09 – 12.06.2015 w Poznaniu (hala 7a, stoisko nr 10),  
gdzie zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania  
w dziedzinie obróbki skrawaniem. 

ecoTurn 310 ecoTurn 450 ecoTurn 510

Przelot nad łożem mm 330 650 680

Max. średnica toczenia mm 200 400 465

Max. długość toczenia mm 450 550 1050

Max. średnica obrabianego pręta mm 51/65* 65/75* 76/90*

Max. prędkość wrzeciona min-1 5000 4000 3250

Max. moc wrzeciona (40% ED) kW 16,5 17,5 33
Max. moment obrotowy  
(40% ED) Nm 166 370 630

Przesuw szybki osi X/Z m/min 30/30/30

Ilość stacji narz. VDI - 12

Ilość stacji BT - - 6
Max. moc narzędzi napędza. przy 
2000 min-1 kW 4,2

ecoMill 635 V ecoMill 1035 V

Przejazd w osi X mm 635 1035

Przejazd w osi Y mm 510 560

Przejazd w osi Z mm 460 510

Wymiary stołu roboczego mm 1200x560 790x560

Max. Obciążenie stołu kg 600 1000

Max. prędkość obrotowa wrzeciona min-1 12.000 12.000

Max. moc wrzeciona (40% ED) kW 13

Max. moment obrotowy (40% ED) Nm 83

Przesuw szybki osi X/Y/Z m/min 30/30/30

Magazyn narzędzi szt. 20/30*

ecoMill 50 ecoMill 70

Przejazd w osi X mm 500 750

Przejazd w osi Y mm 450 600

Przejazd w osi Z mm 400 520

Wymiary stołu roboczego mm Ø630x500 ø800x620

Max. Obciążenie stołu kg 200 350

Zakres ruchu osi B ° -5/+110° -10/+95°

Zakres ruchu osi C ° ±360° ±360°

Max. prędkość obrotowa wrzeciona min-1 12.000 12.000

Max. moc wrzeciona (40% ED) kW 13

Max. moment obrotowy (40% ED) Nm 83

Przesuw szybki osi X/Y/Z m/min 24/24/24

Magazyn narzędzi szt. 16/32* 32

PRODUKCJA
FAMOT Pleszew Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew
tel. 62 742 80 00, fax: 62 742 81 06
e-mail:famot@famot.pl
www.ecoline.pl; www.dmgmori.com

SPRZEDAŻ I SERWIS
DMG / MORI SEIKI Polska Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew
tel. 62 742 80 00, fax: 62 742 81 14
e-mail: polska@dmgmori.com
www.dmgmori.com
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Technologia łącząca magnes stały z elektromagnesem polega na 
krótkotrwałym doprowadzeniu energii elektrycznej w celu aktywacji 
i deaktywacji pola magnetycznego. Po zamocowaniu detalu kabel 
zasilający może zostać odłączony, a stałe pole magnetyczne utrzymuje 
przedmiot obrabiany w odpowiednim ustawieniu. Na jednej płycie 
magnetycznej mogą być mocowane zarówno małe, jak i duże detale - 
MAGNOS dopasowuje się idealnie do konturu obrabianego przedmiotu, 
a dzięki klockom dystansowym umożliwia optymalne dopasowanie do 
jego powierzchni, zapewniając  szybkie, mocne i pewne mocowanie. 
Kwadratowa geometria biegunów i zastosowanie silnych magnesów 
umożliwia wytworzenie równomiernej siły pewnie mocującej detal  
nawet przy obróbce zgrubnej. 

Wprowadzenie techniki mocowania magnetycznego MAGNOS firmy 
SCHUNK wiąże się z wieloma korzyściami. Mocowanie magnetyczne 
umożliwia obróbkę detalu z pięciu stron, bez konieczności zmiany 
mocowania, co znacznie skraca czasy przezbrojenia maszyny i czyni 
obróbkę detalu bardziej wydajną. Badania porównawcze u użytkowników 
MAGNOSA wykazały, że możliwe jest skrócenie czasu przezbrojenia 
maszyny nawet o 30 do 50%. W związku z tym koszty inwestycji w nową 
technikę mocowania amortyzują się w bardzo krótkim czasie.

Ponieważ mocowanie elektromagnesem odbywa się na całej 
powierzchni, dzięki MAGNOS możliwa jest obróbka prawie wolna od 
wibracji, co znacznie wydłuża żywotność narzędzia skrawającego, 
wpływając znacząco na obniżenie kosztów zaopatrzenia w te 
narzędzia. Ponadto dzięki powierzchniowemu mocowaniu przez 

magnes permanentny unika się deformacji przedmiotu obrabianego, 
co jest szczególnie istotne przy mocowaniu detali cienkościennych lub 
delikatnych.

System MAGNOS można stosować niezależnie od maszyny. 
Nie wymaga on wstępnego planowania ani specjalnych systemów 

MAGNOS firmy SCHUNK 

Fot. 1. Przykłady obróbki przy zamocowaniu na promieniowych płytach 
MAGNOS.

Fot. 2. Kostki dystansowe zapewniają optymalny dostęp do obrabianego 
przedmiotu.

Fot. 3. Duże siły mocujące sprawdzają się także przy obróbce zgrubnej.

Fot. 4. Przykład połączenia mocowania MAGNOS z modułem VERO-S do 
obróbki 5-osiowej.

Nowoczesne obrabiarki i centra obróbkowe przystosowane są do kompleksowych operacji skrawania z jednym 
mocowaniem, jednak tradycyjne systemy mocowania i pozycjonowania często ograniczają możliwości maszyny. 
Dzięki zastosowaniu technologii mocowania magnetycznego MAGNOS firmy SCHUNK, możliwy jest łatwy dostęp i 
obróbka detalu z pięciu stron podczas jednego zamocowania.
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technologicznych czy interfejsów. Nie ma także konieczności ingerencji 
w programowanie maszyny. MAGNOS znajduje zastosowanie między 
innymi w budowie form, urządzeń i maszyn, w pełni prezentując swoje 
zalety także przy większych detalach, gdyż np. całkowita siła chwytu na 
m2 przy biegunie wielkości 50 wynosi 105,6 ton. 

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 niemal 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. 

Fot. 5. Mocowanie pionowe na wieży MAGNOS. Fot. 6. Mocowanie detalu na płycie MAGNOS  
za pomocą kostek ruchomych

Fot. 7 Mocowanie detalu za pomocą płyty  
łączącej MAGNOS.

Fot. 10. Mocowanie detalu za pomocą 1- kostek 
stałych, 2- ograniczników.

Fot. 9. Bezpośrednie mocowanie detalu za  
pomocą ograniczników.

Fot. 8. Przykład mocowania detalu na płycie  
MAGNOS.

SCHUNK Intec Sp. z o.o. na targach MACH - TOOL ‘15

Poznańskie targi MACH-TOOL, to świetna okazja do zapoznania 
się z nowościami branżowymi, trendami i osiągnięciami przemysłu 
maszynowego oraz narzędziowego. Firma SCHUNK, niekwestionowany  
lider oprzyrządowania do obróbki metalu, ma przyjemność zaprosić  

Państwa na swoje stoisko, gdzie zaprezentujemy najnowsze rozwiązania 
z zakresu technologii mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych.  
Po raz pierwszy w Polsce, dzięki uprzejmości naszych Partnerów, nasi  
Goście będą mogli zapoznać się z zaletami naszych rozwiązań 
podczas prezentacji obróbek 5-osiowych na centrum obróbkowym  
zainstalowanym na naszym stoisku.

Zapraszamy na targi MACH-TOOL Poznań 

09 - 12 czerwca 2015 r.
Stoisko nr 16, w hali 8A 
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Czas na zmianę, czas na CoroCut® QD. 

CoroCut® QD jest najbardziej wytrzymałym i zaawansowanym 
systemem do przecinania i toczenia rowków na rynku. Rozwiązuje  
problem niskiego bezpieczeństwa w odcinaniu lub toczeniu głębokich 
rowków we wszystkich materiałach i na obrabiarkach dowolnego typu.

Fot. 1. Chłodziwo podawane od góry i od dołu sprzyja kontroli wiórów  
i trwałości ostrza.

Płytki i listwy do przecinania serii CoroCut® QD mają niespotykaną 
dotąd grubość, dlatego stanowią doskonałe rozwiązanie  
w zastosowaniach wymagających usuwania dużych naddatków, np. 
w bardzo szerokich i głębokich rowkach. Jeśli użytkownikowi zależy 
na oszczędności materiału, to w asortymencie Sandvik Coromant są  
również narzędzia do przecinania z bardzo małą szerokością.

Ciecz obróbkowa podawana w CoroCut® QD od góry i od dołu 
chłodzi strefę skrawania, poprawia kontrolę wiórów i trwałość,  
umożliwiając zwiększenie parametrów skrawania.

Listwy wykonane z mocnego stopu, wyposażone w stabilne 
mocowanie, są przeznaczone specjalnie do odcinania i toczenia głębokich 
rowków. Dostępne są również listwy wzmocnione – doskonałe do  
toczenia na długich wysięgach.

Zastosowanie wewnętrznego chłodziwa ułatwiają złącza typu  
„podłącz i używaj" dostępne w adapterach współpracujących  
z najpopularniejszymi modelami złączy obrabiarek. Dzięki temu zbędne  
są przewody i rurki spowalniające ustawianie.

Asortyment narzędzi CoroCut® QD obejmuje listwy do przecinania, 
konwencjonalne oprawki nożowe i szybkomocujący pakiet narzędzi QS 
przeznaczony specjalnie do obrabiarek z przesuwną głowicą. Uzupełnienie 
systemu o głowice do wytaczania serii CoroTurn® SL otwiera możliwość 
tworzenia złożeń narzędzi modułowych.

Niezawodne płytki 

Na ostrze skrawające działają duże siły, dlatego przy projektowaniu 
geometrii płytek CoroCut® QD skupiono się na sprawności 
formowania wiórów, osiągnięciu dużej stabilności i poprawie dostępu 
chłodziwa. Materiał, z którego wykonano płytki, zapewnia doskonałe  
bezpieczeństwo ostrza we wszystkich materiałach obrabianych. 

Fot. 2. Szynowe złącze stabilnie mocuje płytki przystosowane do 
precyzyjnego podawania chłodziwa.

Narzędzie do efektywnego przecinania 
i toczenia rowków

Jeżeli uważasz, że na obecnym etapie rozwoju narzędzi skrawających trudno jest się czymś zaskoczyć, może 
Cię spotkać niespodzianka. Co powiesz, jeśli istnieje narzędzie do odcinania, którego przeciętna trwałość 
przewyższa o 80% inne rozwiązania dostępne na rynku? A jeśli to samo narzędzie pozwala jednocześnie 
obniżyć koszt jednostkowy, a przy tym pracować szybciej? 95% testów przeciw konkurencji ukazuje taką 
właśnie przewagę nowego systemu do przecinania i rowkowania firmy Sandvik Coromant. 

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

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

www.sandvik.com/pl
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Rezultaty są nadzwyczajne. Założenie listwy CoroCut® 
QD do imaka blokowego przyniesie natychmiastowe 
korzyści, jeśli chodzi o oszczędność materiału i poprawę 
produktywności, nawet bez wewnętrznego doprowadzenia 
chłodziwa. Natomiast użycie wersji z chłodziwem podawanym 
na krawędź skrawającą od góry i od dołu pozwala przejść  
na wyższy poziom produktywności i oszczędności. 

Chłodziwo podawane od góry poprawia kontrolę wiórów, co 
jest kluczem do długiej trwałości i rzadszych przerw w obróbce. 
Sprzyja też ograniczeniu narostu – rodzaju zużycia typowego przy 
przecinaniu i obróbce rowków.

Fot. 3. Klucz quick-release ułatwia montaż i chroni przed błędami 
użytkownika.

Chłodziwo podawane od dołu pomaga skutecznie kontrolować 
temperaturę ostrza, co przekłada się na mniejsze zużycie i większą 
stabilność obróbki, a także usprawnia odprowadzanie wiórów.  
Podawanie chłodziwa od dołu jest szczególnie korzystne w przypadku 
długich przejść, utrudnionych z uwagi na wysoką temperaturę.

Najwyższa trwałość
Nowe mocowanie ze złączem szynowym i kluczem quick-release 

pozwala zrezygnować z używania klucza dynamometrycznego, a przy  
tym zapewnia nie tylko dużą stabilność i prawidłową siłę mocującą, ale 
również łatwość wymiany płytki.

Płytki w gatunku GC4325 z pokryciem w technologii Inveio™  
oferują wysoką odporność na zużycie i dużą trwałość w obróbce stali  
i żeliwa.

Kluczem do długiej trwałości i rzadkich przerw w obróbce jest 
także dobra kontrola wiórów, którą opanowano dzięki skutecznemu  
podawaniu chłodziwa od góry i od dołu pod niskim i wysokim 
ciśnieniem. Chłodziwo ma również duże znaczenie dla uzyskania 
doskonałej chropowatości powierzchni.

W testach

Wyniki testów porównawczych przeprowadzonych w zakładach 
produkcyjnych na całym świecie są jasne: system CoroCut® QD, dzięki 
średniej poprawie trwałości o 80% (wyrażanej liczbą obrobionych 
przedmiotów na ostrze), zapewnia lepsze wyniki obróbki niż narzędzia 
dostępne dotychczas na rynku.

Klient z USA, który poszukiwał rozwiązania, które wyeliminowałoby 
problemy z nieprzewidywalną trwałością i niską produktywnością  
w obróbce przyłączy pompy ze stali nierdzewnej odczuł wzrost liczby 
przedmiotów wykonanych za pomocą jednego ostrza o kilkaset  
procent (ze 150 na 600 sztuk) i krótszy czas produkcji (poprawa 
produktywności o 43%, co przekłada się na oszczędność 34 godzin  
czasu produkcji).

Zapraszamy do naocznego przekonania się o korzyściach 
płynących z zastosowania rozwiązań do przecinania  
i toczenia rowków marki Sandvik Coromant. Więcej 
szczegółów znajduje się na naszej stronie internetowej  
pod adresem: www.sandvik.coromant.com/corocutqd

Oczekujemy też Państwa na 
stoisku nr 8 w pawilonie 7A 

podczas targów MACH-TOOL w Poznaniu.

O firmie Sandvik Coromant

Firma Sandvik Coromant jest światowym 
liderem na rynku narzędzi skrawających, rozwiązań 
narzędziowych oraz "know-how" w przemyśle 
obróbki metalu. Dzięki szerokim inwestycjom w prace 
badawczo-rozwojowe, jesteśmy autorami unikalnych 
innowacji i we współpracy z klientami ustanawiamy 
nowe normy produktywności. Do klientów firmy 
zaliczają się największe światowe koncerny z branży 
motoryzacyjnej, lotniczej i energetycznej. Sandvik 
Coromant zatrudnia obecnie 8000 pracowników i ma 
oddziały w 130 krajach. Firma stanowi część obszaru 
biznesowego Sandvik Machining Solutions w ramach 
ogólnoświatowej grupy przemysłowej Sandvik.

Centrum Produktywności  
ul. Pukowca 7; 40-847 Katowice  

tel.: (32) 208 75 25; fax: (32) 208 75 18
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www.bodycote.pl

Obróbka cieplna w atmosferze ochronnej
 Obróbka cieplna w pró¿ni
  Lutowanie pró¿niowe
   Nawêglanie / wêgloazotowanie gazowe
    Azotowanie / azotoutlenianie gazowe
     Azotonawêglanie gazowe Corr-i-Dur
      Nawêglanie pró¿niowe
       Wymra¿anie 

OBRÓBKA CIEPLNAsprzedaz@bodycote.com

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS
16949:2009

www.tuv.com
ID 9105041603

NOWY ZAK£AD

JU¯ 
 

 Siechnice 

k.Wroc³awia 

 

OTWARTY

Firma Bodycote zajmująca się obróbką cieplną i cieplno-
chemiczną elementów stalowych otworzyła nowy zakład 
produkcyjny w Polsce. Uroczyści odbyły się 28 kwietnia  
w Siechnicach k. Wrocławia, gdzie zlokalizowana jest nowa 
inwestycja. 

Fot. 1. Zaproszonych gości przywitał V-ce President AGI NEE North  
Dariusz Podgórski

Szósta już hala produkcyjna na terenie naszego kraju 
pozwoli firmie na zwiększenie zakresu świadczonych usług: 
obróbki cieplnej, procesów łączenia metali, technologii obróbki 
powierzchni, a także prasowania izostatycznego na gorąco. 
Zakład będzie pracował zgodnie ze standardami zintegrowanego 
systemu zarządzania jakością. Projekt BTS dla Bodycote  
został zrealizowany przez dewelopera i generalnego  

wykonawcę – firmę P. A. Nova S.A, specjalizującą się w realizacji 
projektów handlowych i przemysłowych.

Fot. Przecięcia wstęgi dokonali gospodarze firmy Bodycote oraz burmistrz 
Siechnic

Na uroczystość otwarcia nowej hali produkcyjnej pod 
Wrocławiem zaproszono najważniejszych partnerów biznesowych 
Bodycote w Polsce. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele 
lokalnych władz, prasy jak i zarząd całej grupy Bodycote.  
Oficjalnego otwarcia dokonali: CEO Bodycote Plc Stephen Harris, 
president AGI NEE Division Paul Clough, V-ce President AGI NEE  
North Dariusz Podgórski. Gratulacje firmie Bodycote złożyli także: 
Deputy Head at UK Trade & Investment Warsaw – Ewa van 
Veenendaal-Rawicz, która odczytała list gratulacyjny ambasadora  
UK w Polsce oraz burmistrz gminy Siechnice – Milan Ušák.

Bodycote otworzył 6. zakład 
produkcyjny w Polsce
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Używane elektrodrążarki erozyjne EDM 
oraz frezarki

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

•	Firma MAC - TEC zajmuje się 
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

Problem? Jak usunąć złamany gwintownik?

Mobilne urządzenie erodujące zrobi to w minutę!

Obsługiwane średnice:

M2 - M20 LUB M2 - M60

Inwestycja, która szybko się zwróci!
Informacja techniczna:

biuro@vector-htm.pl
www.vector-htm.pl
tel. 605 047 467



 

 
              
 

        .Złamany gwintownik?. To już nie problem! 
  Przenośne urządzenie do usuwania złamanych gwintowników 
                 

                               
    
 

 ►Usuwanie złamanego gwintownika 
     Dzięki łukowi elektrycznemu rdzeń gwintownika  
     zostaje wybrany, a narzynki stają się wolne i łatwe    
     do wyjęcia.  
     Gwint i ściany otworu pozostają nienaruszone!     
     Urządzenie przeznaczone do usuwania narzędzi  
     zarówno ze stali HSS, jak też z pełnego węglika. 

           
 ►Dwie możliwości zastosowania      ►Dwie wersje urządzenia erodującego LE 

         Do gwintów max. M20  Do gwintów max. M60      
     

                                                                         
       

              ►Kolumna magnetyczna da uniwersalność 
Umożliwia erodowanie w dowolnym kierunku i pod 
dowolnym kątem.  Magnesy o sile trzymania 1800 N. 
 
 

        Stanowisko   Stanowisko 
        stacjonarne   mobilne 
       
 
 
 
                       
 

   

 

 

 

 

  
VECTOR HIGH TECH MACHINERY  
ul. Sokołowska 20/52, 01-142 Warszawa 
Tel. 605 047 467; 22 412 60 68 
biuro@vector-htm.pl; www.vector-htm.pl
  

LE 16 LE 30 

Usunie gwintownik w kilka minut 

Obsługiwane średnice 
M2 – M20 lub M2 – M60  



GF Machining Solutions

Polska premiera w Poznaniu 
 
Czas to pieniądz. Wiedzą to ci użytkownicy, którzy doświadczyli przestoju 
w pracy swojej frezarki i dodatkowo ponieśli wysokie koszty wymiany 
wrzeciona w wyniku nieprzewidzianej kolizji. 

Odpowiedzią na oczekiwania klientów w zakresie ochrony ich maszyn 
przed skutkami kolizji jest, zastosowany we frezarkach 5-osiowych 
MIKRON HPM 600U i 800U, nowy i innowacyjny system o nazwie MSP 
(ang. Machine & Spindle Protection). 

Zalety systemu antykolizyjnego MSP:
+ Ochrona geometrii maszyny
+ Redukcja przestojów
+ Pełna kontrola kosztów i większe zyski
+ Zmniejszone koszty ubezpieczenia związane z uszkodzeniem maszyny

Obejrzyj system antykolizyjny 
MSP w akcji! Zapraszamy na 
targi Mach-Toool.

www.gfms.com/pl

Niezawodny system 
antykolizyjny MSP

Zobacz na żywo na targach Mach-Tool

stoisko nr 11, hala 7a
9 - 12 czerwca

ad_MSP_for_HPM_line_2015_PL_w02.indd   1 2015-04-24   13:06:33



Wysokoobrotowy silnik pneumatyczny ROTUS to jedna z wielu szlifierek ręcznych  pneumatycznych japońskiej 
firmy NSK Nakanishi. Jest to zaawansowane technicznie urządzenie wykorzystywane dla przyspieszenia 
wykańczania powierzchni form i podniesienia ich jakości.

Szybkość, precyzja i moc tego urządzenia w pełni spełniają wymagania klientów 
produkujących formy. Szlifierka jest uszczelniona hermetycznie co pozwala jej pracować 
w trudnych warunkach, a wysoki moment obrotowy uzyskiwany przez regulacje 
obrotów poprzez przekręcenia pierścienia na rękojeści, umożliwia swobodne szlifowanie 
w stalach narzędziowych ulepszonych cieplnie i zwykłych. Największą zaletą silnika 
ROTUS jest możliwość szybkiego podłączenia jednej z 13 końcówek, przedłużek lub 
reduktorów, które przedstawiam na zdjęciu w zależności od potrzeb wykonywanych prac  
w narzędziowni.

Poniżej najistotniejsze parametry i niezbędne warunki użytkowania silnika ROTUS:

• prędkość obrotowa: 30000 obrotów/min (regulowane przekręceniem pierścienia)

• możliwe obroty: w prawo i w lewo

• moc wyjściowa: 46 W (silnik)

• pobór powietrza: 75/min (powietrze musi być naolejone, jest to wymóg prawidłowej 
i długotrwałej pracy silnika)

• wymagane zasilanie powietrzem o ciśnieniu: od 0.3 do 0.45 MPa

• max moment obrotowy: 6.6 cNXm

• waga: 192 g

• dwie wersje silników: wersja standardowa IM-301 i wersja specjalna IM-300 z wbudowanym systemem wydmuchu powietrza obok końcówki  
w celu oczyszczania (usuwania) opiłków, zanieczyszczeń z obrabianego materiału czy detalu

Fot. 4. Silnik pneumatyczny IM-300 z mechanizmem zdmuchiwania opiłków.

ROTUS Wysokoobrotowy silnik pneumatyczny
Dokładność, wszechstronność zastosowania i precyzja 
szlifowania

Fot. 1. Silnik z końcówką obrotową prostą i narzędziem.

Fot. 3. Zestaw ROTUS-IR. Przykładowa kombinacja 
silnika z końcówką prostą i stacją naolejania powietrza  
z załącznikiem nożnym.

Fot. 2. Przykładowe zastosowanie końcówek. 
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Fot. 5. Silnik pneumatyczny IM-301 z nieskrecającym sie podłączeniem.

• standardowa tulejka zaciskowa w końcówkach obrotowych ma średnicę 3,0 mm

• silnik posiada tłumik na wężyku wylotowym w celu łagodzenia nadmiernego hałasu.

Dodatkowe urządzenia dedykowane do silnika ROTUS przedstawione na zdjęciu poniżej to:

• naolejacz powietrza, model AL.-0306 z funkcją regulacji obrotów pokrętłem i czytelnym zegarem/ciśnieniomierzem, zbiornikiem na olej  
i zbiornikiem filtrującym powietrze.

Do naolejacza można podłączyć sterowanie nożne – pedał model AFC-45, za pomocą którego można uruchamiać przepływ powietrza i regulować 
żądane obroty.
Końcówki

Gdybyście chcieli Państwo osobiście przekonać się o doskonałości i praktyczności szlifierki ROTUS z wybranymi przez Was końcówkami, 
zadzwońcie do nas lub wyślijcie zapytanie ofertowe - przyjedziemy i zademonstrujemy dokładność i precyzję szlifowania w Waszej firmie.  
Zapraszam także na targi Mach-Tool w Poznaniu, hala 7A, stoisko nr 5. Zaprezentujemy szeroką ofertę NAKANISHI - wrzeciona elektryczne, turbiny 
pneumatyczne na obrabiarki CNC, tokarki NC i roboty wielozadaniowe; szlifierki ręczne z napędem elektrycznym i powietrznym.

Pozdrawiam Marek Adelski 
kom 693 371 202, tel. 52 354 24 24 

e-mail: m.adelski@oberon.pl

Wyłączny dystrybutor NAKANISHI na terenie Polski
OBERON® Robert Dyrda
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel. 52 354 24 00, fax: 52 354 24 01 
e-mail: oberon@oberon; pl www.oberon.pl

Produkt Model Nazwa

IH-300 z dźwignią

IR-310 z pierścieniem

HG-200 6 mm typ momentowy

BMH-300 prosta długa

MFC-300S 900 kątowa w wersji mini

MFC-300M 900 kątowa w wersji mini z małą głowicą

IC-300 900 kątowa

KC-300 450 kątowa

ML-8 Mini Luster

SLS-16 Swing - Luster, ruch prawo - lewo

HA-500 Hammer funkcja uderzeniowa

KBS-101 taśmowa
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Nie po raz pierwszy na łamach Forum Narzędziowego Oberon 
przedstawiamy Państwu raport dotyczący tokarek CNC. Branża obróbki 
metalu od wielu lat przeżywa rozkwit, nie tylko poza granicami naszego 
kraju, ale również w Polsce. Ogrom zamówień, z jakimi spotkali się  
oferujący usługi, wymusił zmiany, jakie zaszły w wielu firmach. Zaczęto 
wybierać tokarki CNC, odstawiając do lamusa maszyny sterowane  
w sposób konwencjonalny. Co wpływa na taką właśnie decyzję?

1. Tokarki CNC mogą pracować nieprzerwanie 24h przez okrągły rok 
(oczywiście pod nadzorem operatora).

2. Maszyny CNC z raz wprowadzonym programem, który następnie 
może być powielony nawet setki tysięcy razy, zapewniają bardzo  
dobrą powtarzalność wykonywanych detali.

3. Takimi maszynami operować mogą osoby niżej wykwalifikowane, 
w przeciwieństwie do pracy z urządzeniami konwencjonalnymi.  
W przypadku tokarek numerycznych wystarczy osoba pisząca 
programy oraz operatorzy.

4. Maszyny CNC mogą działać sprawniej i wydajniej poprzez aktualizacje 
oprogramowania sterującego.

5. Szkolenia z zakresu pracy na maszynach numerycznych odbywają 
się za pomocą wirtualnego oprogramowania, które z kolei  
umożliwia ćwiczenia z urządzeniem na ekranie monitora 
komputerowego. Atutami tego rozwiązania jest brak uszkodzeń 
maszyny przez „pomyłki” uczącego się i dostępność maszyny do  
pracy 24 godziny na dobę do pracy (szkolenie nie blokuje pracy 
maszyny).

6. Jeden operator może nadzorować kilka maszyn. Okazjonalnie 
wymagane są wymiany narzędzi.
Pomimo tylu zalet, należy jednak zwrócić uwagę na wady  

wprowadzania maszyn numerycznych. Koszt zakupu tokarki CNC 
wciąż jest znacznie wyższy od konwencjonalnej, mimo że te ceny wciąż 
spadają. Wspomniana zaleta obsługi maszyny numerycznej przez 
osobę niekoniecznie z wyższymi kwalifikacjami, mogą spowodować, 
iż umiejętności operatorów maszyn konwencjonalnych mogą okazać 
się absolutnie niepotrzebne. Inwestycje w urządzenia CNC determinują 
mniejsze zapotrzebowanie na zasoby ludzkie. 

Niemniej jednak można spotkać się z opiniami klientów, iż inwestycja 
w maszyny CNC jest szansą na utrzymanie się na rynku, gdyż pozwala 
na większą automatyzację określonych detali. Specyfika pracy urządzeń 
numerycznych sprawia, że potrzebujemy mniejszej ilości pracowników  
i możemy sprawniej realizować zamówienia niezależnie od ich wielkości.

Jak widać powodów, dla których podejmowane są decyzje zakupu 
tokarki numerycznej jest wiele. Nie ma jednej określonej reguły, którą  
należy kierować się przy wyborze tokarki. Wszystko zależy od tego, co dana 
firma wytwarza, jakie są kierunki jej rozwoju oraz możliwości finansowe. 

Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji, poniżej zamieszczamy 
raport nt. tokarek CNC. Cieszy nas fakt, iż raport cieszy się nieustannym 
zainteresowaniem. W tegorocznej edycji udział wzięło 15 firm tak 
produkujących, jak i sprzedających maszyny. W zestawieniu mogą  
Państwo znaleźć dane kontaktowane firm, do których można bezpośrednio 
zwrócić się w przypadku zainteresowania ich produktami. 

Dlaczego wybieramy tokarki numeryczne?

Fot. 1. Tokarka ST-20Y - firmy Abplanalp Consulting Fot. 2. Tokarka AVIAturn 35SMY firmy Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA

Fot. 3. Tokarka TM 18Li - firmy Hurco Sp. z o.o. Fot. 4. Tokarka BL-X30 firmy DIGIMA DC

• www.abplanalp.pl • www.avia.com.pl • www.digima.pl • www. dmgpolska.com • www.eurometal.com.pl • www.galika.pl 
• www.gorbrex.pl • www.fathaco.com • www.hurco.pl • www.inter-plast.com.pl • www.jafo.com.pl • www.jazon.com.pl 

• www.tbitech.pl • www.mdt.net.pl • www.wagner-obrabiarki.pl

Joanna Metryka-Moryc

52

N
F NUMER 03 (72) 2015FORUM NARZĘDZIOWE OBERON



APX Technologie 
– jedyny 

przedstawiciel  
JAPOŃSKIEGO  
PRODUCENTA 

CENTRÓW 
OBROBKÓWYCH

Sprzedaż i serwis 
obrabiarek CNC

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

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

apx@apx.pl

Zapraszamy na stoisko APX Technologie, 
Hala 7A st. nr 14

  Pionowe centrum obróbcze MX-520 reprezentuje nową jakość obrabiarek 5 osiowych

  Ramowa konstrukcja MX-520 zapewnia sztywność obróbki w kompaktowej strukturze obrabiarki. 
Wysoka dokładność oraz niezawodność to standard w przypadku obrabiarek MX-520

  MX-520 zaprojektowany jest by zapewnić ergonomiczny dostęp do przestrzeni obróbczej dla 
operatora, z łatwym dostępem do magazynu narzędzi (60 szt)

  Bezpieczną pracę zapewnia system unikania kolizji IPS (Intelligent Protection System) 
informujący o przewidzianej kolizji, z automatycznym zatrzymaniem pracy. 
Konstrukcja głowicy zaprojektowana by zminimalizować możliwości kolizji jednocześnie 
zwiększając zakres pracy narzędzi.

PREMIERA!
Salon Obrabiarek i Narzędzi

Mach-TOOL
9-12.06.2015

5-osiowe Pionowe Centrum Obróbcze MX-520 
Y-axisY-axis

Z-axisZ-axis

X-axisX-axis

A-axisA-axis

C-axisC-axis

Model MX-520
Max. wielkość przedmiotu 
obrabianego

mm ø520xH350

Max. ciężar przedmiotu 
obrabianego 

kg 200

Wielkość stołu mm Ø300 (opc. Ø500)

Prędkość obrotowa wrzeciona mm-1 40~12 000

Moc wrzeciona kW 7,5 / 11

Przesuw w osi X / Y / Z mm 630 / 560 / 510 

Przesuw w osi A / C stopnie  -1250~+100 / 3600

Posuw osi X / Z / Y m/min 40 / 40 / 40

Posuw osi A / C obr/min 17 / 33

Magazyn narzędzi szt 60
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5-osiowe 
pionowe centra 
obróbcze

Pionowe 
centra 
obróbcze

Centra 
obróbcze 
z silnikami 
liniowymi

5-osiowe 
wielozadaniowe 
centra obróbcze

5-osiowe 
poziome centra 
obróbcze

Poziome 
centra 
obróbcze
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Tokarki 
poziome

Tokarki 
specjalizowane

Zintegrowane 
centra 

frezarsko-
-tokarskie

Wielosiowe 
centra 

tokarskie

Tokarki 
pionowe

90 lat
tradycji Sprzedaż i serwis 

obrabiarek CNC

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

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

apx@apx.pl
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APX Technologie 
– wyłączny 

przedstawiciel  
JAPOŃSKIEGO  
PRODUCENTA 

TOKAREK  

Sprzedaż i serwis 
obrabiarek CNC

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

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

apx@apx.pl

Zapraszamy na stoisko APX Technologie, 
Hala 7A st. nr 14

  Sztywne łoże skośne pod kątem 30o oraz prowadnice ślizgowe o prostokątnych przekrojach 
w osiach zapewniają stabilną pracę obrabiarki, łatwość usuwania wiórów oraz dobry dostęp 
do przestrzeni obróbczej dla operatora

  120 mm przejazdu w osi Y ( -50 mm do +70 mm) i 3 kW serwomotor napędu osi Y

  Silnik napędzanych narzędzi 7,5 kW

  Wysokomomentowy wbudowany silnik wrzeciona (built-in motor) fi rmy FANUC o mocy 
22kW dla wrzeciona głównego i 11kW dla wrzeciona przechwytującego zapewniają wysoką 
dynamikę oraz bardzo dobrą charakterystykę momentową przy minimalizacji drgań 
w porównaniu z napędem pasowym.

  Model maszyny został poddany zawansowanej analizie 3D metodą elementów skończonych 
naprężeń oraz dylatacji temperaturowych.

PREMIERA!
Salon Obrabiarek i Narzędzi

Mach-TOOL
9-12.06.2015

Poziome centrum tokarskie serii TS

Model TS-4000YS

Max. średnica obróbki mm Ø315

Max. długość obróbki mm 735

Max. średnica przelotu mm Ø82

Średnica łożyska wrzeciona mm Ø140

Moc wrzeciona kW
L: 22 (30 min) / 15 kW
P: 11 (30 min) / 7,5 kW

Przesuw w osi X / Z / Y / A mm 267 / 840 / -50 ~+70 / 780

Posuw osi X / Z / Y / A m/min 30 / 30 / 10 / 13

Głowica narzędziowa szt. 15

Sterowanie - FANUC 32i-B

Takisawa Oberon strony.indd   1 5/6/15   4:20:09 PM
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PRODUCENT Haas Automation Inc Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.

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

PARAMETRY
Jednostka 

miary/opis

MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA

MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP MASZYNY ST-45L ST-30 ST-10 AVIAturn 63 AVIAturn 50 AVIAturn 35 AVIAturn 35 
SMY

Ciężar maszyny kg b.d 5988 2268 8500 7000 4000 4000

Wymiary zewnętrzne maszyny mm x mm
2261x
6655x
2184

2108x
4521x
2007

1803x
3200x
1626

4500x
2150x
2360

4050x
2100x
2400

2850x
1600x
1820

2850x
1600x
1820

Rodzaj sterowania - Haas Haas Haas FANUC 0i-TD SIEMENS FANUC 31iTB 
SIEMENS

Maksymalny przelot mm 178 76 44 745 745 540 540

Maksymalna średnica toczenia mm 648 533 356 630 500 350 320

Maksymalna długość toczenia mm 2032 660 356 1380 880 600 550

Pochylenia łoża stopnie 45 - - 45 45 35 35

Wysokość osi wrzeciona mm - - - 1220 1220 1120 1120

Wielkość uchwytu mm 457 254 165 400 (500) 315 200 200

System zaciskania uchwytu - hydrauliczny hydrauliczny 3-szczękowy

Przelot wrzeciona mm 178 76 44 105 (128,155) 93,5 77 77

Moc wrzeciona kW 29,8 22,4 11,2 30/37 21,5/30,5 11/15 11/15

Maksymalne obroty wrzeciona standard/opcja 1400 3400 6000 2800 3500 5000 5000

Szybki posuw osi X m/min 18 24 30,5 24 24 25 25

Szybki posuw osi Z m/min 8,1 24 30,5 24 24 30 30

System głowicy narzędziowej rewolwer/
magazyn standard BOT standard VDI40 VDI 50 

(BMT 75)
VDI 40 

(BMT 65) VDI 30 (BMT 55)

Ilość narzędzi w głowicy/magazynie - 12 12 12 12 12 12 12

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

Pojemnośc zbiornika chłodziwa Litry 431 208 114 400 400 180 180

Tokarki uniwersalne CNC 2-osiowe/centra tokarskie (z narzędziami, z narzędziami obrotowymi, przeciwwrzecionem, jedno-, dwu-, trzygłowicowe)

TYP MASZYNY - DS-30 DS-30SS ST-30SS AVIAturn 63 M AVIAturn 50 SM AVIAturn 35 SM

Ilość wrzecion standard/opcja 2/2 2/2 1/1 1 2 2

Ilość głowic standard/opcja 1/1 1/1 1/1 1 1 1

Ilość osi sterowanych wymienić jakie standard x1, x2, z1, z2, opcja: c standard x,y, 
opcja: c 3 4 4

Maksymalna ilość narzędzi stałych standard/opcja 12 12 12 12 12 12

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych standard/opcja 12 12 12 12 12 12

Maksymalna moc narzędzi obrotowych kW 8,9 5,5 5,5 9 5,7 4,1

Maksymalne obroty narzędzi obrotowych obr./min 6000 6000 6000 4000 4000 5000

Maksymalna dokładność osi C sek. Kątowe 0,01° 0,001° 0,001° 0,87 0,87 0,87

Pomiar na maszynie tak/nie/opcja opcja opcja opcja Sonda narzędziowa

Frezarko-tokarki (frezarko-tokarki z osią Y, frezarko-tokarki z osią Y i przeciwwrzecionem)

TYP MASZYNY - ST-10Y DS-30SSY ST-30Y - AVIAturn 35 MY AVIAturn 35 SMY

Maksymalna ilość narzędzi w magazynie - 12 24 12 - 12 12

Wariant wrzeciona głównego pion/poziom poziom poziom poziom - 5000 5000

Rodzaj głowicy frezarskiej - VDI40 BOT/VDI40 BOT/VDI40 - głowica tokarska z nap. narz.

Rodzaj uchwytu narzędziowego - hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny - VDI 30 (BMT 55) VDI 30 (BMT 55)

Cena katalogowa wersji podstawowej Euro 62995 110995 78995 - na zapytanie na zapytanie

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne tak, jakie?/nie tak, blaser tak, blaser tak, blaser - nie nie

Standardowy czas dostawy dni 90 100 100 - 3 5

ADRES Abplanalp Consulting Sp. z.o.o.
 02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 03-768 Warszawa, ul. Siedlecka 47

OSOBA DO KONTAKTU Dariusz Olesiejuk centrala

TELEFON/FAX tel: 22 379-44-24 tel: 22 818 62 11/22 818 29 54

WWW/E-MAIL www.abplanalp.pl/do@abplanalp.pl www.avia.com.pl/market@avia.com.pl

APX Technologie 
– wyłączny 

przedstawiciel  
JAPOŃSKIEGO  
PRODUCENTA 

TOKAREK  

Sprzedaż i serwis 
obrabiarek CNC

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

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

apx@apx.pl

Zapraszamy na stoisko APX Technologie, 
Hala 7A st. nr 14

  Sztywne łoże skośne pod kątem 30o oraz prowadnice ślizgowe o prostokątnych przekrojach 
w osiach zapewniają stabilną pracę obrabiarki, łatwość usuwania wiórów oraz dobry dostęp 
do przestrzeni obróbczej dla operatora

  120 mm przejazdu w osi Y ( -50 mm do +70 mm) i 3 kW serwomotor napędu osi Y

  Silnik napędzanych narzędzi 7,5 kW

  Wysokomomentowy wbudowany silnik wrzeciona (built-in motor) fi rmy FANUC o mocy 
22kW dla wrzeciona głównego i 11kW dla wrzeciona przechwytującego zapewniają wysoką 
dynamikę oraz bardzo dobrą charakterystykę momentową przy minimalizacji drgań 
w porównaniu z napędem pasowym.

  Model maszyny został poddany zawansowanej analizie 3D metodą elementów skończonych 
naprężeń oraz dylatacji temperaturowych.

PREMIERA!
Salon Obrabiarek i Narzędzi

Mach-TOOL
9-12.06.2015

Poziome centrum tokarskie serii TS

Model TS-4000YS

Max. średnica obróbki mm Ø315

Max. długość obróbki mm 735

Max. średnica przelotu mm Ø82

Średnica łożyska wrzeciona mm Ø140

Moc wrzeciona kW
L: 22 (30 min) / 15 kW
P: 11 (30 min) / 7,5 kW

Przesuw w osi X / Z / Y / A mm 267 / 840 / -50 ~+70 / 780

Posuw osi X / Z / Y / A m/min 30 / 30 / 10 / 13

Głowica narzędziowa szt. 15

Sterowanie - FANUC 32i-B
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PRODUCENT BLIN DMG MORI

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE DIGIMA DC Sp. z o.o. DMG MORI

PARAMETRY
Jednostka 

miary/opis

MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP MASZYNY X63 G40 X30 NL 3000Y/3000 NLX 2500Y /1250 ecoTurn 310

Ciężar maszyny kg 8500 2700 2000 14.000 7,76 3.800

Wymiary zewnętrzne maszyny mm x mm 3,8x2,35x1,85 2,5x1,85x1,8 2,0x1,6x1,6 8200/2600 5061/2370 3082 x 2331 x 1775

Rodzaj sterowania - Siemens 808D 
Advanced

FANUC 0i 
Mate TD

Siemens 808D 
Advanced MAPPS IV CELOS/ MAPPS V

SIEMENS 840D/
HEIDENHAIN 640/

MAPPS IV

Maksymalny przelot mm 90 40 45 995 920 330

Maksymalna średnica toczenia mm 600 400 350 430 366 200

Maksymalna długość toczenia mm 1500 340 220 3,123 1,255 455

Pochylenia łoża stopnie 45 45 30 - - 45

Wysokość osi wrzeciona mm b/d b/d b/d - - 1020

Wielkość uchwytu mm 15 (381mm) 8 (203mm) 6 (152mm) 304,8 254 210

System zaciskania uchwytu - hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny

Przelot wrzeciona mm 112 52 56 90 100 51

Moc wrzeciona kW 22 11 5,5 30 24,7 16,5

Maksymalne obroty wrzeciona st./opcja 1500 4500 4000 3000 4000 5000

Szybki posuw osi X m/min 16 20 24 30 30 30

Szybki posuw osi Z m/min 16 20 24 30 30 30

System głowicy narzędziowej rew./magazyn hydrauliczny serwo hydrauliczny rewolwer rewolwer rewolwer

Ilość narzędzi w głowicy/magazynie - 12 12 8 12 MAX 20 12

Transporter wiórów tak/nie/opcja tak tak opcjonalnie tak tak opcja

Pojemność zbiornika chłodziwa litry 250 150 90 540 420 175

Tokarki uniwersalne CNC 2-osiowe/centra tokarskie (z narzędziami, z narzędziami obrotowymi, przeciwwrzecionem, jedno-, dwu-, trzygłowicowe)

TYP MASZYNY - Tokarka CNC 
2-osie

Tokarka CNC 
2-osie

Tokarka CNC 
2-osiowa NZX 6000/ 4000 CTX GAMMA 1250 

TC 4A CTX BETA 800 4A

Ilość wrzecion st./opcja 1 1 1 1 2 2

Ilość głowic st./opcja 1 1 1 2 2 2

Ilość osi sterowanych wymienić jakie 2 2 2 6 
(X1;X2;Z1;Z2;C;Y)

8 
(X1;Y;Z1;B;X2;Z2;C1;C2)

8 
(X1;Y1;Z1;X2;Y2;Z2;C1;C2)

Maksymalna ilość narzędzi stałych st./opcja 12 12 8 22 13 24

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych st./opcja 0 0 0 12 13 24

Maksymalna moc narzędzi obrotowych kW - - - 15 29/10 11,3

Maksymalne obroty narzędzi obrotowych obr./min - - - 3,500 12,000/4,000 4000

Maksymalna dokładność osi C sek. Kątowe - - - 0,001 0,001 0,001

Pomiar na maszynie tak/nie/opcja - - - opcja opcja opcja

Frezarko-tokarki (frezarko-tokarki z osią Y, frezarko-tokarki z osią Y i przeciwwrzecionem)

TYP MASZYNY - - - - NT 6600 DCG S NTX 2000 CTX BETA 800 TC

Maksymalna ilość narzędzi w magazynie - - - - 180 76 80

Wariant wrzeciona głównego pion/poziom - - - poziom poziom poziom

Rodzaj głowicy frezarskiej - - - - DDM DDM compact MASTER

Rodzaj uchwytu narzędziowego - - - - CAPTO C8/BT 50/
HSK100 CAPTO/BT/HSK HSK 63/CAPTO C6

Cena katalogowa wersji podstawowej Euro - - - - - -

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne tak, jakie?/nie - - - walizka z narzędziami

Standardowy czas dostawy dni - - - - - -

ADRES 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 154B 63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 7

OSOBA DO KONTAKTU Krzysztof Skorupka Mariusz Derbich

TELEFON/FAX 664 141 083 602 673 618

WWW/E-MAIL sprzedaz@digima.pl mariusz.derbich@dmgmori.com
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Pręty okrągłe, przycięte na wymiar

Na składzie pręty stalowe, miedziane i aluminiowe w gatunkach:

ul. Cicha 15, 88 - 100 Inowrocław 
tel. 52 354 24 00, fax 52 354 24 01 

www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

• 1.0038 (St3S)  • 1.2210 (NW1)   • 1.3245 (SK5M+0,1%S)
• 1.0503 (45)   • 1.2316 tw. 30 HRC  • NC6 (˜1.2063)
• 1.7035 (40H)  • 1.2343 (WCL)   • NC10 (˜1. 2201)
• 1.7131 (16 HG)  • 1.2379 (NC11LV)   • miedź M1E
• 1.2311 tw. 30 HRC • 1.2767 (NPW+Ni)   • aluminium 7075 (PA9)
• Toolox® 44 tw. 45 HRC

OBERON®

 
Robert Dyrda



PRODUCENT ACCUWAY MACHINERY Co. Ltd. No.31, Fenggong Central 
Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan INDEX-Werke GmbH & Co. KG &Tessky

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE EUROMETAL Sp. z o.o. GALIKA Sp. z o.o., Warszawa

PARAMETRY
Jednostka 

miary/opis

MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
ŚREDNIA MASZYNA MAŁA MASZYNA DUŻA MASZYNA 

ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP MASZYNY UT-600 UT-300LX UL-15 UT-200L INDEX G400 INDEX G200 INDEX ABC INDEX 
C100

Ciężar maszyny kg 24000 9000 3000 5200 21000 5500 2500 5500

Wymiary zewnętrzne maszyny mm x mm 8900x2800 5100x1800 2200x1300 3700x1600 6300x2800 4700x1900 3400x1750 5800x1530

Rodzaj sterowania - Fanuc 0i-TD/Sinumerik 828D INDEX C 200-4D 
(Sinumerik 840D sl) INDEX C 200-4D/Fanuc 31i

Maksymalny przelot mm 180 105 52 75 102 65 65 42

Maksymalna średnica toczenia mm 900 500 330 350 630 420 180 140

Maksymalna długość toczenia mm 4000 2200 300 1000 2000 400 180 200

Pochylenia łoża stopnie 45 - - - 70 70 70 90

Wysokość osi wrzeciona mm - - - - - - - -

Wielkość uchwytu mm 500 380 210 250 400 165 140 110

System zaciskania uchwytu - szczękowy szczękowy szczękowy - szczękowy kleszczowy/szczękowy

Przelot wrzeciona mm 180 105 52 75 102 65 65 42

Moc wrzeciona kW 37 22 15 15 53 20 20 25

Maksymalne obroty wrzeciona standard/opcja 2000 3500 6000 6000 3000 6000 6000 7000

Szybki posuw osi X m/min 20 20 20 20 20 22,5 27 30

Szybki posuw osi Z m/min 24 24 20 20 40 45 36 60

System głowicy narzędziowej rewolwer/
magazyn rewolwer rewolwery rewolwery rewolwery

+magazyny rewolwery rewolwery

Ilość narzędzi w głowicy/magazynie (łącznie) 12 12 12 12 104 28 19 30

Transporter wiórów tak/nie/opcja tak tak tak - tak tak opcja

Pojemnośc zbiornika chłodziwa Litry - - - - maks.2000 maks.600 maks.400

Tokarki uniwersalne CNC 2-osiowe/centra tokarskie (z narzędziami, z narzędziami obrotowymi, przeciwwrzecionem, jedno-, dwu-, trzygłowicowe)

TYP MASZYNY - UZ-2000T3Y UT-300SY UT-200M TRAUB TNX65 TRAUB TNA500 TRAUB TNL18

Ilość wrzecion standard/opcja 2 2 1 2 1 2

Ilość głowic standard/opcja max 3 1 1 maks.4 1 2

Ilość osi sterowanych wymienić jakie 12 X1-3, Z1-3, 
C1-2, B, Y1-3

6 X, Z, C1-2, 
B, Y 3 X, Z, C 19 X1-4, Z1-4, Y1-4, B1, 

C1-2, S1-4
7 X1-2, Z1-2, C1, 

S1-2
12 X1-2, Y1-2, Z1-3, C1-2, 

S1-3

Maksymalna ilość narzędzi stałych standard/opcja 48 12 12 40 20 52

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych standard/opcja 48 12 12 40 12 33

Maksymalna moc narzędzi obrotowych kW 5,5 5,5 5,5 5,5 6,6 1,5

Maksymalne obroty narzędzi obrotowych obr./min 6000 6000 6000 6000 6000 12000

Maksymalna dokładność osi C sek. kątowe 3,6˝ (0,001°) 3,6˝ (0,001°) 3,6˝ (0,001°) 3,6˝ (0,001°) 3,6˝ (0,001°) 3,6˝ (0,001°)

Pomiar na maszynie tak/nie/opcja opcja opcja opcja opcja tak opcja

Frezarko-tokarki (frezarko-tokarki z osią Y, frezarko-tokarki z osią Y i przeciwwrzecionem)

TYP MASZYNY - - - - INDEX G400 INDEX R200 INDEX G200

Maksymalna ilość narzędzi w magazynie - - - - 80 + 24 120 + 12 28

Wariant wrzeciona głównego pion/poziom - - - poziom poziom poziom

Rodzaj głowicy frezarskiej - - - - Elektrowrzeciono 
12000/18000 obr/min

Elektrowrzeciono
 18000 obr/min

Wrzeciono mechaniczne 
2000 obr/min

Rodzaj uchwytu narzędziowego - - - - HSK-A63 HSK-A40 HSK-B50

Cena katalogowa wersji podstawowej Euro - - - - - - -

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

Standardowy czas dostawy dni - - - - - - -

ADRES 80-297 Banino, Miszewko 41 00-592 Warszawa, ul. Spacerowa 12/4

OSOBA DO KONTAKTU Sławomir Kaczmarek Jan Mączyńsk

TELEFON/FAX 58 550 08 20/58 550-08 21 22 848 24 46/22 849 87 57

WWW/E-MAIL www.eurometal.com.pl
slawomir.kaczmarek@eurometal.com.pl

www.galika.pl
galika-wars@galika.pl
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PRODUCENT SMEC SAMSUNG MACHINE TOOLS

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE GORBREX Machinery Trade Sp.z.o.o

PARAMETRY
Jednostka miary/

opis

PL 15 PL 30 PL 60 L PL800 V / PL800VM
CNC Tokarka 
Karuzelowa TYP MASZYNY Centrum tokarskie 

SMEC CNC
Centrum tokarskie 

SMEC CNC
Centrum tokarskie 

SMEC CNC

Ciężar maszyny kg 3 500 5 100 22 000 11200

Wymiary zewnętrzne maszyny mm x mm 2,455 x 1,525 3,300 x 1,740 7,400 x 2,760 -

Rodzaj sterowania - Fanuc Fanuc Oi-TD Fanuc Oi-TD Fanuc 0i TD

Maksymalny przelot nad łożem mm 450 650 1,03 890

Maksymalna średnica toczenia mm 300 400 900 810

Maksymalna długość toczenia mm 300 550 3200 800

Pochylenia łoża stopnie 45° 45° 45° brak

Maksymalna średnica obrabianego pręta mm 46 77 [91] 140 800

Wielkość uchwytu mm 154 254 530 (opcja) 610

System zaciskania uchwytu - A2 - 5" A2 - 8" A2 - 15" hydrauliczny 

Przelot wrzeciona mm 53 86 152 104

Moc wrzeciona kW 11/15 18,5/22 37/45 22/30 opcja 37/30

Maksymalne obroty wrzeciona standard/opcja 6000 3500 1500 1760

Szybki posuw osi X m/min 24 18 12 20

Szybki posuw osi Z m/min 20 24 10 20

System głowicy narzędziowej rewolwer/magazyn rewolwer rewolwer rewolwer BMT 75 - ER40

Ilość narzędzi w głowicy/magazynie szt. 10 [12] 10 [12] 12 12/servo napęd

Transporter wiórów tak/nie/opcja opcja opcja opcja opcja

Pojemnośc zbiornika chłodziwa Litry 170 220 600 3

Tokarki uniwersalne CNC 2-osiowe/centra tokarskie (z narzędziami, z narzędziami obrotowymi, przeciwwrzecionem, jedno-, dwu-, trzygłowicowe)

TYP MASZYNY - PL 1600 M PL 20 M PL 60 M PL45LY

Ilość wrzecion standard/opcja 1 1 1 1

Ilość głowic standard/opcja 1 1 1 1

Ilość osi sterowanych wymienić jakie 3 (X, Z, C) 3 (X, Z, C) 3 (X, Z, C) X/Y/Z/B

Maksymalna ilość narzędzi stałych standard/opcja 12 12 12 12

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych standard/opcja 12 12 12 12

Maksymalna moc narzędzi obrotowych kW 2,2 / 3,7 2,2 / 3,7 7,5 / 11 5,5/7,5

Maksymalne obroty narzędzi obrotowych obr./min - - - 4000

Maksymalna dokładność osi C sek. Kątowe 0,001° 0,001° 0,001° 0,001

Pomiar na maszynie tak/nie/opcja tak tak tak opcja

Frezarko-tokarki (frezarko-tokarki z osią Y, frezarko-tokarki z osią Y i przeciwwrzecionem)

TYP MASZYNY - PL 2000 Y PL 2000 SY PL 45 LY -

Maksymalna ilość narzędzi w magazynie szt. 12 12 12 -

Wariant wrzeciona głównego pion/poziom poziomy poziomy poziomy -

Rodzaj głowicy frezarskiej - brak brak brak -

Rodzaj uchwytu narzędziowego - BMT 65 BMT 65 BMT 75 -

Cena katalogowa wersji podstawowej Euro - - - -

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne TAK, jakie?/NIE TAK TAK TAK -

Standardowy czas dostawy dni - - - -

ADRES GORBREX Machinery Trade Sp.z.o.o - 42-240 Rudniki/Polska, ul.Mstowska 10a

OSOBA DO KONTAKTU -

TELEFON/FAX tel. 34 366 81 66/fax. 34 320 12 02

WWW/E-MAIL www.gorbrex.pl/gorbrex@gorbrex.pl
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Jednostka 
miary/opis

Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. Grupa HACO

HACO FAT Sp. z o.o.

MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

FTM 700/1000 FCT 700 TUR MN 1150/1350/1550 TUR MN 800/93/1100 TUR MN 560/630/710

kg 22000-43500 9600-15800 16500-28000 7300-12200 3700-6300

mm x mm zależne od modelu zależne od modelu zależne od modelu zależne od modelu zależne od modelu

- Siemens Sinumerik 840 D SL "Shop Turn - Operate"/Fanuc 0 i TD

Ø mm 700/1000 490 700/900/1100 500/610/760 300/370/440

Ø mm 700/1000 700 1150/1350/1550 800/930/1100 560/630/710

mm 1100-7500 1100/1600/2100/3100/4100 2-16 co 2000 2000/3000/4000/5000/6000 1000/2000/3000/4000

stopnie 60/70 70 łoże płaskie łoże płaskie łoże płaskie

mm - - 575/675/775 400/465/550 280/315/355

mm 450/530/630/800 315/380/450/530 500-1400 315/400/500/600 250/ 315/400/500

- manualny/hydrauliczny/pneumatyczny

mm 140/220/320 105/140 140/220/320/360/450 140/220/320/360/450 105/140/165/190

kW 66/s6 33/S6 54/S6 33/S6 18,5/S6

standard/opcja 1800/700/500 2200/1800 900/700/500 1800/1200 2500/1800

m/min 22 20 8 6 8

m/min 16 20 10 6 8

rew./magazyn Sauter 9/12poz /głowica B Sauter12 poz Multifix/ Sauter karuzela 4poz/Sauter rewolwer 8 poz

- 9/12/52 12 1/4/8 1/4/8 1/4/8

tak/nie/opcja tak tak opcja opcja opcja

Litry 120 120 120 120 80

Tokarki uniwersalne CNC 2-osiowe/centra tokarskie (z narzędziami, z narzędziami obrotowymi, przeciwwrzecionem, jedno-, dwu-, trzygłowicowe)

- FTM 700/1000 FCT 700 TUR MN 1150/1350/1550 TUR MN 800/93/1100 TUR MN 560/630/710

standard/opcja `1/2 1 1 1 1

standard/opcja 1 1 1/2 1/2 1/2

wymienić jakie X, Z, Y, C, C1, B X, Z, Y, C, C1 X, Z, C, C1 X, Z, C, C1 X, Z, C, C1

standard/opcja 09-gru 12 1/4/8/9 1/4/8/9 1/4/8/9

standard/opcja `12/9 6 8 8 8

kW do uzgodnienia 11 do uzgodnienia 11 11

obr./min do uzgodnienia 3500 do uzgodnienia 4500 4500

sek. Kątowe 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

tak/nie/opcja opcja opcja opcja opcja opcja

Frezarko-tokarki (frezarko-tokarki z osią Y, frezarko-tokarki z osią Y i przeciwwrzecionem)

- FTM 700/1000 FCT 700 - - -

- 52 6 - - -

pion/poziom poziom poziom - - -

- skrętna w osi B Sauter - - -

- do uzgodnienia VDI 50 - - -

Euro zależna od modelu - - - -

tak, jakie?/nie tak - - - -

dni do uzgodnienia - - - -

Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. Grupa HACO - 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 281 

Maciej Jeziorny

71 360 94 12

handel@fathaco.com
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PRODUCENT HURCO XYZ

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Hurco Sp. z o.o. INTER - PLAST

PARAMETRY Jednostka 
miary/opis

MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA

MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA

TYP MASZYNY - TM18L TMX10MYS TMM8 SLX 555 SLX 425 SLX 355

Ciężar maszyny kg 13700 6800 4000 7 400 4100 2600

Wymiary zewnętrzne maszyny mm x mm 6600x2600 4600x2800 3900x2200 5220 x 2150 3450 x 1500 2300 x 1250

Rodzaj sterowania - HURCO HURCO HURCO ProtoTRAK SLX ProtoTRAK SLX ProtoTRAK SLX

Maksymalny przelot mm 860 560 525 104 80 54

Maksymalna średnica toczenia mm 604 375 256 560 480 360

Maksymalna długość toczenia mm 1950 670 508 3000 2000 1000

Pochylenia łoża stopnie - - - nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Wysokość osi wrzeciona mm - - - brak brak brak

Wielkość uchwytu mm 455 250 200 315 250 200

System zaciskania uchwytu - hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny MT7 MT7 MT4

Przelot wrzeciona mm 164 78 50 104 80 54

Moc wrzeciona kW 55 28 13 11 7.5 5.6

Maksymalne obroty wrzeciona standard/opcja 1600 3500 4800 1800 2500 4000

Szybki posuw osi X m/min 20 24 19 3.8 3.8 3.8

Szybki posuw osi Z m/min 20 30 24 6.3 6.3 6.3

System głowicy narzędziowej rewolwer/
magazyn rewolwer rewolwer rewolwer imak imak imak

Ilość narzędzi w głowicy/magazynie - 12 12 12 4 - 8 4 - 8 4 - 8

Transporter wiórów tak/nie/opcja TAK TAK TAK nie nie nie  

Pojemnośc zbiornika chłodziwa Litry - - - 100 100 100

Tokarki uniwersalne CNC 2-osiowe/centra tokarskie (z narzędziami, z narzędziami obrotowymi, przeciwwrzecionem, jedno-, dwu-, trzygłowicowe)

TYP MASZYNY - - - - - - -

Ilość wrzecion standard/opcja 1 2 1 1 1 -

Ilość głowic standard/opcja 1 1 1 1 1 -

Ilość osi sterowanych wymienić jakie X, Z X, Z, W, Y X, Z, C 5 5 -

Maksymalna ilość narzędzi stałych standard/opcja 12 12 12 12 12 -

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych standard/opcja - 12 12 12 12 -

Maksymalna moc narzędzi obrotowych kW - 6,4 4,4 6 4 -

Maksymalne obroty narzędzi obrotowych obr./min - 4000 5000 4000 4000 -

Maksymalna dokładność osi C sek. Kątowe - - - 0,001 0,001 -

Pomiar na maszynie tak/nie/opcja tak tak tak opcja opcja -

Frezarko-tokarki (frezarko-tokarki z osią Y, frezarko-tokarki z osią Y i przeciwwrzecionem)

TYP MASZYNY - - - - - - -

Maksymalna ilość narzędzi w magazynie - 12 12 12 12 12 -

Wariant wrzeciona głównego pion/poziom poziom poziom poziom poziom poziom -

Rodzaj głowicy frezarskiej - - - brak brak -

Rodzaj uchwytu narzędziowego - VDI50 VDI40 VDI30 40VDI 30VDI -

Cena katalogowa wersji podstawowej Euro - - - na zapytanie na zapytanie -

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

Standardowy czas dostawy dni - - - 30 30 -

ADRES 59-220 Legnica, ul. Poznańska 57 42-200 Częstochowa, ul. Meliorantów 67 A,B

OSOBA DO KONTAKTU Tomasz Surma Zuzanna Bodziachowska-Kluza - 663-95-80-05

TELEFON/FAX 76 744 27 92 34 362 79 09

WWW/E-MAIL www.hurco.pl/info@hurco.pl www.inter-plast.com.pl/www.xyz-cnc.pl
zuzanna@inter-plast.pl
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PRODUCENT DUGARD Machine Tools ACCUWAY

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. Jazon Sp. z o.o. Białystok

PARAMETRY Jednostka 
miary/opis

MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
ŚREDNIA MASZYNA MAŁA MASZYNA 

DUŻA
MASZYNA 
ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP MASZYNY DUGARD 700L DUGARD 300P DUGARD 100 UT-600LX5 UT300L UT200

Ciężar maszyny kg 19000 5600 2800 28000 5500 3600

Wymiary zewnętrzne maszyny mm x mm 7602x2990 3611x1817 3056x1580 9900x2800 3000x1800 2900x1600

Rodzaj sterowania FANUC/SIEMENS FANUC Oi-TD FANUC Oi-TD FANUC Oi-TD

Maksymalny prześwit nad łożem mm 1030 600 470 131 86 62

Maksymalna średnica toczenia mm 940 450 260 900 500 350

Maksymalna długość toczenia mm 2000 700 290 4900 1200 570

Pochylenia łoża stopnie 45 45 45 45 30 45

Wysokość osi wrzeciona mm - - - - - -

Wielkość uchwytu mm 450 250 150 400 250 200

System zaciskania uchwytu szczękowy szczękowy szczękowy hydrauliczny hydrauliczny -

Przelot wrzeciona mm 196 77 52 131 75 52

Moc wrzeciona kW 45 18,5 / 22,5 7 / 7,5 30/37 15/18,5 11/15

Maksymalne obroty wrzeciona obr./min 1000 2500 6000 2200 3500 4500

Szybki posuw osi X m/min 10 20 30 20 20 20

Szybki posuw osi Z m/min 12 24 30 6 20 20

System głowicy narzędziowej rewolwery rewolwery rewolwery Servo hydrauliczny -

Ilość narzędzi w głowicy (łącznie) 12 12 12 12 12 12

Transporter wiórów i pojemnik tak tak tak tak tak -

Pojemnośc zbiornika chłodziwa Litry - - - maks.2000 maks.600 -

Tokarki uniwersalne CNC 2-osiowe/centra tokarskie (z narzędziami, z narzędziami obrotowymi, przeciwwrzecionem, jedno-, dwu-, trzygłowicowe)

TYP MASZYNY - bd DUGARD NL300SY DUGARD NL200SY - Accuway UT200SM JINN FA JSL-26AB

Ilość wrzecion standard - 2 2 - 2 2

Ilość głowic standard - 1 1 - 1 2

Ilość osi sterowanych wymienić jakie - X, Y, Z, ZB X, Y, Z, ZB - 4 X1/Z1/C1/C2 7 X1/Y1/Z1/X2/Z2/
C1/C2

Maksymalna ilość narzędzi stałych standard - 6 6 - 10 19

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych standard - 6 6 - 2 33

Maksymalna moc narzędzi obrotowych kW - 4,5 2,7 - 1,5 1,4

Maksymalne obroty narzędzi obrotowych obr./min - 6000 4000 - 6000 6000

Maksymalna dokładność osi C - - 0,001° 0,001° - 3,6˝ (0,001°) 3,6˝ (0,001°)

Pomiar na maszynie - - tak opcja - opcja opcja

Frezarko-tokarki (frezarko-tokarki z osią Y, frezarko-tokarki z osią Y i przeciwwrzecionem)

TYP MASZYNY - bd bd bd - - -

Maksymalna ilość narzędzi w magazynie - - - - - - -

Wariant wrzeciona głównego - - - - - - -

Rodzaj głowicy frezarskiej - - - - - - -

Rodzaj uchwytu narzędziowego - - - - - - -

Cena katalogowa wersji podstawowej - - - - - - -

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne - - - - - - -

Standardowy czas dostawy dni - - - - - -

ADRES 63-200 Jarocin, ul. Zaciszna 14 15-167 Białystok ul Wysockiego 164A

OSOBA DO KONTAKTU Przemysław Wolicki Zdzisław Stefanowicz

TELEFON/FAX 62 747 26 03/62 747 27 15 85,6544620/85,6760043

WWW/E-MAIL www.jafo.com.pl/jafo@jafo.com.pl obrabiarki@jazon.com.pl
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Jednostka 
miary/opis

TBI Technology Sp. z o.o. JOHNFORD

- MDT WADOWSKI

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

VT 990 VT 630 VT 400 TC 300 SL20 HT-40-2D ST-240DX

kg 15000/22000 8700/13100 6400 3500 3800 17000 32700

mm x mm 3070x7750x10750 2450x5450x7450 1710x1800 2500x1300 1851x1862 3470x2840 7412/7812/8612/9926/11267/11667

- Fanuc 0iMD+Manual Guide Fanuc/Siemen

mm - - - - 180 320 520

mm 990 630 400 3000 90 160 180

mm 1000-4000 950-2950 650 3000 600 1000 6050

stopnie 60 60 45 45 30 45 60

mm - - - - - - -

mm 450/600 380 210 165/210 152 315 610

- szczękowy szczękowy kleszczowo/szczękowy - - -

mm 265 131/185 61 44/65 55 236 185

kW 45 20 15 11 5,5/7,5 45 45

obr./min 750 2000 5000 4000 6000 3000 1000

m/min 16 20 20 30 24 12 10

m/min 15 24 24 300 24 115 10

- rewolwery rewolwer

(łącznie) 12 12 12 12 12 12 12

- tak tak standard tak tak tak

Litry maks.2000 maks.600 maks. 250 - - -

Tokarki uniwersalne CNC 2-osiowe/centra tokarskie (z narzędziami, z narzędziami obrotowymi,przeciwwrzecionem, jedno-, dwu-, trzygłowicowe)

- VT 470 VT 400 TC 300 SMC - - -

standard 1 1 2 1 2 1/2

standard 1 1 1 1 2 1

wymienić jakie 6 X1-2, Z1-2, C1-2, 6 X1-2, Z1-2, C1-2, 6 X1-2, Z1-2, C1-2, X,Z X1,X2,Z1,Z2,C1,C2,Y1,Y2,W X,Z,C,Y,W

standard 12 12 12 - - -

standard 12 12 12 - - -

kW 5,5 2,8 3,5 - - -

obr./min 400 6000 5000 - - -

- 3,6˝ (0,001°) 3,6˝ (0,001°) 3,6˝ (0,001°) - - -

- opcja tak opcja opcja opcja opcja

Frezarko-tokarki (frezarko-tokarki z osią Y, frezarko-tokarki z osią Y i przeciwwrzecionem)

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

dni - - - - - - -

TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52, 47-100 Racibórz POLSKA ul. Terespolska 4/94,03-813 Warszawa

Michał Ziora Andrzej Holka

509 339 335; tel. 32 777 43 60/fax. 32 415 47 82 22 842 95 66

mz@tbitech.pl ; www.tbitech.pl info@mdt.net.pl
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PRODUCENT MASCHINEN WAGNER WERKZEUGMASCHINEN GMBH

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE TAK (SERWIS W POLSCE)

PARAMETRY Jednostka 
miary/opis

MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP MASZYNY - WDR 2100 WDC560 WDE360

Ciężar maszyny kg 40000 3000 1700

Wymiary zewnętrzne maszyny mm x mm - - 2700x1490x2120

Rodzaj sterowania - SINUMERIK 
828/840

SINUMERIK 
828

SINUMERIK 
808/828

Maksymalny przelot mm 1420 390 180

Maksymalna średnica toczenia mm 1900 560/mostek 
810 360

Maksymalna długość toczenia mm do 20000 3000 1000

Pochylenia łoża stopnie nie nie nie

Wysokość osi wrzeciona mm 950 195 180

Wielkość uchwytu mm 2000 300 200

System zaciskania uchwytu - hydrauliczny, manualny hydrauliczny, pneumatyczny, 
manualny

Przelot wrzeciona mm 410 80 42

Moc wrzeciona kW 35 11 5,5

Maksymalne obroty wrzeciona standard/opcja 250 2400 3600

Szybki posuw osi X m/min 5000 7000 8000

Szybki posuw osi Z m/min 5000 7000 8000

System głowicy narzędziowej rewolwer/
magazyn rewolwer rewolwer rewolwer

Ilość narzędzi w głowicy/magazynie (łącznie) 12 8 12

Transporter wiórów tak/nie/opcja opcja opcja nie

Pojemnośc zbiornika chłodziwa Litry - - -

Tokarki uniwersalne CNC 2-osiowe/centra tokarskie (z narzędziami, z narzędziami obrotowymi, przeciwwrzecionem, 
jedno-, dwu-, trzygłowicowe)

TYP MASZYNY - - - -

Ilość wrzecion standard/opcja 1 1 1

Ilość głowic standard/opcja 1 1 1

Ilość osi sterowanych wymienić jakie X, Z, C X, Z, C X, Z

Maksymalna ilość narzędzi stałych standard/opcja 12 8 12

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych standard/opcja 12 8 12

Maksymalna moc narzędzi obrotowych kW - - -

Maksymalne obroty narzędzi obrotowych obr./min 4500 6000 -

Maksymalna dokładność osi C sek. Kątowe - - -

Pomiar na maszynie tak/nie/opcja opcja opcja nie

Frezarko-tokarki (frezarko-tokarki z osią Y, frezarko-tokarki z osią Y i przeciwwrzecionem)

TYP MASZYNY - - - -

Maksymalna ilość narzędzi w magazynie - - - -

Wariant wrzeciona głównego pion/poziom brak brak brak

Rodzaj głowicy frezarskiej - brak brak brak

Rodzaj uchwytu narzędziowego - brak brak brak

Cena katalogowa wersji podstawowej Euro na zapytanie

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

Standardowy czas dostawy dni do 90 do 90 do 60

ADRES 53-206 Wrocław, Heblarska 7

OSOBA DO KONTAKTU Sławomir Wiliński

TELEFON/FAX 601 20 86 87

WWW/E-MAIL www.wagner-obrabiarki.pl/wilinski@wagner-obrabiarki.pl

N
F NUMER 03 (72) 2015FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

68

Tokarki CNC - raport



  

 
The pL gear PGD *    (Preloaded Gear Drive) 
 

 20,000 h resp. 20 mio. 90° cycles 
…and re‐adjustable at all times, if needed 
 

 Working up to 30 % of the permissible feed WITHOUT clamping 
…high time savings for high cycle frequencies and large quantities 
 

 5,000 h of continuous operation with high dynamic 
…DD similar characteristics 
 

 Available in all versions and variants 
…over 240 configurations available 
 

 NO extra charge (standard speed) 
…delivered from 1st quarter of 2015 
 

 Highspeed up to 160 rpm 
…option, only available yet for 511 (size 510) 
  

* More details and conditions see rear page 

PGD – the revolutionary pL gear

11.14

Absolutely NO backlash, preloaded

All values valid
WITH standard load ac‐
cording to catalogue!*

Nowoczesne stoły podziałowe

Absolutny brak luz—w nawrotnych

Koła zębate

Przedstawiciel:
i-usługi.pl Sp. z o.o.
Heblarska 7
53-206 Wrocław
+48 601 20 86 87
biuro@lehmann-stoly-obrotowe.pl



Najlepsze grafity 
do elektrod 

o skomplikowanych 
kształtach 

w naszej ofercie!

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

GRAFITY MERSEN

Zapraszamy do pawilonu  6A 
na stoisko 117



4-axe wprowadza na polski rynek produkty firmy EXACT 
Machinery, dzięki którym można rozszerzyć możliwości  
obrabiarek o 4-tą i 5-tą oś.

Firma EXACT od 25 lat rozwija swoją ofertę urządzeń  
obrotowych i indeksujących. Obecnie obejmuje ona m.in.:

• stoły obrotowe,
• stoły obrotowo-uchylne,
• stoły wielowrzecionowe,
• stoły do zabudowy,
• stoły ręcznie sterowane,
• stoły na automatycznych zmieniaczach palet,

oraz akcesoria kompleksowo uzupełniające bogatą ofertę.
W tym roku została ona poszerzona o trzy nowe produkty:

• wielowrzecionowy stół obrotowo-uchylny,
• stół obrotowy z dużym otworem przelotowym,
• zewnętrzny sterownik DNS z dotykowym panelem 

sterowniczym.
Szeroka oferta tych urządzeń daje możliwość szybkiego  

dobrania odpowiedniego urządzenia do obrabiarek, które są 
już na stanie a istnieje możliwość rozszerzenia ich zdolności 
produkcyjnych.

Zaletą tych urządzeń jest trwała konstrukcja zaprojektowana 
tak aby dostosować je do potrzeb różnych obrabiarek. Dlatego 
niektóre ze stołów można montować w pozycji pionowej lub 
poziomej a do stołów indeksujących zastosowano zabudowane 
sprzęgło Hirth’a aby uniknąć konieczności unoszenia stołu  
podczas obrotu.

Stoły obrotowe i indeksujące

Z przedstawicielami firm EXACT i 4-axe będą się mogli 
Państwo spotkać podczas ITM MACH-TOOL  
w pawilonie 6A na stoisku 124. 
Targi odbędą się w Poznaniu, w dniach 9-12.06.2015.

www.4-axe.pl,
info@4-axe.pl

Tel. + 48 664 464 917

◄ Fot. 1. Automatyczny 
zmieniacz palet ze stolem 
indeksującym HC-HP

▲ Fot. 2. 
Stół wielowrzecionowy NCT-T3

 ► Fot. 4. 
Stół do zabudowy CT-WS

◄ Fot. 5.
Stół obrotowy NCT i 
konik podpierający BTS

◄ Fot. 3.
Stół obrotowo-uchylny ERT
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Zbyt mała ilość miejsca na procesy produkcyjne, wąskie gardła  
w wewnętrznych procesach logistycznych i brak adekwatnej kontroli  
tych procesów, zbyt mała elastyczność procesów produkcyjnych 
pozwalająca na efektywną produkcję krótkich serii, różnorodność 
wykorzystywanych materiałów w tym blach, profili czy różnego rodzaju 
elementów stalowych… to tylko niektóre problemy z jakimi boryka się  
wiele firm. Nie inaczej było w przypadku wspomnianych wyżej 
producentów pojazdów użytkowych.

Wraz ze wzrostem mocy produkcyjnych oraz równoczesną 
indywidualizacją coraz większej części zamówień ww. problemy stają 
się w wielu firmach coraz bardziej dotkliwe. Skutecznym rozwiązaniem 
w takiej sytuacji okazuje się odpowiednio dobrane i właściwie  
wdrożone rozwiązanie z zakresu automatyzacji procesów  
magazynowo-produkcyjnych.

Przewagą jest elastyczność

Składowanie materiałów niezbędnych do produkcji na różnego 
rodzaju regałach, transport materiałów do maszyn obróbczych  
z wykorzystaniem różnorodnych suwnic oraz wózków widłowych to 
rozwiązania coraz mniej efektywne. Niska efektywność dotyczy tu 
zarówno niewłaściwego wykorzystania powierzchni magazynowej, jak  
i nakładów czasu oraz pracy niezbędnych do dostarczenia danego  
materiału do dalszej obróbki i produkcji. System zależności sprawia że 
nieefektywna logistyka wewnątrzzakładowa ma również zasadniczy 
wpływ na efektywność procesów produkcyjnych. 

Jednym z trendów w wielu gałęziach produkcji jest możliwość 
wyprodukowania danego dobra  stricte odpowiadającego potrzebom 
Klienta na zamówienie. Mamy więc do czynienia z indywidualizacją 
poszczególnych zamówień. Konieczne jest coraz bardziej elastyczne 

podejście do Klienta i zapewnienie mu dostawy konkretnego produktu 
dopasowanego dokładnie do jego potrzeb w jak najkrótszym czasie.  
Aby firma była w stanie realizować krótkie serie, zachowując przy tym 
zakładaną efektywność, musi posiadać niezwykle elastyczne procesy 
produkcyjne. Ważną rolę w tym kontekście odgrywa logistyka wewnętrzna.

Zautomatyzowany system magazynowania blach jest jednym 
z narzędzi, które pozwala na znaczne zwiększenie efektywności 
przetwarzania blachy przy produkcji małoseryjnej. Jego zastosowanie 
skraca czas oczekiwania maszyn na materiał, poprawia kontrolę  
procesów logistycznych oraz znacznie redukuje miejsce potrzebne 
zarówno na magazynowanie surowych blach, jak i ich przetwarzanie. 

Jak to zrobić?

Jak zatem zorganizować procesy logistyczne i produkcyjne, aby 
uzyskać ich większą efektywność? Z pomocą przychodzą tu sprawdzone 
w praktyce składowania blach, rozwiązania magazynowe i urządzenia 
firmy Friedrich Remmert GmbH. Tym, co charakteryzuje rozwiązania 
niemieckiego producenta, jest autorskie podejście, w którym produkty 
(np. paczki z blachą) są magazynowane na specjalistycznych paletach 
systemowych będących elementem całego rozwiązania dedykowanego 
składowaniu specyficznych produktów takich, jak np. blachy właśnie. 
Sam system magazynowania to oczywiście nie wszystko – tym, co 
naprawdę ułatwia właściwą oraz co najważniejsze, efektywną organizację 
logistyki przetwarzania nawet najbardziej różnorodnych surowców, 
jest bezpośrednie połączenie systemu magazynowego z maszynami 
obróbczymi w taki sposób, że maszyny pobierają bezpośrednio 
z magazynu materiał potrzebny do produkcji. Tego typu układy 
magazynowo-produkcyjne charakteryzują się niezwykłą elastycznością, 
gdyż pozwalają na częstą zmianę materiału i gwarantują przy tym  
brak przestoju maszyn obróbczych. 

Wzrost efektywności przetwarzania blach 
na przykładzie zakładów Wielton S.A. oraz Man

Optymalnie zorganizowane, elastyczne i efektywne procesy produkcji, które umożliwiają realizację zleceń w krótkim czasie 
gwarantując zarazem zachowanie najwyższej jakości… brzmi jak marzenie każdego dyrektora produkcji? Dzięki właściwie dobranym 
rozwiązaniom marzenie to staje się coraz częściej rzeczywistością. 
Dowodem na powyższe stwierdzenie są efekty zmian wprowadzonych w fabrykach dwóch producentów pojazdów użytkowych:  
Wielton S.A. w Wieluniu oraz Man w zakładzie w Gustavsburgu.
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Tak zrobiły to Wielton i Man 

Portfolio firmy Wielton S.A. obejmuje ponad 55 różnych wariantów 
pojazdów. By spełnić wymagania dotyczące krótkiego terminu realizacji 
przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych, Wielton 
zmuszony był do pełnej optymalizacji tak procesów cięcia blach, jak  
i zaopatrywania maszyn obróbczych w materiał. 

Aby sprostać oczekiwaniom klienta, Remmert - ekspert ds. 
rozwiązań magazynowych, przygotował własny system, umożliwiający 
wspólne składowanie blach o wymiarach 3m x 1,5m oraz 6m x 2m. 
W sumie na powierzchni zasadniczej ok. 560m Wielton S.A. ma 
teraz możliwość składowania blach w dwóch formatach o łącznej 
wadze ok. 1600t. W przypadku firmy Wielton kluczowe okazało 
się zmniejszenie powierzchni magazynowej, przy równoczesnej  
rozbudowie działu produkcji i poprawie efektywności pracy maszyn 
obróbczych. W dłuższej perspektywie wdrożone rozwiązania przełożyły  
się na długotrwały wzrost wydajności procesów magazynowo-
produkcyjnych związanych z przetwarzaniem blachy.

W przypadku firmy Man w zakładzie w Gustavsburg – zdecydowano  
się na pełną automatyzację procesu wycinania blachy. Rozwiązanie 
firmy Remmert wyposażone w 2 roboty na przenośnikach 
liniowych zapewnia automatyzację wszystkich procesów. Roboty 
zaopatrują lasery w surową blachę oraz odbierają wycięte blachy, 
sortują wycięte elementy i zbierają pozostałości po wyciętych 
arkuszach. Do niniejszego układu magazynowo produkcyjnego 
pracownicy nie mają fizycznego dostępu, a wszystkie procesy są 
wykonywane w pełni samodzielnie przez zautomatyzowany system 
magazynowy zintegrowany z pięcioma wycinarkami laserowymi 
poprzez dwa roboty na przenośnikach liniowych. Szczegóły i parametry  
techniczne znajdują się w ramkach informacyjnych przy tekście.

Zawsze szyte na miarę

Inwestycja w rozwiązania optymalizujące procesy magazynowe 
i logistyczne jest decyzją strategiczną i zawsze powinna być nie tylko 
gruntownie przemyślana, ale również przygotowana i zrealizowana  
z pomocą ekspertów zajmujących się tego rodzaju inwestycjami od lat. 
Niezwykle istotne jest takie przygotowanie inwestycji, aby sprostała ona 
nie tylko bieżącym wyzwaniom, ale by była rozwiązaniem efektywnym 
również w przyszłości. Inżynierowie sprzedaży firmy Remmert już podczas 
pierwszych rozmów z klientem zawsze zwracają szczególną uwagę  
nie tylko na obecne, ale również na przyszłe wyzwania.

Dostawcą i kompleksowym wykonawcą opisanej instalacji jest  
firma Friedrich Remmert GmbH, należąca obecnie do światowej  
czołówki przedsiębiorstw, które wyznaczają kierunki rozwoju  
inteligentnych systemów magazynowania blach i elementów długich. 

Rozwiązanie Friedrich Remmert Gmbh wdrożone w firmie 
WIELTON S.A.

• Wielkość magazynu: 72,5m x 7,7m x 7,5m (dł. x szer. x wys.);

• Pojemność magazynu: 356 miejsc składowania o wymiarach  
3m x 1,5m, każde o obciążeniu użytkowym 5 t, 90 miejsc 
składowania o wymiarach 6m x 2m każde o obciążeniu użytkowym 
5 t.;

• Stacje magazynowe: 1 centralna stacja załadowcza, 4 stacje 
wyładowcze zaopatrujące bezpośrednio wycinarki laserowe  
w surowe blachy, 1 stacja wyładowcza obsługująca materiałem  
3 pozostałe maszyny.;

• Urządzenia magazynowe: 1 wysokowydajna układnica regałowa, 
umożliwia wykonanie ok. 20 cykli podwójnych na minutę;

• 4 wycinarki laserowe Bystronic połączone bezpośrednio z systemem 
magazynowym, które poprzez ByLoadery w zautomatyzowany 
sposób zaopatrywane są w surowe blachy, 2 inne wycinarki  
laserowe Bystronic i Trumpf oraz wycinarka plazmowa  
zaopatrywane przez oddzielną stację oraz urządzenie dźwigowe  
z przyssawkami;

• oprogramowanie: Remmert PRO WMS Enterprise (łącznie  
z interfejsem SAP).

Rozwiązanie Friedrich Remmert Gmbh wdrożone w firmie  
Man Nutzfahrzeuge

• Wielkość magazynu: ok. 70m x ok. 6,8m x ok. 10,6m (dł. x szer. 
x wys.)

• Pojemność magazynu:889 miejsc składowania o wymiarach  
1,6m x 4m, każde o obciążeniu użytkowym 4 t, 

• Stacje magazynowe: 10 stacji z tego jedna przeznaczona do 
załadunku materiału

• Urządzenia magazynowe: 1 wysokowydajna układnica regałowa,

• 2 roboty na przenośnikach liniowych

• oprogramowanie: Remmert PRO WMS Enterprise Zintegrowane  
z robotami, wycinarkami laserowymi oraz systemem klasy ERP

Z pełną ofertą Friedrich Remmert GmbH będzie można 
zapoznać się już podczas najbliższych targów ITM Polska 
(Innowacje, Technologie, Maszyny), które odbędą się  
w dniach 9 – 12 czerwca 2015 w Poznaniu. 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 36 w hali  
nr 5.
Artykuł został przygotowany we współpracy z firmą  
Remmert GmbH www.remmert.pl

O firmie Friedrich Remmert GmbH
Firma Remmert została utworzona w roku 1945 przez Friedricha Remmert 
Seniora w Löhne (Wschodnia Westfalia). Zaczynając jako zakład 
rzemieślniczy, należy obecnie do światowej czołówki przedsiębiorstw, 
które wyznaczają kierunki rozwoju inteligentnych systemów 
magazynowania blach i elementów długich. Firma Remmert jest  
obecnie prowadzona przez braci Matthiasa i Stephana Remmertów. 
Obaj bracia są wspierani przez 100 pracowników w siedzibie firmy  
w Niemczech. W działach sprzedaży, obsługi klienta, a także serwisie  
i Hotline polscy klienci znajdą pracowników firmy Remmert  
posługujących się biegle językiem polskim. Firma Remmert jest 
reprezentowana na polskim rynku przez Pana Pawła Zielińskiego,  
który po ukończeniu studiów i wieloletniej pracy w Niemczech  
prowadzi obecnie oddział firmy z siedzibą w Szczawnie Zdroju.

Friedrich Remmert GmbH
Brunnenstraße 113 • 32584 Löhne, Niemcy
sales@remmert.de • www.remmert.de

Friedrich Remmert GmbH w Polsce
ul. Szczawieńska 2 • 58 – 310 Szczawno Zdrój
info@remmert-polska.com • www.remmert.pl
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Abplanalp Consulting Sp. z o. o., jako wyłączny dystrybutor obrabiarek 
firmy Haas, angażuje się w rozwój przemysłu, wspierając klientów, 
którzy potrzebują i oczekują dostarczenia kompletnych rozwiązań 
technologicznych dla swojego biznesu. Jednocześnie, zgodnie 
z koncepcją amerykańskiego producenta, Abplanalp kładzie nacisk 
na rozwój edukacji i kształcenie przyszłych operatorów obrabiarek, 
którzy w niedalekiej perspektywie znajdą zatrudnienie w przemyśle  
i rozwiążą problem braku certyfikowanych operatorów. Należy podkreślić, 
że program partnerski Centrów Edukacji Technicznej Haas (HTEC)  
oraz Centrów Demonstracyjno-Sprzedażowych (HFO) jest jedynym tego 
typu projektem realizowanym w Polsce. 

Pomysłodawcą koncepcji HFO oraz HTEC jest Gene Haas – właściciel 
oraz założyciel amerykańskiej firmy, jednego z największych na świecie 
producentów obrabiarek CNC do obróbki skrawaniem. 

Centra Demonstracyjno – Sprzedażowe Haas (HFO)

Koncepcja Centrów Demonstracyjno-Sprzedażowych polega na tym, 
że Abplanalp, jako wyłączny dystrybutor Haas, dostarcza do placówki 
edukacyjnej obrabiarki CNC, a także wyposażenie i materiały eksploatacyjne 
do maszyn, narzędzia oraz oprogramowanie. Szkoła natomiast udostępnia 
odpowiednio przygotowaną powierzchnię ekspozycyjną. Głównym 
założeniem Centrów Demonstracyjno-Sprzedażowych jest wsparcie 
przemysłu i przedsiębiorców. 

Fot. 1. Centrum Demonstracyjno-Sprzedażowe w Zabrzu.

W każdym HFO na terenie Polski przedsiębiorca może:

■ sprawdzić możliwości obrabiarek i skonsultować się z doświadczonymi 
technologami przed dokonaniem zakupu

■ rozwiązać aktualne problemy technologiczne
■ spotkać się osobiście ze specjalistami i technologami, którzy 

zademonstrują obróbkę, zarekomendują odpowiednie rozwiązania 
lub pomogą rozwiązać indywidualne problemy

■ wziąć udział w cyklicznych Warsztatach Technologicznych ,
podczas których są prezentowane pokazy obróbek na obrabiarkach 
Haas oraz rozwiązania z zakresu doboru odpowiednich narzędzi  
i chłodziw.

Rys. 1. Centra Demonstracyjno-Sprzedażowe w Polsce.

W ten sposób Abplanalp oferuje obsługę klienta na najwyższym 
poziomie, wychodząc naprzeciw jego oczekiwaniom i potrzebom. 
Każde Centrum, oprócz wsparcia merytorycznego, oferuje  
bezpośrednią sprzedaż obrabiarek CNC, narzędzi, chłodziw oraz części 
zamiennych i oprogramowania CAD/CAM. W tej chwili na terenie  
naszego kraju funkcjonuje 5 Centrów Demonstracyjno- 
Sprzedażowych, w których regularnie odbywają się Dni Otwarte dla 
przedsiębiorców i comiesięczne lokalne Warsztaty Technologiczne. 

Centra Edukacji Technicznej Haas (HTEC)

W dzisiejszych czasach jednym z zagrożeń dla gospodarki  
i przemysłu jest stały spadek zainteresowania młodych ludzi  
kształceniem się w zawodach z branży mechaniki precyzyjnej. 
Przedsiębiorcy coraz dotkliwiej odczuwają brak wykwalifikowanego 
personelu. Koncepcja programu partnerskiego HTEC powstała  
z myślą o kształceniu przyszłych operatorów obrabiarek Haas oraz 
szkoleniu kadry nauczycielskiej, tak, aby przyciągnąć do szkół ambitnych  
i utalentowanych ludzi. Współpraca z placówkami edukacyjnymi ma na  
celu uświadomienie młodzieży, że dzięki konkretnej profesji 
mogą liczyć w przyszłości na interesującą i dobrze płatną 
pracę. Centra Edukacji Technicznej Haas powstają z założeniem  
podwyższenia standardu i jakości nauczania, poprzez praktyczne  
szkolenia na najnowszych obrabiarkach CNC, a tym samym podnoszenia 
poziomu obsługi w przemyśle. 

Dzięki uczestnictwu w programie partnerskim HTEC wszystkie 
strony osiągają korzyści - Abplanalp ma możliwość zapoznania młodych 
ludzi z produktami firmy Haas oraz nowościami technologicznymi. 
Studenci i uczniowie, szkoląc się w zakresie obróbki skrawaniem mogą 
liczyć na stypendia edukacyjne oraz uzyskanie oficjalnych certyfikatów, 
będących przepustką do pracy w lokalnych przedsiębiorstwach. 
Korzysta też lokalny przemysł i przedsiębiorcy, którzy mają świadomość, 
że na ich terenie działa silne merytorycznie Centrum Edukacyjne, 
zapewniające solidne przeszkolenie operatorów obrabiarek. Dzięki temu, 
potencjalny pracodawca ma pewność, że zatrudniając absolwenta 
placówki z sieci HTEC wykorzysta jego umiejętności w praktyce bez 

Abplanalp wspiera edukację 
operatorów obrabiarek CNC i lokalny przemysł
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Abplanalp Consulting Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa
T: 22 379 44 09, F: 22 379 44 90
www.abplanalp.pl

konieczności dodatkowych szkoleń. Jednocześnie placówka edukacyjna podnosi swoją rangę  
i buduje wizerunek nowoczesnej szkoły, która kształci wykwalifikowanych specjalistów w zakresie 
programowania, obsługi i eksploatacji obrabiarek sterowanych numerycznie. W obecnych czasach,  
w których panuje niż demograficzny, szkoła zyskuje dodatkowy argument przemawiający za jej 
wyborem. Podsumowując, przystąpienie do programu partnerskiego HTEC generuje korzyści dla  
czterech podmiotów: Abplanalp, placówki edukacyjnej, uczniów i przedsiębiorców.

Fot. 2. Centrum Edukacji Technicznej Haas w Stargardzie Szczecińskim. 

Koncepcja Centrów Edukacji Technicznej Haas jest przedsięwzięciem na skalę światową.  
Polska jest numerem jeden w Europie pod względem ilości i rozwoju sieci Centrów Edukacyjnych 
Haas. Na chwilę obecną działa tu 16 centrów. W 2015 roku planowane są kolejne otwarcia.  
W tej chwili w Europie istnieje łącznie 87 Centrów Edukacyjnych Haas.

Rys. 2. Centra Edukacji Technicznej w Polsce

W ujęciu globalnym, na 2400 uniwersytetach i ośrodkach szkolenia technicznego różnego rodzaju, 
znajduje się obecnie 5500 obrabiarek CNC firmy Haas, które są wykorzystywane do szkolenia 50 000 
uczniów rocznie. 

Rys. 3. Centra Edukacji Technicznej Haas w Europie

Odwiedźcie nas Państwo na 

ITM Mach-Tool
   Stoisko 36 Hala 5

09.-12. czerwca 2015

Poznań

Friedrich Remmert GmbH
Brunnenstraße 113 · 32584 Löhne, Niemcy 
sales@remmert.de · www.remmert.de

Friedrich Remmert GmbH w Polsce
ul. Szczawieńska 2, 58 – 310 Szczawno Zdrój
info@remmert-polska.com · www.remmert.pl

Remmert System
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100 %  Integracja z urządzeniami 
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W związku z powtarzającymi się pytaniami 
naszych klientów, dotyczącymi obróbki grafitu, 
a szczególnie jego frezowania, postanowiliśmy 
przybliżyć Państwu sposoby na zminimalizowanie 
niekorzystnego pylenia, z którym spotykają się 
narzędziownie użytkujące grafit.

Grafit izostatyczny podczas swojej obróbki przejawia skłonności do 
pylenia. Ma to duży wpływ na użytkowanie maszyn, zabrudzenie ich wnętrza 
oraz sam komfort pracy w ich otoczeniu. Mikroskopijne cząstki pyłu unoszące 
się w powietrzu powodują, że niektórzy klienci niechętnie patrzą na grafit, jako 
materiał do elektrodrążenia. Na szczęście istnieje wiele skutecznych sposobów 
na wyeliminowania tego problemu. Jeśli posiadamy już frezarkę do obróbki 
metali, równie dobrze możemy użyć jej do wykonania elektrod z grafitu.  
W przypadku produkcji małych elektrod, pył nie powinien być  
niedogodnością – jego ilość bowiem będzie bardzo znikoma. Problem 
pojawia się wówczas, kiedy podejmujemy się frezowania kostek o większych 
gabarytach. Tutaj najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie filtru 
i wyciągu powietrza, które skutecznie oczyszczą przestrzeń w obszarze 
roboczym samej frezarki. W chwili obecnej na rynku znajdziemy wielu 
dystrybutorów, zajmujących się sprzedażą odkurzaczy przemysłowych. 
Sprzedawane w kompletach, wraz z zestawami ssawek i osłon, skutecznie 
pochłaniają cały powstały pył. Ważną informacją jest fakt, że odkurzacze 
te muszą wytwarzać podciśnienie na poziomie minimum 300mm HG. 
Najskuteczniejsze odpylenia oferują systemy z nawiewem i wyciągiem.  
Obieg powietrza, a zatem usuwanie pyłu w takiej maszynie jest  
zdecydowanie skuteczniejszy. 

Inaczej wygląda sprawa, kiedy w naszej firmie nie ma jeszcze frezarki 
CNC. Warto wtedy zastanowić się nad zakupem urządzenia, które jest już 
przystosowane do obróbki pylącego grafitu. Istnieje szereg producentów 
(zza naszej zachodniej, jak i południowej granicy), którzy za stosunkowo 

nieduże pieniądze, oferują 3-osiowe centra, znajdujące zastosowanie  
przede wszystkim w produkcji grafitowych elektrod, ale także obróbce 
aluminium, tworzyw sztucznych i drewna. Większość wyposażono w 
specjalne sondy digitalizacyjne, dzięki którym maszyna sama wykonuje 
przestrzenną digitalizację modeli. Oczywiście takie maszyny sprzedawane 
są w kompletach wraz z zestawami filtrów i odciągów. Ceny w zależności 
od przestrzeni roboczej, oraz innych parametrów technicznych, wahają się 
dość znacznie. Najtańsze tego typu maszyny to wydatek około 15 tys. Euro. 
Jeśli nie stać nas na przeznaczenie takiej sumy, problem pylenia można 
także rozwiązać innymi metodami. Pierwszą z nich jest zamontowanie 
specjalnej kurtyny wodnej, wokół wrzeciona naszej frezarki. Polega to na  
umiejscowieniu drobno podziurawionej rurki w pobliżu miejsca frezowania. 
Dzięki temu tworzymy swego rodzaju płaszcz wodny, uniemożliwiający 
powstałemu pyłu, wydostanie się poza zamknięty obszar. Metoda ta 
znalazła zastosowanie w wielu mniejszych firmach na zachodzie Europy.

Kolejnym, dość prostym sposobem zminimalizowania powstawania pyłu, 
jest polewanie frezowanej powierzchni dielektrykiem, tzw. „frezowanie na 
mokro”. Również i ten sposób radzenia sobie z tą niedogodnością, znalazł 
wielu zwolenników i jest powszechnie stosowany w wielu narzędziowniach. 
Rzadziej praktykowaną, choć równie skuteczną alternatywą pozbycia się  
pyłu, jest obsypanie gotowej do obróbki kostki grafitowej, wcześniej 
zamontowanej w uchwyt np. SYSTEM 3R, wiórami drewnianymi, które 
podczas obróbki pochłaniają powstałe drobinki.

Sposobem odkrytym w polskich narzędziowniach, jest umieszczenie 
przed obróbką na co najmniej 24 godziny wstecz, kostki grafitowej  
w nafcie kosmetycznej. Dzięki temu, nasz materiał staje się lepki  

i podczas frezowania nie pyli tak 
obficie, jednocześnie zachowując 
wszystkie posiadane wcześniej 
właściwości. Jest to metoda 
rekomendowana przed obróbką 
kostek o raczej niewielkich 
rozmiarach (mogą być problemy 
z wniknięciem dielektryka do 
samego wnętrza bloków o dużych 
gabarytach). 

Jeśli zależy nam na szybkim 
wydrążeniu detalu, bez uciążliwego 

pylenia i tracenia czasu na jego obróbkę, polecamy stosowanie gotowych 
półfabrykatów, których dystrybutorem posiadającym największy skład  
w postaci prętów okrągłych i kwadratowych, cienkich listków, żeberek oraz 
rurek o różnych wymiarach, jest firma OBERON Robert Dyrda. 

W naszych wcześniejszym wydaniu FN 03/14 prezentowaliśmy raporty 
dotyczące frezarek do obróbki grafitu, jego uaktualnioną wersję znajdą też 
Państwo w kolejnym numerze.

Zapraszamy do współpracy!

Dawid Hulisz
Tel. 693 371 241

d.hulisz@oberon.pl

Zaawansowana obróbka grafitu  
na frezarkach CNC
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Wraz z targami TOOLEX odbędą się Targi Metod i Narzędzi do 

Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA
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ExpoCUTTING

LASERexpo
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Technology
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GRINDexpo
Trade Fair of 

Grinding Technology

Targi Technologii  
Szlifowania

e-mail:
laserexpo@exposilesia.pl
expocutting@exposilesia.pl
grindexpo@exposilesia.pl
fixingtechexpo@exposilesia.pl

Sosnowi c

 www.fixingtechexpo.pl
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FixingTECH EXPO
Fixing and Fastener 

Technology Fair

Targi Technologii 
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3 – 5 marca 2015

Sosnowi c

kontakt:
tel. 32 78 87 541
tel. 32 78 87 538  
tel. 32 78 87 514

e-mail:
laserexpo@exposilesia.pl
expocutting@exposilesia.pl

www.laserexpo.pl

www.expocutting.pl

www.grindexpo.pl

Międzynarodowe  
Targi  Metod i Narzędzi  

do Wirtualizacji Procesów

International Fair of Tools  
and Methods of Virtual 

Processing

5   Trade Fair for Oils, Lubricants 
and Process Fluids 

in Industry

OILexpo

5. Targi Olejów, Smarów 
i Płynów Technologicznych 

dla Przemysłu
 

th

W tym samym czasie odbędą się również:
SteelMET - Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów - www.steelmet.pl

TEZ EXPO - Targi Produkcji i Zastosowania Elementów Złącznych - www.tezexpo.pl

SURFPROTECT - Targi Zabezpieczeń Powierzchni - www.surfprotect.pl

c

kontakt:
tel. 32 78 87 541
tel. 32 78 87 538  
tel. 32 78 87 514

e-mail:
laserexpo@exposilesia.pl
expocutting@exposilesia.pl

www.laserexpo.pl

www.expocutting.pl

www.xingtechexpo.pl

www.grindexpo.pl

tel. 32 78 87 506�xingtechexpo@exposilesia.pl

www.oilexpo.pl

www.wirtotechnologia.pl

www.toolex.pl

kontakt:
tel. 32 78 87 541, 523    |     fax 32 78 87 522, 525
toolex@exposilesia.pl              |      oilexpo@exposilesia.pl
steelmet@exposilesia.pl         |      tezexpo@exposilesia.pl
surfprotect@exposilesia.pl

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

Sosnowiec Zagłębiem obróbki metalu!

Sosnowi c

Równocześnie odbędą się:

TARGI WIRTOTECHNOLOGIA  
 metody i narzędzia do wirtualizacji procesów,  

CAD/CAM/CAE, rapid prototyping, metrologia przemysłowa

BRANżA spOTykA sIę W sOsNOWCu!

/y

30.09 – 02.10.2014
Międzynarodowe Targi Obrabiarek, 
Narzędzi i Technologii Obróbki 
International Fair of Machine Tools,  
Tools and Processing Technology 

Targi Metod i Narzędzi  
do Wirtualizacji Procesów

Fairs of Tools  
and Methods  

of Virtual Processing

Targi Techniki  
Laserowej

Trade Fair  
of Laser Technology

LASERexpo

zaproszenie

Sosnowiec POLAND

bezpłatny wstęp dla 1 osoby

free entrance for 1 person
invitation

godziny otwarcia / opening hours
30.09 (wtorek / Tuesday) 9.00  –  17.00 h
1.10 (środa / Wednesday) 9.00  –  17.00 h
2.10 (czwartek / Thursday) 9.00  –  16.00 h

Organizator / Organiser

Zaproszenie Wystawcy w wersji elektronicznej upoważnia do 
bezpłatnego wejścia na Targi, pod warunkiem dokonania rejestracji 
on–line na stronie internetowej Targów. 

The Exhibitor’s invitation in electronic form entitles you to free admission to the 
fair only after you register on-line at the fair’s website.

www.toolex.pl

tereny targowe / venue

ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec, Poland
www.exposilesia.pl

kontakt / contact
tel. +48 32 788 75 41, 38
fax +48 32 788 75 22
e-mail: toolex@exposilesia.pl

Specjalne zaproszenie od

patronat medialny
media patron

główny partner medialny
main media partner

patronat internetowy 
internet patron

partnerzy medialni / media partners

patronat merytoryczny
essential patronage 

patronat honorowy
honorary patronage

Portal branży narzędziowej
narzedziownia.org

partner branżowy
targów LASERexpo

kontakt: Agnieszka Cieślik 
tel. 32 78 87 541 , fax 32 78 87 522
kom. 510 031 475
e-mail: agnieszka.cieslik@exposilesia.pl

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

Sosnowiec Zagłębiem obróbki metalu!

Zapraszamy na kolejną edycję

29.09 – 01.10.2015
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Wraz z targami TOOLEX odbędą się Targi Metod i Narzędzi do 

Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA
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