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Industeel
stale do zadań specjalnych

stała twardość 370HB ± 10 w całym przekroju

poprawiona względem 1.2738 HH skrawalność

łatwe polerowanie i teksturowanie

zwiększona przewodność cieplna (krótsze cykle)

bezproblemowa reperacja spawaniem

dobra do azotowania, chromowania

gatunek opatentowany

Stale o wysokiej twardości na formy do tworzyw sztucznych

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

Zapraszamy na stoisko nr 559 w pawilonie B - TOOLEX od 29. IX. do 1. X. 2015
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Drodzy Państwo!
Czwarte tegoroczne Forum Narzędziowe wydajemy w czasie wakacji, 

bo liczba targów i spotkań we wrześniu i październiku nie pozwoliłaby  
nam skończyć kolejnych numerów w terminach pozwalających na 
dystrybucję podczas targów branżowych. A tak, ten na poły wakacyjny 
,czy może „przedurlopowy” numer, podsumuje targi PLASTPOL i ITM  
z pierwszej połowy roku. Do tego dodajemy aż trzy raporty na temat 
obrabiarek – o wycinarkach drutowych, szlifierkach (głównie na 
płasko i trochę produkcyjnych) oraz „koronny” raport o centrach 
frezarskich. Proszę też zapoznać się z długą bo już, 150 letnią historią 
huty braci Marrel czyli obecnej huty Industeel w Chateauneuf. To tam  
właśnie produkowane są stale Superplast (do grubości odkuwek aż do  
1000 mm).

Tytułowe zdjęcie pochodzi właśnie z tych uroczystości. Stoję oparty  
o kilkusetletniego platana rosnącego na dziedzińcu zameczku i pogryzając 
słupki z marchewki niczym królik, patrzę jak galopuje świat przed moimi  
(i Państwa) oczami.

Piszę o galopowaniu, bo może z przemęczenia ilością dopływających 
ze świata informacji wynika nasze ogólne znużenie. Nie wiemy, co zrobi 
Putin, czy bankowcom na długo starczy cierpliwości do Greków, czy  
frank szwajcarski dalej będzie drożał, by osiągnąć cenę brytyjskiego  
funta itd., itd., itd.. Widać, że na szczęście Polska nie przyjęła 
wspólnej europejskiej waluty i nie ma teraz takiego problemu  
jak strefa euro. Brytyjczycy i Duńczycy, żeby nie mówić o Szwajcarach, 

posiadacze walut odmiennych od euro, nie mają takich 
kłopotów gospodarczych jak kraje, które wdrożyły  
wspólną walutę. Będąc na południu Europy z okazji  
jubileuszu Industeel zobaczyłem również, na razie 
nieistniejący jeszcze problem afrykańskich emigrantów, 
napływających do dużych miast Francji czy Włoch. 
Położenie Polski wcale nie jest takie złe, jak mogłoby 
się wydawać, wspominając ostatnie wojny, kiedy to 
Polska była wycieraczką Europy. To, że przyjmujemy 
kilkuset imigrantów z Bliskiego Wschodu nie jest  
wielkim wyzwaniem dla naszego państwa, szczególnie, 
że są to chrześcijanie. Teraz kraje południa, borykające  
się z imigrantami gospodarczymi i różnorodnością  
religijną, a co za tym idzie kulturową, są szarpane 
większymi problemami, a pozycja rządzących nie jest  
tak luksusowa jak u nas. Polscy politycy pewnie  
w październiku i tak się zmienią, ale Polska nadal nie 
będzie atrakcyjna dla islamistów z południa. Bo i zimna,  
i w porównaniu z liderami Europy dalej biedna.

W tym roku na wspomnianym południu Europy, w Mediolanie  
odbędą się największe europejskie targi obrabiarek EMO 2015.  
Sprzedawcy obrabiarek na świecie oczekują 3% wzrostu wartości 
sprzedanych maszyn w skali roku. Cieszy fakt, że i z tej branży słychać 
optymistyczne wieści. Przekornie jednak myślę, iż łatwiej dostrzec 
3% wzrostu firmie sprzedającej 100 czy 200 maszyn w roku, niż jak 
większości rodzimych sprzedawców, z których lwia część operuje jednak 
skromniejszymi liczbami, typu 5 – 10 sztuk. Wygląda na to, że bogatsi  
się wzbogacą, a przeciętni producenci będą ciężej pracowali.

Powyższy akapit brzmi może pesymistycznie, ale po wyjściu z kryzysu 
w 2009 wolę te kilkuprocentowe wahania, od tych dwucyfrowych. 
Mam nadzieję, że i nasze krajowe targi, które odbędą się jesienią pokażą  
nowości obrabiarkowe. Trzymam kciuki za polskich dystrybutorów 
obrabiarek, oraz tych nielicznych polskich producentów maszyn, którzy 
jeszcze przetrwali.

Zapraszam Państwa do naszego stoiska w Poznaniu na targi EPLA od  
21 do 24 września i w Sosnowcu, na targi Toolex od 29 września do  
1 października. Oczywiście będziemy też w Krakowie na Eurotoolu od  
13 do 15 października, ale na te targi będzie wydany kolejny numer  
Forum Narzędziowego. Do zobaczenia w Poznaniu, a w kolejnym tygodniu 
na południu Polski.
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KELCH - CoolStream®

reklama ITA Poznań - str. 1
Centrum frezarskie HASS

reklama Abplanalp - str. 2-3
Plastpol 2016

reklama Targi Kielce - str. 4
Stale do zadań specjalnych - SP400

reklama OBERON - str. 5
Krótko

nowiny z branży - str. 8-11
Makino otwiera nową spółkę w Polsce...

artykuł MAKINO - str. 12
Zakończyła się XIX edycja targów PLASTPOL 

artykuł Targi Kielce - str. 13
Synergia, nauki i przemysłu

artykuł PWSZZ w Chełmie - str. 14-15
Nowe salony na targach EPLA

artykuł targi Kielce - str. 15
ITM Polska - prestiż klasy biznes 

artykuł MTP - str. 16 i 18
Targi TOOLEX 2015

reklama Expo Silesia - str. 17
Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy - EPLA 
2015 

reklama MTP - str. 19
150 lat Industeel Loire

relacja R. Dyrda - str. 20-22
Standardowe szczęki tokarskie SCHUNK

reklama SCHUNK -str. 23
Największy na świecie program standardo-
wych i specjalnych szczęk tokarskich

artykuł SCHUNK - str. 24-25

...Każde zastosowanie stawia inne wymogi 
dotyczące mocowania detalu....

NX CAM & VoluMill 
artykuł CAMdivision - str. 26-27

VISI 21 CAD/CAM
artykuł VeraShape - str. 28-29

TRIMILL Twój partner w portalowych cen-
trach obróbczych

artykuł TRIMILL - str. 30-31
Drążarki drutowe i drążarki wgłębne 

reklama ULGREG - str. 31
System antykolizyjny MSP

artykuł +GF+ - str. 32-33
Tokarki OPTIMUM

reklama MARCOSTA - str. 33
Nowe spojrzenie na obróbkę tytanu

artykuł Abplanalp - str. 34-36
System 3R na drążarki drutowe

reklama OBERON - str. 36
Blaser to coś więcej niż chłodziwo...

reklama Abplanalp - wklejka ze skrzydeł-
kiem

Filtry mgły olejowej firmy GROTH
reklama Abplanalp - wklejka ze skrzydeł-
kiem

Aluminium na formy 
reklama OBERON- str. 37

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle
reklama magazynu - str. 38

Wstęp do raportu drążarek drutowych
artykuł J. Metryka-Moryc - str. 39

Drążarki drutowe
raport - str. 40-42

Projektowanie form wtryskowych
reklama MOLDESIGN - str. 42

Maszyny używane i nie tylko
reklama MAC-TEC - str. 43

TOOLOX 44
reklama OBERON - str. 43 

Tokarki COLCHESTER
reklama MARCOSTA - str. 43

Właściwości drutów EDM
artykuł TRANSCORN- str. 44-45

...Wytrzymałość na rozciąganie określa 
zdolność drutu do wytrzymywania naprężenia 
wytwarzanego w drucie podczas cięci...

Produkcja narzędzi skrawających
reklama FANAR - str. 45

KELCH - Nowoczesne rozwiązania do zakła-
dów produkcyjnych

artykuł ITA - str. 46-47
NOWOŚĆ - erodowanie w budowie form  
i narzędzi

artykuł MEUSBURGER - str. 48
Portal internetowy

reklama STALEO - str. 48
Wiarygodni w najlepszej cenie

reklama GORBREX - wklejka ze skrzydełkiem 
Z nami zrobisz detale

reklama OBERON - wklejka ze skrzydełkiem
Cięcie piłami pionowymi i poziomymi

reklama OBERON - str. 49
Wstęp do raportu szlifierek

artykuł E. Lewicka - str. 50

Szlifierki...
raport - str. 51, 52, 54, 56-58

Centra tokarskie i frezarskie
reklama AI LAB - str. 53

Producenci obrabiarek
reklama GALIKA - str. 55

Zredukuj koszty EDM
reklama +GF+ - str. 59

Nowa generacja tokarek ecoTurn 450
artykuł DMG Polska - str. 60-61

...Obrabiarki z serii ECOLINE od lat dostarczają 
pewne i sprawdzone rozwiązania...

50 lat marki Hartford
artykuł APX Technologie - str. 62-63

Wydajna obróbka elementów form i narzę-
dzi postępowych

reklama VISI - str. 63
Grafity izostatyczne MERSEN cz. 1

artykuł D. Hulisz - str. 64-65
Obrabiarki CNC do metalu

reklama RICHO Polska - str. 66
Technologia mocująca...

reklama KIPP Polska - str. 66
Wstęp do raportu frezarek

artykuł J. Metryka-Moryc - str. 67
Frezarki...

raport frezarek - str. 68, 70, 72-76, 78, 79
Moc, precyzja, piękno

reklama AI Lab - str. 69
Super Tornado - HARTFORD

reklama APX Technologie - str. 71
INTER-PLAST - lider na rynku maszyn uży-
wanych

reklama INTER-PLAST - str. 77
Od Allegro do sprzedaży wielokanałowej

artykuł HAFEN - str. 80
Salon maszyn i urządzeń do obróbki metalu, 
blachy i drewna

reklama HAFEN - str. 81
Wrzeciona do maszyn CNC

reklama OBERON - str. 82
Wrzeciona NAKANISHI serii iSpeed na auto-
maty tokarskie

artykuł M. Adelski - str. 83-84
STOM 2015

artykuł Targi Kielce - str. 85
ITM Polska 2016

reklama MTP - str. 86

Spis treści
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Krótko

Bio-Chem Sp. z o.o. w Katowicach jest 
członkiem międzynarodowej grupy Bio-Circle/
Bio-Chem z siedzibą w Niemczech i w Kanadzie. 
Jako wyłączny dystrybutor niemieckiej 
firmy Bio-Circle Surface Technology GmbH.
reprezentujemy na rynku polskim wiodącego 
producenta profesjonalnej chemii technicznej  
i innowacyjnych technologii przeznaczonych  
do różnych gałęzi przemysłu. 

Naszym priorytetem jest indywidualna 
obsługa i doradztwo techniczne, dzięki którym 
potrafimy trafnie zdiagnozować potrzeby 

naszych klientów i zaproponować im optymalne 
rozwiązania. Wspólnie z Wami tworzymy 
nowoczesne koncepcje, które pomagają taniej, 

wydajniej i bezpieczniej rozwiązywać kwestie 
technologiczne na miarę zmieniającej się  
polskiej rzeczywistości gospodarczej.

Skontaktuj się z nami:
Bio-Chem Sp. z o.o. 

ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice
E-mail: biuro@bio-chem.pl; www.bio-chem.pl
Tel. 32 251 29 64

Bio-Chem Sp. z o.o. - producent chemii technicznej

Poznańskie targi Innowacje, Technologie 
Maszyny MACH-TOOL to jedna z największych 
na świecie imprez branży przemysłowej. 
Podczas tegorocznej edycji nasza firma 
świętowała swoje 25 urodziny. Z tej okazji 
zaprezentowana została nowa identyfikacja 
wizualna, a na naszej ekspozycji targowej, 
oprócz pracujących maszyn, na odwiedzających 
czekała masa atrakcji! 

Podczas targów zaprezentowane zostały 
najnowsze przecinarki z oferty spółki Eckert: 
ostatnia wersja maszyny Szafir (cięcie 
plazmowe i tlenowe), Diament Fiber Laser  
2 (cięcie laserowe) i Opal WaterJet COMBO 
(cięcie wodne).

W tym roku firma Eckert została 
uhonorowana prestiżową nagrodą 
Acanthus Aureus, przyznawaną za najlepiej 
zaprojektowane ekspozycje targowe, które 
wpisują się w strategię marketingową firmy  
i sprzyjają jakości komunikacji z klientami.

Dziękujemy wszystkim, którzy świętowali 
z nami 25-lecie spółki Eckert, podczas 
tegorocznych targów ITM Mach-TOOL  
w Poznaniu, a pozostałych Państwa serdecznie 
zapraszamy do objerzenia fotorelacji z tego 
wydarzenia.

25-lecie spółki Eckert na poznańskich targach.
Innowacje, Technologie, Maszyny 2015!

29.09.-01.10.2015, Expo Silesia, Sosnowiec
Kolejna REKORDOWA edycja uznanych 

przez specjalistów oraz wysoko ocenionych pod 
względem efektywności Międzynarodowych 
Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii 
Obróbki TOOLEX zapowiada się równie 
imponująco! Więcej na www.toolex.pl.

Wydarzenia towarzyszące:
• Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do 

Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA 
- www.wirtotechnologia.pl.

• Targi Olejów, Smarów i Płynów 
Technologicznych dla Przemysłu OILexpo - 
www.oilexpo.pl.

• Międzynarodowe Targi Stali, Metali 
Nieżelaznych, Technologii i Produktów 
SteelMET - www.steelmet.pl.

• Targi Produkcji i Zastosowania Elementów 
Złącznych TEZ Expo - www.texexpo.pl.

• Targi Zabezpieczeń Powierzchni 
SURFPROTECT - www.surfprotect.pl.

KONTAKT:

tel.32 78 87 541, 
e-mail: toolex@exposilesia.pl.

TOOLEX – Twoje Narzędzie do 
Biznesowego Sukcesu

OBERON Robert Dyrda oraz Forum Narzędziowe OBERON zapraszają na 
TOOLEX w Sosnowcu

W ostatnich dniach września - 29 IX do 
1 X 2015 roku - odbędzie się ósma edycja 
Międzynarodowych Targów Obrabiarek, 
Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. 
Jak co roku, od pierwszej edycji targów 
TOOLEX, OBERON oraz Forum Narzędziowe, 
będą wystawcami. Niestety nie znajdziecie 
nas Państwo w głównym pawilonie, ale w 
namiocie. Organizatorzy targów, pawilon A, 

rezerwują dla dużych firm, natomiast miejsca w 
namiocie otrzymują wszyscy pozostali. Drodzy 
czytelnicy, czekamy na Was w pawilonie B na 
stoisku 559.

Odwiedzając nas otrzymacie Państwo 
najświeższy numer Forum Narzędziowewgo 
OBERON - 4/2015 oraz nowy plakat  
szlifierek do form japońskiej firmy NAKANISHI.
Serdecznie zapraszamy!
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Krótko

W trakcie tegorocznej wystawy TOOLEX 
firma Renishaw przedstawi rewolucyjny system 
pomiaru 5-osiowego Renishaw PH20.

PH20® jest pierwszym urządzeniem 
pomiarowym umożliwiającym 5-osiowy pomiar 
pojedynczych punktów przy wykorzystaniu 
impulsowej sondy pomiarowej TP20. 
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe 
wyposażone w system PH20 charakteryzują 
się szybszą pracą oraz wyższą dokładnością 
pomiaru. Wyjątkowa konstrukcja głowicy PH20 
umożliwia zbieranie punktów pomiarowych 
poprzez przemieszczenia kątowe głowicy, a nie, 
jak w przypadku większości maszyn, poprzez 

przejazdy ruchomych elementów maszyny 
pomiarowej. Wykorzystując szybkie ruchy 
obrotowe głowicy, dane są zbierane szybciej  
i z większą dokładnością oraz powtarzalnością. 
Dodatkowo, ruch w pięciu osiach eliminuje 
konieczność czasochłonnego indeksowania 
głowicy, dzięki czemu uzyskiwany jest 
znaczny wzrost wydajności w porównaniu do 
konwencjonalnych systemów. Zalety systemu 
zostały docenione nie tylko przez użytkowników, 
ale i jury tegorocznego konkursu o Złoty Medal 
Międzynarodowych Targów Poznańskich 
poprzez przyznanie nagrody głównej.

System pomiaru 5-osiowego Renishaw PH20

Podczas dwóch dekad organizatorzy 
zbudowali solidną markę. Zmieniały się 
lokalizacje, wystawcy, formuła imprezy. 
Niezmienne było tylko hasło, które 
przyświecało każdej edycji - aby zarówno 
wystawcy, jak i zwiedzający mogli co roku 
potwierdzić, że „w Krakowie robi się zawsze 
dobre interesy“. Przed nami 20. edycja 
Międzynarodowych Targów Obrabiarek, 
Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów 
EUROTOOL® [13-15.10.2015r., EXPO Kraków].
Co warto wiedzieć o krakowskich targach?

Targi EUROTOOL® zostały docenione 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego. Projekt został wytypowany  
w programie „Małopolska – tu technologia 
staje się biznesem“. Impreza wspiera rejon  
Małopolski w kluczowej dziedzinie, jaką jest 
elektrotechnika i przemysł maszynowy.

Nagroda przyznawana podczas Targów 
- ZŁOTY SMOK WAWELSKI - cieszy się 
ogromną renomą, a przewodniczącym 
komisji konkursowej jest prof. dr hab. inż. 
Józef Gawlik z Politechniki Krakowskiej im.  
Tadeusza Kościuszki.

Stałą pozycją jest Salon Kooperacji 
Przemysłowej. To największe na polskim  
rynku spotkanie usługodawców poszukujących 

partnerów zainteresowanych obróbką metali, 
przetwórstwem tworzyw sztucznych, 
obróbką drewna, modernizacją maszyn  
i innych usług produkcyjnych.

W ramach Salonu Automatyki i Robotyki 
przybliżane są m.in. zagadnienia związane 
z automatyzacją, sterowaniem produkcją, 
robotyzacją stanowisk obróbczych  
i utrzymaniem ruchu w nowoczesnych  
zakładach przemysłowych.

Towarzyszący Targom Salon 
Technologii CAx odpowiada na potrzeby 
inżynierów zainteresowanych korzystaniem  
z nowoczesnych narzędzi pracy. To miejsce 
prezentacji technologii pomiarowych, 
symulacyjnych, czy możliwości szybkiego 
prototypowania.

Każdy branżowy klient, wypełniając 
formularz do 9 października 2015 
r., otrzyma bezpłatny bilet wstępu.  
Więcej informacji: www.eurotool.krakow.pl  
oraz www.kooperacja.krakow.pl.

BLACH-TECH-EXPO
EUROTOOL®13-15

  października

  2015
  Kraków

Od 20 lat dla branży obróbki - EUROTOOL® 2015

Firma SMARTTECH wraz ze swoim 
nowym francuskim dystrybutorem firmą 
BATY France wzięła udział w targach 
INDUSTRIE LYON 2015. Na targach odbyła 
się premiera skanera MICRON3D na rynku 
francuskim.

Partnerzy dumnie prezentowali skanery 
3D polskiego producenta, które w całej 
europie odnoszą coraz większe sukcesy. 
Podczas targów zwiedzający mieli okazję 
zapoznać się zarówno ze wspomnianym 
wcześniej skanerem na zielone światło 
strukturalne w technologii LED, jak również 
z uniwersalnym kompaktowym skanerem 
scan3D UNIVERSE.

Największe targi przemysłowe we Francji 
zgromadziły 850 wystawców z całego 
świata, a odwiedziło je przeszło 20 tyś 
zwiedzających.

Więcej o tym wydarzeniu na stronie 
www.skaner3d.pl.

Skanery 3d SMARTTECH 
zadebiutowały na rynku francuskim.
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Krótko
Przez praktykę do wiedzy, czyli projekt "Wytnij Konkurencję na rynku pracy"

Dla niektórych była to pierwsza wizyta 
w zakładzie produkcyjnym, inni mieli okazję 
porównać to z technologią, jaką znają  
z pracy. Kolejna grupa studentów z Olsztyna 
przyjechała sprawdzić czym właściwie jest 
cięcie wodą, zarówno od strony teoretycznej, 
jak i praktycznej.

Najpierw na 50-osobową grupę studentów 
pierwszego roku z Olsztyńskiej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza 
Kotarbińskiego czekała teoria. W Elbląskim 
Parku Technologicznym poznali historię firmy 
OMAX Corp., później mogli usłyszeć, że wodą 
można ciąć wiele materiałów, na przykład 
kamień, stal czy szkło, a także w jakich 
obszarach produkcji i usług zastosowanie ma 
ta technologia. Przemysł lotniczy, wojskowe 
zakłady naprawcze, zakłady badawczo- 
rozwojowe, motoryzacja, a nawet architektura 
– między innymi w tych dziedzinach waterjety 
bywają niezastąpione.

- Być może zauważyliście wzory, które 

pojawiają się w windach, na sufitach. Je 
również tnie się wodą – mówił Włodzimierz 
Wawro, który prowadził zajęcia.

Przyszli inżynierowie mogli poznać m.in. 
mechanizm działania pompy korbowodowej, 
a także dowiedzieć się, że zanim maszyna 
trafi do klienta pobierane są próbki wody. Po 
co? Po to, by przygotować odpowiednie stacje 
uzdatniania i filtry.

Studenci mieli również okazję sprawdzić, 
jak "od kuchni" wygląda program OMAX 
Layout, który służy do projektowania. Jak 
mówił Włodzimierz Wawro jest on dziecinnie 
łatwy, integruje się z istniejącymi systemami, 
a dodatkowo firma zapewnia dożywotnią 
gwarancję na kolejne aktualizacje.

Po sporej dawce informacji przyszedł 
czas na wizytę w hali produkcyjnej przy  
ul. Fromborskiej. To właśnie tam czekał na nich 
operator, Sebastian Chojnacki, a także waterjet 
- OMAX 2652. Maszyna zrobiła spore wrażenie, 
a studenci pytali głównie o koszty produkcji, 

czyli co jest bardziej opłacalne - cięcie laserem, 
plazmą czy wodą.

- Przyjechaliśmy tutaj z grupą studentów 
kierunku inżynierii produkcji i zarządzania. 
Myślę, że dla niektórych to pierwsza wizyta 
w zakładzie produkcyjnym, a dla innych 
to kolejne doświadczenie - mówił Andrzej 
Szadkowski, wykładowca olsztyńskiej uczelni.

- Muszę przyznać, że nie wiedziałem 
o tym, że taką technologię stosuje się do 
wycinania, jest to coś nowego. Cieszymy się, 
bo interesuje nas takie wzbogacanie programu 
dydaktycznego, a jak widać zainteresowanie 
jest duże.

- Wykład był bardzo ciekawy, bo było dużo 
technologicznych nowinek – mówił Wojciech 
Bereszczan, który studiuje, a jednocześnie 
pracuje zawodowo jako operator w olsztyńskiej 
fabryce opon. - Interesuję się nowinkami 
technologicznymi, a to wydaje mi się ciekawe. 
Wcześniej nie miałem z tym styczności.

- Naciekawsza jest ta hala produkcyjna 
i pokazy cięcia – dodała Monika Szydlik. 
- To nasza pierwsza taka wizyta w tym roku 
akademickim. Takich zajęć mogłoby być więcej, 
na pewno ułatwiłoby to naukę. Gdybyśmy mieli 
więcej praktyki to na pewno chętniej byśmy  
tę wiedzę zdobywali.

Na pamiątkę młodzi adepci techniki 
otrzymali breloczki z logo ich szkoły, wykonane 
ze stali nierdzewnej, a także certyfikaty.

Unimachines.pl to darmowa giełda maszyn 
o zasięgu międzynarodowym. Serwis kierowany 
jest do sektora B2B i ma na celu ułatwienie 
przedsiębiorcom z całego świata wyszukiwanie 
potrzebnych im maszyn. Z portalu mogą 
korzystać za darmo wszyscy przedsiębiorcy, 
którzy chcą kupić lub sprzedać swoje maszyny 

do obróbki metali i tworzyw sztucznych. 
Cechą szczególną tej giełdy jest automatyczne 
tłumaczenie ogłoszeń na wszystkie języki 
obsługiwane przez giełdę. Dzięki temu, oferta 
trafia od razu do potencjalnych nabywców  
z ponad 40 państw. Każdy użytkownik może 
za darmo dodać nieograniczoną liczbę swoich 

ogłoszeń opatrzonych 
zdjęciami i filmami, może 
także definiować swoje 
preferencje dotyczące 
waluty i systemu jednostek 
dla oglądanych ogłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania 
się ze stroną: 

www.unimachines.pl

Międzynarodowa giełda maszyn – unimachines.pl

Meusburger jest liderem w dziedzinie 
precyzyjnych elementów znormalizowanych. 
Już ponad 14.000 klientów na całym 
świecie wykorzystuje zalety standaryzacji  
i korzysta z ponad 50-letniego doświadczenia  
w obróbce stali. Obszerny program elementów 
znormalizowanych w połączeniu z wysokiej 
jakości produktami dla warsztatów uczynił  
z Meusburgera globalnego partnera  
w dziedzinie budowy narzędzi i form.

Kontakt: 
Meusburger Georg GmbH & Co KG.
Tel.: 0043 (0) 5574 6706-0
E-Mail: presse@meusburger.com.

Meusburger - normalia do budowy 
form i narzędzi
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Założona w roku 1968 roku w Korei 
Południowej firma KIHEUNG, jest jednym 
z najbardziej zaawansowanych i idących  
z postępem producentów maszyn, który 
niestrudzenie dostarcza klientom produkty 
najwyższej jakości. KIHEUNG specjalizuje 
się w frezarkach łożowych, frezarkach  
z ruchomą kolumną oraz wytaczarkach. 
Unikalnym produktem firmy jest seria frezarek 
konwencjonalnych KMB - uchodząca za 
kompletnie bezawaryjne. Kiheung tworzy 
również swoje maszyny w oparciu o głowice 

uchylno-obrotowe połączone z konstrukcją  
typu RAM. Filozofia firmy opiera się na 
nieustającym doskonaleniu produktów, którego 
kierunek wyznacza informacja zwrotna od 
klienta odnośnie oczekiwań czy niedoskonałości.
Już od końca lat 80-tych firma jest znana  
w Europie, w 1989 roku otwiera własną 
odlewnię, a po uzyskaniu certyfikatów TUV  
w roku 1996 rozpoczęła się rosnąca wciąż 
sprzedaż produktów firmy w Europie Zachodniej. 
Dziś produkty firmy sprzedawane są przez 
wiodących dealerów w Niemczech, Holandii, 

Włoszech, Francji, a od 2 lat dzięki staraniom 
firmy GORBREX z powodzeniem w Polsce.

Obrabiarki koreańskiej firmy KIHEUNG

Liczba zainstalowanych przez GF 
Machining Solutions obrabiarek w czerwcu 
osiągnęła 100 000. Wraz z kompletnym 
portfelem rozwiązań obróbczych, począwszy 
od frezowania, toczenia, drążenia (EDM), 
cięcia laserowego, automatyzacji i kończąc 
na rozwiązaniach programistycznych, oddział 
GF Machining Solutions kontynuuje budowę 
tradycji dostarczania innowacyjnych rozwiązań 
skoncentrowanych wokół klientów.

Dziś dorobek zainstalowanych przez 
GF Machining Solutions maszyn, to 65 000 
urządzeń w Europie, 20 000 w Amerykach 
i 15 000 w Azji. Największym odbiorcą są 
Niemcy, zaraz za nimi Stany Zjednoczone, 
Szwajcaria i Chiny.

Redakcja Forum Narzędziowego Oberon 
składa serdeczne gratulacje przedstawicielom 
firmy GF Machining Solutions i życzy dalszych 
sukcesów. 

Wraz ze 100 000 zainstalowaną maszyną, GF Machining Solutions osiągnęło kolejny punkt 
zwrotny w swej historii

Uprzejmie informuję, że w dniach 19 – 
26.10.2016 r. w Düsseldorfie odbędzie się 
kolejna edycja Międzynarodowych Targów 
Tworzyw Sztucznych i Kauczuku K 2016.

Poniżej kilka informacji na temat ostatniej edycji 
targów K (rok 2013):

• 217 423 odwiedzających ze 108 krajów; 

• 3 215 wystawców z 59 krajów; 

• 171 245 m2 powierzchni wystawienniczej 
netto zarezerwowanej przez wystawców.

A.S. Messe Consulting Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo Messe Dusseldorf GmbH  
w Polsce - ul. Kazachska 1/57, 02-999 Warszawa
tel. +48 22 642 24 99, 855 24 90, 
fax +48 22 855 47 88
e-mail: promocja@as-messe.pl, 
www.as-messe.pl.

Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Kauczuku K 2016

9 lipca 2015r. w Pliening koło Monachium, 
siedzibie firmy Hurco GmbH, zaprezentowano 
nowe 5-osiowe centrum obróbcze ze 
zintegrowanym stołem uchylno-obrotowym. 
Dzięki zastosowaniu zintegrowanej konstrukcji 
w VCX 600i, nawet duże, precyzyjne części  
o skomplikowanych konturach mogą być  
teraz obrabiane szybciej i dokładniej.

Nasze produkty zostały całkowicie 
zaprojektowane w odpowiedzi na potrzeby 
użytkowników. Tym samym ich działanie 
może się poszczycić oferowaniem maksimum 
komfortu i wydajności, powiedział Michael 
Auer, Dyrektor Zarządzający Hurco GmbH. 

Nowe 5-osiowe centrum CNC od 
Hurco



12

N
F NUMER 04 (73) 2015FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

Siła polskiej gospodarki

Polska to nie tylko szósta największa gospodarka w Unii Europejskiej 
(UE) ale również jedna z najszybciej rosnących gospodarek na świecie.  
Co istotne, Polska była jedynym państwem członkowskim UE, które  
wychodząc z globalnej recesji w latach 2008 - 2009 nie poniosło  
konsekwencji spadku PKB. W szczytowym momencie kryzysu  
finansowego, w 2009 roku PKB w UE spadło o 4,5% natomiast w Polsce 
wzrosło o 1,6%. W ostatnich latach polska gospodarka odnotowała 
prawdopodobnie najbardziej znaczący wzrost PKB w całej swej 
historii. Podczas gdy gospodarki innych krajów członkowskich UE mają  
kłopoty z powrotem do poziomu sprzed kryzysu, gospodarka Polski 
odnotowała dwucyfrowy łączny wzrost od czasu globalnej recesji.  
Głównych przyczyn tego sukcesu upatruje się w dużym rynku 
wewnętrznym i przyjaznym dla biznesu klimat gospodarczy. Według  
Ernst & Young, Polska plasuje się na siódmym miejscu na świecie pod 
względem atrakcyjności inwestycyjnej. Przemysł motoryzacyjny jest 
filarem polskiej gospodarki stanowiąc około 11% całkowitej produkcji 
przesyłowej kraju, a przemysł lotniczy stał się ważną dźwignią 
gospodarczą w jego południowo-wschodniej części. Niemniej jednak, 
nie tylko dzięki zapotrzebowaniu tych dwóch branż, polski przemysł 
przeżywa w ostatnim czasie wyjątkowy rozwój, a rodzime firmy i oddziały  
europejskich, amerykańskich i azjatyckich spółek notują systematyczny 
wzrost.
Znaczenie Polski dla Makino

Od wielu lat Makino Europe realizuje filozofię rozwijania ścisłych 
kontaktów z obecnymi i potencjalnymi klientami. Takie podejście 
zaowocowało powstaniem zdecentralizowanych działów sprzedaży, 
działów inżynierii aplikacji i wsparcia mających na celu zapewnienie 
fachowego i szybkiego reagowania na potrzeby klientów. Ponieważ dla 
Makino, Polska jest od dawna ważnym rynkiem środkowoeuropejskim, 
otwarcie nowej jednostki zależnej, w centralnej lokalizacji niedaleko 
Lotniska Chopina było jedynym, logicznym rozwiązaniem. Jest to trzecia 
spółka Makino otworzona w Europie Środkowej po Bratysławie i Moskwie. 
W nowym Centrum Technologicznym w Piasecznie znajdzie się showroom 

z maszynami do obróbki skrawaniem i obróbki elektroerozyjnej EDM,  
jak również zaplecze biurowe dla polskiej kadry.

“Otwarcie nowego oddziału w Polsce pokazuje nasze zaangażowanie 
na polskim rynku.” - mówi P. Anders Ingemarsson, Prezes i Dyrektor 
Generalny Makino Europe. „Chcemy być w Polsce widoczni dla 
międzynarodowych korporacji, jak też i zwiększyć nasze działania 
marketingowe na rodzimym rynku. Teraz, dzięki wsparciu naszego 
portfolio najwyższej jakości poziomych i pionowych centrów  
obróbkowych, elektrodrążarek wgłębnych i wycinarek drutowych 
EDM przez polski dział sprzedaży, application engineering i obsługę  
serwisową, będziemy w stanie obsługiwać naszych klientów jeszcze  
lepiej, zwiększając tym samym nasz udział w polskim rynku.”

Korzyści z powstania siedziby w Polsce
Makino Europe jest świadome pozytywnego psychologicznego 

odziaływania jakie ma siedziba w Polsce. Dotychczasowi klienci docenią 
utworzenie Centrum Technologicznego pod Warszawą, zaś przyszli 
powitają nowego partnera biznesowego. „Jestem przekonany, że nowy 
oddział  stanowi pozytywny sygnał dla naszych obecnych i przyszłych 
pracowników w Polsce,” - dodaje P. Anders Ingemarsson. „Jego otwarcie 
nie tylko ułatwi kontakty biznesowe naszemu zespołowi sprzedaży, ale  
również da naszym klientom możliwość komunikowania się w ich  
ojczystym języku we wszystkich aspektach współpracy”. 

Makino otwiera nową spółkę w Polsce
Centrum Technologiczne pod Warszawą odzwierciedla siłę polskiego rynku i jego znaczenie dla Makino

Warszawa, dnia 21 maja 2015 roku – Otwarcie nowego Centrum Technologicznego w Piasecznie, w pobliżu warszawskiego 
Lotniska im. Chopina jest ważnym krokiem przypieczętowującym zaangażowanie Makino w polską gospodarkę. Odzwierciedla 
ono nie tylko siłę polskiej gospodarki i przemysłu narzędziowego, ale jest również dowodem zaangażowania Makino  
w obsługę polskich firm z branży produkcyjnej z centrali w Polsce.
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PLASTPOL to jedne z najlepszych targów sektora przetwórstwa 
tworzyw sztucznych w Europie. Podczas tegorocznej edycji 
wystawy swoją ofertę zaprezentowało ponad 800 firm z 30 krajów 
całego świata. Ekspozycja zajęła 30 000 metrów kwadratowych. 
Targi odwiedziło ponad 18 000 specjalistów.

Na wystawie, jak co roku, obecni byli przedstawiciele wszystkich 
grup branży, a zatem dystrybutorzy, firmy tworzywowe i producenci 
maszyn. Podczas wystawy, goście targów mogli podziwiać, m.in. maszyny  
i urządzenia do przetwórstwa tworzyw, formy i narzędzia wykorzystywane 
w branży, tworzywa sztuczne, komponenty, czy technologie recyklingu. 
Oprócz gotowych produktów, firmy zaprezentowały także linie 
technologiczne i proces przetwórczy produktów. Szczególnym 
wydarzeniem podczas tegorocznej edycji Plastpolu, była konferencja 
prasowa PlasticsEurope, na której zaprezentowane zostały najnowsze 
dane dotyczące, m.in. pozycji polskich firm na tle europejskiego rynku 
przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dane PlasticsEurope wskazują, 
że przemysł tworzyw sztucznych w Polsce dynamicznie się rozwija - 
zapotrzebowanie na tworzywa odnotowało znaczący - o ponad 7,1% - 
wzrost w roku 2014 w porównaniu do roku poprzedniego i przekroczyło 
3,1 mln ton. Ta wielkość stanowi ok. 6,5% zużycia tworzyw w Europie 
i stawia Polskę na szóstej pozycji po Niemczech, Włoszech, Francji, 

 Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Także zatem i z tego powodu z roku na  
rok powierzchnia targów PLASTPOL staje się coraz większa, a edycję 
2015 możemy zaliczyć do rekordowych. 

Targi Plastpol były nie tylko doskonałą szansą na zaznajomienie  
się z najnowszą ofertą branży. 

To także już od wielu lat miejsce ważnych merytorycznych spotkań 
i seminariów branżowych. Podczas tegorocznej edycji wystawy, miały 
miejsce m.in. seminarium Techniczne PLASTECH NFO odbywające się  
pod hasłem „Tworzywa Sztuczne – Materiały i Projektowanie  
w XXI Wieku”, spotkania brokerskie i polsko-niemieckie spotkania  
gospodarcze, a dla najlepszych: nagrody i wyróżnienia podczas 
prestiżowej gali PlatinumPlast. Targi to także, już od sześciu edycji,  
finał konkursu wiedzy o przetwórstwie tworzyw sztucznych  
Omniplast. Tegorocznymi laureatami zmagań zostali Michał Łukawski, 
TELKO Poland, (II) Wacław Kocemba z OERLIKON oraz zdobywca  
tytułu Omniplast 2015 Marcin Lewandowski z firmy WADIM PLAST. 

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję  
targów – od 17 do 20 maja 2016 r. 

Zakończyły się XIX Międzynarodowe Targi 
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL
Rekordowa edycja

Fot. 1. ARRK/Shapers' to producent dużych i jeszcze większych form do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Nie mogło zabraknąć ich stoiska na targach Plastpol.

Fot. 2. Renishaw kojarzył się z pomiarami. Ten pojazd nie jest nagrodą w konkursie, 
ale jego rama to przykład wydruku z oferowanej przez Renishaw drukarce 3D.

Fot. 3. Na targach można było dotknąć formy do przetwórstwa tworzyw. Na zdjęciu 
element formy rozdmuchowej wykonana w zakładach Wentworth Poniatowa.

Fot 4. Targi Plastpol to dla naszej firmy jedna z ważniejszych imprez. Z dumą 
prezentujemy tytuł oficjalnego dystrybutora stali TOOLOX ze szwedzkiej huty SSAB.
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W dniach 8-9 września 2015r. w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (Depułtycze Królewskie  
55, 22-100 Chełm) odbędzie się Seminarium pt.: SYNERGIA NAUKI I PRZEMYSŁU - spotkanie skupiającei integrujące ludzi świata nauki i przemysłu. 

W tym roku ma ono na celu wspólne działanie 
Uczelni oraz wielkich i rozpoznawalnych na 
rynku światowym firm, takich jak: SIEMENS, 
HEIDENHAIN, DMG/MORI, SANDVIK i wielu 
innych, na rzecz PROCESU KSZTAŁCENIA 
PROGRAMISTÓW I OPERATORÓW OBRABIAREK 
STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC. 

Do dyspozycji uczestników spotkania udostępnione będzie jedno z najnowocześniejszych laboratoriów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Chełmie, wyposażone w najwyższej klasy sprzęt naukowo–badawczy oraz obrabiarki sterowane numerycznie DMG/MORI, z systemami  
sterowania numerycznego firmy Siemens oraz Heidenhain. Celem nadrzędnym organizowanego dwudniowego Seminarium, jest zaprezentowanie  
strategii rozwoju długofalowego systemu szkoleń i kształcenia inżynierskiego - wspartego przez ośrodki akademickie. Działania te są ukierunkowane na 
grupę niezwykle poszukiwanych na rynku pracy programistów i operatorów obrabiarek CNC z uwzględnieniem potrzeb przemysłu. 

Podjęte działania uwzględniają szerokie możliwości systemów sterowania i systemów komputerowego wspomagania wytwarzania CAD/CAM 
oraz potencjał i wsparcie lokalnych ośrodków edukacyjnych. Kształtowanie kompetencji studentów i pracowników poprzez zdobywanie wiedzy 
praktycznej, to przecież synergiczne współdziałanie wielu podmiotów i organizacji mające przynieść większe i lepsze efekty w procesie kształtowania 

SEMINARIUM
8 - 9 września 2015

SYNERGIA NAUKI I PRZEMYSŁU
w zakresie procesu kształcenia programistów i operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE, CENTRUM STUDIÓW INŻYNIERSKICH, 
DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE 55
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zawodu programisty oraz operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Te uzupełniające się działania i realizacja wspólnych celów  
poprzez kooperację i synchronizację działań, mają przynieść oczekiwane rezultaty, w myśl idei, że „…efekt zorganizowanej pracy zespołowej,  
jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych…”. 

Serdecznie zapraszamy do współuczestniczenia w organizowanym Seminarium.

Organizatorzy: 

Firmy wspierające:

Kontakt:   dr inż. Jerzy Józwik
 22-100 Chełm, CSI PWSZ w Chełmie
 Tel. +48 691 035 576
 E-mail: j.jozwik@pollub.pl, 
 http://synergia.pwsz.chelm.pl/

artykuł

Tegoroczna edycja targów Tworzyw Sztucznych i Gumy 
EPLA odbędzie się w dniach 21-24 września w Poznaniu. 
Organizatorzy zapowiadają premierowe salony tematyczne  
i wydarzenia towarzyszące.

Reaktywacja Klubu Technologa Tworzyw Sztucznych, Polimerowy 
Pokaz Mody, Central Europe Chemical Innovation Congress, Loża 
Ekspertów Klubu Technologa Tworzyw, Polimery Przyjazne Człowiekowi 
i Potrzebne Ludziom – to bogactwo, jakie niesie profesjonalnym 
zwiedzającym tegoroczna edycja, która odbywa się w nowym terminie  
i w nowym kontekście. Stworzą go uznane wydarzenia targowe:  
Polagra Food, Polagra-Tech, Polagra-Gastro, InvestHotel i Pakfood. 

Ponadto organizatorzy po konsultacjach przeprowadzonych wśród  
liderów branży, oprócz stałych salonów tworzyw i dodatków, gumy 
i kauczuków, przetwórstwa, kompozytów i maszyn postanowili poszerzyć 
ich gamę o salony techniki laboratoryjnej, automatyki i oprogramowania,  
chemiczny, form i narzędzi, druku 3D, a także o salon polimerowej nauki 
polskiej. 

Powyższe wydarzenia przyciągną 30 000 zwiedzających, w tym 3000 
profesjonalistów zainteresowanych targami EPLA. Warto zakupić bilet  
przez dedykowaną platformę www.mtp24.pl.

Więcej na: www.epla.pl

Nowe salony na targach EPLA
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Branża metalowa jest jednym z najbardziej dynamicznie  
rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Jednocześnie jest 
ona podatna na liczne zagrożenia, takie jak rozdrobnienie rynku  
(udział małych i średnich firm jest w nim bardzo duży), nadwyżki mocy 
produkcyjnych, sięgające nawet 30-40% oraz uzależnienie od innych 
gałęzi przemysłu, takich jak budownictwo, kolejnictwo, odlewnictwo czy 
motoryzacja. Pomimo tych niebezpieczeństw, a w wielu przypadkach 
dzięki umiejętnemu przekuwaniu ich w szanse, ekspansja branży 
metalowej (a także związanej z nią branży maszynowej) nie ustaje. 
Wykorzystanie potencjału tkwiącego w eksporcie, rozwój branż 
pokrewnych, których dostawcami są sektory metalowy i maszynowy  
oraz wzrost zapotrzebowania na stal – to wszystko wpływa na rozkwit 
tych gałęzi przemysłu.

Wraz z dobrą koniunkturą w branży przetwórstwa metali i produkcji 
maszyn, w siłę rosną także największe targi przemysłowe w Polsce – 
ITM Polska, których rekordowa edycja właśnie się zakończyła. 1000 
wystawców, 16 955 zwiedzających – tak wyglądają statystyki targów,  
ale od nich ważniejsze są statystyki, jakie prowadzą wystawcy i goście,  
a ci wyjechali z Poznania zadowoleni. 

Targi poznańskie są imprezą nieporównywalną z żadną z imprez 
targowych w Polsce – mówił podczas targów dr Tadeusz Szczepanik, 
dyrektor Oddziału Yamazaki Mazak Central Europe. Uczestniczymy 
w tych targach co roku i co roku przekonujemy się o tym, że obecność 
tutaj jest po prostu czymś niezbędnym. Tutaj co roku spotykamy się  
z dużą liczbą klientów, co roku też poznajemy nowych klientów,  

ITM Polska - prestiż klasy biznes

21 tysięcy metrów kwadratowych, blisko 1000 wystawców z 27 krajów, 16 955 zwiedzających, setki maszyn 
w ruchu, innowacje pozwalające na zoptymalizowanie pracy przedsiębiorstw, konferencje, wykłady  
i pokazy umożliwiające właściwą implementację nowych technologii na grunt przemysłu – w Poznaniu 
zakończyły się targi ITM Polska. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się w dniach  
7-10 czerwca 2016. 

Fot. 1. Stoisko DMG MORI było jednym z bardziej widocznych na targach 
Mach-Tool. Na nim pokazywane były także tokarki Famotu z Pleszewa.

Fot. 2. GALIKA reprezentuje w Polsce producentów maszyn i urządzeń, m.in. 
producenta drążarek ONA czy szlifierek JUNG BLOHM oraz wielu innych.

Fot. 4. OBERON Robert Dyrda pokazywał wrzeciono HES 510 z 50.000 obr/
min, które można zastosować w praktycznie każdym centrum frezarskim.

Fot. 3. Stoisko ABPLANALP było zatłoczone cały czas, pewnie przyczyną  
były pokazy obróbki na amerykańskich maszynach HAAS.

c.d. artykułu strona 18 »»
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Zaproszenie Wystawcy w wersji elektronicznej upoważnia do 
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partner branżowy
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Zapraszamy na kolejną edycję
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29.09 – 01.10.2015

TOOLEX

.         .   
th     8. Międzynarodowe 

Targi Obrabiarek, Narzędzi  
i Technologii Obróbki

 najważniejsze spotkanie branży obróbki 
metalu w Polsce w jesiennym sezonie MusIsZ Tu ByĆ!

Wraz z targami TOOLEX odbędą się Targi Metod i Narzędzi do 

Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA
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and Process Fluids 

in Industry

OILexpo

Targi Olejów, Smarów 
i Płynów Technologicznych 

dla Przemysłu
 

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
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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

TOOLEX

.         .   
th     8. Międzynarodowe 

Targi Obrabiarek, Narzędzi  
i Technologii Obróbki

 najważniejsze spotkanie branży obróbki 
metalu w Polsce w jesiennym sezonie MusIsZ Tu ByĆ!

Wraz z targami TOOLEX odbędą się Targi Metod i Narzędzi do 

Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA
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Trade Fair of Cutting 
Technology

Targi Technologii  
Cięcia

ExpoCUTTING

LASERexpo
Trade Fair of Laser 

Technology

Targi Techniki  
Laserowej 

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

FixingTECH EXPO
Fixing and Fastener 

Technology Fair

Targi Technologii 
Łączenia i Elementów 

Złącznych
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FixingTECH EXPO
Fixing and Fastener 

Technology Fair

Targi Technologii 
Łączenia i Elementów 

Złącznych

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
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którzy pojawiają się, jak to się mówi „jak diabeł z pudełka”. Firmy  
o których nieraz nigdy wcześniej nie słyszeliśmy okazują się bardzo 
cennymi, wartościowymi partnerami. Na pewno będziemy i za rok,  
i za dwa, jak i w kolejnych latach.

Targi ITM Polska po raz kolejny okazały się doskonałą platformą 
budowania rynkowej przewagi oraz pozycjonowania się po 
stronie firm, które mogą być spokojne o swoją przyszłość. Dzięki 
stworzeniu płaszczyzny umożliwiającej przenikanie się wszystkich 
branż związanych z obróbką metali i produkcją maszyn, wydarzenie  
pozwoliło na ocenę nastrojów w branży i przewidywanie trendów, 
w które warto inwestować. Dzięki swojej międzynarodowej skali, 
umożliwiło nawiązanie i zacieśnienie kontaktów z potencjalnymi 
partnerami z zagranicy. Zaś dzięki spotkaniom kooperacyjnym, 
Subcontracting ITM Meetings, dało szansę na znalezienie odbiorców  
dla niewykorzystywanych nadwyżek mocy produkcyjnych. 

Targi ITM Polska to najnowocześniejsze technologie oraz  
innowacje, które dają rzeczywistą przewagę rynkową nad konkurencją. 
Ale to także, a może przede wszystkim, biznes na najwyższym  
poziomie. Do Poznania przyjechali liderzy branży, nawet ci, którzy nie 
wystawiają się na żadnych innych targach w Polsce, jak chociażby firma  
Seco Warwick. ITM Polska 2015 zapamiętamy jako przestrzeń stoisk 
zajmujących nawet pół tysiąca metrów, prestiż najnowocześniejszych 
technologii, które w Poznaniu miały swoje premiery, rozmach ekspozycji  
i klasę rozmów biznesowych. 9 pawilonów wypełnionych techniką przyszłości  
i tysiące przedstawicieli firm, z których większość stanowiła kadra  

zarządzająca oraz osoby odpowiedzialne za decyzje zakupowe.  
To wszystko tworzyło optymalny klimat dla kształtowania polskiego rynku, 
rynku stawiającego na rozwój i na technologie przyszłości, na sukces  
w skali światowej. 

"Na pewno są to jedne z największych targów, jeśli nie największe 
w dziedzinie automatyzacji i maszyn, producentów maszyn – mówił 
podczas targów Janusz Jakieła z firmy Kuka Roboter. – Z pewnością 
jest to dobra forma kontaktów z klientem. Możemy spotkać tutaj 
klientów, z którymi na co dzień nie mamy tak bliskiego kontaktu.  
Od kilku lat jesteśmy tutaj obecni. Myślę że kolejne lata również będą  
z naszym udziałem. Kondycja w branży, moim zdaniem, jest bardzo 
dobra. Świadczy o tym zarówno duża ilość odwiedzających, jak i duża 
ilość zapytań ofertowych bezpośrednio powiązanych z targami, jak 
również generalnie występująca od początku roku i w poprzednich  
latach w naszej firmie.”

Albert Einstein powiedział kiedyś, że „po osiągnięciu pewnego 
poziomu sprawności technicznej nauka i sztuka upodabniają się 
do siebie pod względem postaci, estetyki i cech plastycznych.” 
Zakończona właśnie edycja ITM Polska pokazała, że nie tylko 
technologie mogą być sztuką – sztuką może być także biznes.  
Na pewno jest nią ten biznes, z którym mieliśmy do czynienia  
w Poznaniu.
Kontakt dla mediów:
Magdalena Tomkowicz-Czech, tel. +48/61 869 23 76 
e-mail: magdalena.tomkowicz-czech@mtp.pl

Fot. 5. DEMATEC, sprzedający obrabiarki CNC przyciągał do swojego stoiska 
klientów targowych pokazami walk japońskich wojowników.

Fot. 6. FISCHERSCOPE® to mierzący fluorescencję w promieniach Roentgena 
analizator struktury materiału czy powłok na stoisku firmy ITA Poznań.

Fot. 7. +GF+ świętujący sprzedaż ponad 100 000 maszyn na światowym rynku 
pokazywał m.in. obróbkę szybkościową na centrum Mikron VCE 800 PRO.

Fot. 8. TBI Technology z Raciborza pozwalała zaglądać “do brzucha” swoich 
maszyn, aby pokazać jak solidnie są wykonane. Więc sprawdzałem.
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Koncern Industeel ma obecnie trzy główne i trzy mniejsze huty, 
zatrudnia około 2200 osób. Huta w Chateauneuf jest o tyle szczególna, 
że produkuje blachy i odkuwki od grubości 80 do 1050 mm i szerokości  
do 4 300mm. Maksymalna waga elementu nie może przekraczać  
100 ton. W tym zakładzie pracuje około 400 osób i produkują one około  
60 000 ton stali rocznie.

Cała historia zakładów zaczęła się w wieku XVIII kiedy około 1780  
roku kowal z Saint-Martin-la-Plaine, Francis Marrel zaczął produkować 
łańcuchy i gwoździe. Impulsem do rozwoju zakładu przez kolejne dwa 
pokolenia był rozwój kolei żelaznej i statków parowych. Rodzina Marrel 
produkowała też kute kotwice, które dostarczała m.in. Marynarce 
Francuskiej. W roku 1865 Karol i synowie (aż sześciu), czyli wnukowie 
wspomnianego na początku Francisa Marrel otworzyli w Chateauneuf, 
przy drodze z Lyonu do St. Etienne kuźnię Marrel Frères wyposażoną  
w największe na owe czasy urządzenia do przetwórstwa stali. Już w 
1875 kuźnia stała się hutą, zainstalowano pierwszy piec, potem kolejne.  
Zakład zaczął produkować swoje własne wlewki. Dzięki pracy trzech 35 

tonowych pieców jako zespołu, możliwe było lanie nawet 100 tonowych 
wlewków. Już w końcu XIX wieku powstał piec do hartowania elementów  
aż do 13 metrów długości. Po zakupie 100 tonowego młota, zespołu 
walcarek i prasy o nacisku 6000 ton huta zaczęła specjalizację w kierunku 
produkcji grubych blach. Zakupiono patent Harveya na stal cementowaną, 
jedną z pierwszych odmian stali pancernych. Na morzach świata  
królowały wtedy pancerniki, więc wybór był podyktowany chwilą.

Rozwój spowodowany produkcją dla wojska podczas I wojny  
światowej, zaowocował nowym, większym, bo 100 tonowym piecem w 1919 
roku. Leon Marrel, ówczesny właściciel zakładów, w latach trzydziestych 
został odznaczony orderem Legii Honorowej. Zbiegło się to z instalacją  
w roku 1932 nowej walcowni firmy Sack z Dusseldorfu, w której można 
było walcować blachy do 4,4 m szerokości. Trzy lata później właściciel  
dodał 12 000 tonową prasę do prostowania blach, pracującą do dnia 
dzisiejszego. Historia huty po II wojnie światowej to dodanie nowego  
pieca łukowego, który skrócił czas przygotowania surówki i tak np. 85 ton 
złomu topi się w czasie 3 godzin w płynną masę już od lat 60 XX wieku. 

150 lat Industeel Loire 
- relacja 

We Francji, w Chateauneuf koło Lyonu, w jednej z hut Industeel (należącej do ArcelorMittal) świętowano 
150-lecie istnienia zakładu. Ponieważ od 10 lat sprzedajemy stale Superplast, byliśmy zaproszeni na ten jubileusz.  
W poniższym artykule umieściłem krótką historię huty i jej obecne możliwości produkcyjne. Zakończyłem  
artykuł relacją z uroczystości, która obejmowała prelekcje, zwiedzanie huty oraz poczęstunek połączony  
z muzyką i pokazem ogni sztucznych.

Fot. 2. Obróbka cieplna dawniej za czasów Marrel Frères. Kęsisko 
wyjmowano z pieca niemalże „ręcznie”. Zdjęcie z początku XX wieku 
pochodzi ze zbiorów Industeel.

Fot. 3. A tak obróbka cieplna wygląda obecnie. Suwnice sterowane  
radiowo zabierają kęsiska do dalszej przeróbki. Zdjęcie pochodzi ze  
zbiorów Industeel.

Fot. Industeel Fot. Industeel

Fot. 1. Możliwości produkcyjne Marrel Frères – blacha o grubości 125 mm i wadze 50 ton. Zdjęcie z początku lat 30 XX wieku ze zbiorów Industeel.

Fot. Industeel
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W owych czasach właściciele huty zaprzestają produkcji w Chateauneuf 
długich elementów, skupiając się na wyjątkowo grubych płytach.  
Rozwijane są laboratoria kontroli jakości. W latach 70 XX huta staje 
się jednym z zakładów grupy Creusot Loire, produkując ze zmiennym 
powodzeniem ok. 45 tys. ton stali rocznie. Piszę o zmiennym  
powodzeniu, bo po kłopotach finansowych Creusot Loire Industry  
zakłady CLI stają się częścią grupy Usinor w połowie lat 80.

W latach 80 XX wieku Usinor zmodernizował piece elektryczne, 
walcownię, prasy jak i urządzenia transportowe. Zainwestowano  
w dodatkowe wyposażenie pieców do rafinacji kadziowej, duże stoły 
do cięcia gazowego, suwnice sterowane radiowo itd. W końcu lat 90  
dokupiono wyjątkowe urządzenie, prasę do kucia z zespołem obrotowym. 
Pozwala ona tak kuć na prasie jakby te grube bloki były walcowane na 
walcarce quadro, czyli z obu stron i prostopadłych kierunkach. Właśnie 
dzięki temu ostatniemu nabytkowi możemy sprzedawać w Oberonie  
stale SUPERPLAST produkowane w zakładach w Chateauneuf aż do 
grubości 1050 mm.

Najnowsza historia to przejęcie w roku 2006 grupy Usinor, przez  
lidera w produkcji stali na świecie ArcelorMittal. Zakłady w Chateauneuf  
stają się wówczas częścią dużego imperium stalowego -numeru 1 na 
świecie. Jest to o tyle ważne, że dotychczasowy profil produkcji huty,  
musiał z uwagi na zmiany w świecie, również ulec zmianie. Historia  
z produkcją stali Harveya na pancerze okrętów nie trwała długo.  
Huta miała swoje dobre lata produkując silosy z grubych blach dla  
rafinerii i elektrowni jądrowych. Z blach grubych (100 – 150 mm) 
kształtowano na prasach zbiorniki ciśnieniowe reaktorów chemicznych  
i kadłuby okrętów podwodnych.

Najnowsza historia to zastosowanie produktów huty w produkcji 

stali na formy do tworzyw sztucznych, na elementy ciśnieniowe,  
części gigantycznych koparek odkrywkowych czy podzespoły technologii 
offshore. To właśnie dla właścicieli platform wiertniczych przygotowuje  
się tu długie odkuwki dodatkowo kształtowane przez wypalanie do  
grubości 500 mm, spawane i później obrabiane skrawaniem. Zmienia 
się świat, zmieniają się produkty huty. Czymś wspaniałym było dla mnie 
zobaczenie jak działają nie tylko najnowsze elementy wyposażenia,  
ale także te historyczne, a wciąż sprawne! Odebrałem to jako rodzaj  
podróży w czasie.

Jubileusz 150-lecia istnienia zakładów dla grupy klientów huty 
zorganizowany był 25 czerwca 2015 roku. Zaczął się od transferu  
gości z ośmiu hoteli w Lyonie do odległego o 30 km Chateauneuf,  
gdzie po powitalnym poczęstunku wysłuchaliśmy przedstawionej  
w pomysłowy sposób historii jak mały zakład rodziny Marrel na  
przestrzeni wieków stał się dużym zakładem hutniczym. Na tej pierwszej 
części obecny był, podeszły już w latach jeden z panów Marrel.  
Po rysie historycznym nastąpiły krótkie prezentacje na temat głównych 
produktów, które powstają w hucie. Seminarium zakończyła szczypta 
wiedzy ekonomicznej na temat przyszłości hutnictwa, z uwzględnieniem 
rozwoju rynku tak egzotycznych jak chiński czy hinduski. Jeżeli  
prognozy ekonomistów się sprawdzą, to mamy jeszcze przed sobą dwa  
lata spokojnej koniunktury.

Po lunchu zostaliśmy podzieleni na grupy. Wyposażono nas w 
sprzęt ochronny, słuchawki radiowe do odsłuchu słów przewodników  
i ruszyliśmy początkowo autobusem, potem już na piechotę przez kolejne 
wydziały huty. Wiadomo, w hucie jest z reguły gorąco. Tegoroczna aura 
dołożyła swoje + 33oC. Oglądanie spustu z pieca łukowego czy kucia  
i obróbki termicznej było jednak ułatwione dzięki białym fartuchom 

Fot. 4. Przed seminarium na temat historii i produkcji w Chateauneuf 
mogliśmy spokojnie porozmawiać jak „idą businessy” w różnych krajach.

Fot. 5. Stoję jako skala na tle blachy grubej na 140 mm giętej na korpus 
zbiornika ciśnieniowego. To ponad 30 ton stali CromElso® 92.

Fot. 6. Niestety, tego bloku 1.2378 HH mod. (Superplast 350®) nie kupię. 
Odkuwka waży ponad 32 tony, a moje suwnice podnoszą tylko do 20 ton. 
Chętnie dowiozę na zamówienie pod wskazany adres.

Fot. 7. Tym razem Ewa dla pokazania skali detalu. Półfabrykat i gotowe 
ogniwo gąsiennicy do koparki pracującej w kopalni odkrywkowej zrobione 
ze stali Mecasteel 145 o twardości 350HB.
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„odbijającym” ten hutniczy żar. Miłą niespodzianką na końcu trasy 
zwiedzania były lody i zimne napoje. Po zakończeniu bloku imprez  
w Chateauneuf autokary zawiozły nas do hoteli w Lionie. Mogliśmy 
spokojnie przebrać się na wieczorną część obchodów jubileuszu.

Po 18.00 podstawione autobusy zabrały nas do odległego o niecałe 
40 km od Lionu zamku w Bagnolis (Chateau de Bagnolis). Od początku 
wprowadziły nas w dobry nastrój francuskie specjały (np. wątróbki 
drobiowe w wacie cukrowej, zupa z zielonego groszku z włoskimi  
orzechami w mini słoiczkach, bogaty wybór win) oraz zespół muzyczny  
z różnorodnym repertuarem. W sadzie, gdzie odbywała się pierwsza  
część imprezy było chłodno i przewiewnie w porównaniu z żarem 
panującym w hucie. Wyremontowany z pietyzmem zameczek  
prezentował się przepięknie. Kiedy już się zupełnie ochłodziło i zaszło 
słońce, przeszliśmy do wnętrz na dania nieco większe i bardziej 
konkretne. Była degustacja mięs, serów i win z okolic Lionu. Kawa, 
ciasta i piękny, półgodzinny pokaz sztucznych ogni zwieńczyły firmowe  
święto. Zgodnie z planem udało się wrócić do hoteli przed  
wschodem słońca.

Dziękuję tą drogą za zaproszenie nas na uroczystość 150-lecia  
huty w Chateauneuf, za możliwość jej tak dokładnego zwiedzenia.  
A to, że mogliśmy też bawić się wieczorem na party z klientami  
z całego świata było taką wisieneczką na czubku tortu. Pięknie  
zorganizowany jubileusz, sprawnie przeprowadzony, do 
tej pory jestem pod wrażeniem. Dlatego nie mogłem się 
oprzeć pokusie, by tymi wrażeniami nie podzielić się z Wami, 
drodzy Czytelnicy Forum Narzędziowego. Patrząc z nostalgią  
na zdjęcia myślę „ i ja tam byłem, miód i wino piłem ‘’.                rd

Fot. 9. Blacha ze zdjęcia numer 5 była wyginana na tej właśnie prasie. Jeżeli 
tylko potrzebujecie państwo zbiorników ciśnieniowych - proszę o telefon.

Fot. 10. Integracji ciąg dalszy, tym razem w cieniu starego sadu.  
Z położonego na wzgórzu ogrodu był rozległy widok na pola winorośli.

Fot. 11. W Chateau de Bagnolis skończyły się dla nas upały, był chłodny 
szampan na powitanie, więc na wszystkich twarzach zagościły uśmiechy. 
A otoczenie oczarowywało urokiem.

Fot. 12. Dziedziniec zamku przykryty szklanym dachem pozwala trwać 
imprezom do białego rana, bez względu na pogodę. Szkoda, że czas  
szybko mija.

Fot.8. Walcarka na której wykonano blachę z fot. 1. która dalej pracuje  
do dnia dzisiejszego, czyli już ponad 80 lat.

Fot. Industeel

Fot. Industeel
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niemiecki, od 2012 r. ambasador marki 
rodzinnej firmy SCHUNK, reprezentuje 
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trzymanie.

Mistrz Niemiec 
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Thilo Schumacher,  
Mistrz w dziale 
szczęk tokarskich

www.gb.schunk.com/chuckjaws

Uchwyt tokarski               system szybkiej 
wymiany szczęk

Uniwersalne szczęki 
bazowe

Szczęki stopniowane

Do 50% 
większy zakres mocowania

Program standardowych szczęk tokarskich SCHUNK. 
Największy na świecie wybór dla każdego zastosowania uchwytów 
tokarskich i oprawek narzędziowych od jednego dostawcy - 
dla wyższej wydajności Państwa centrum obróbczego i tokarki.

Standardowe szczęki  
tokarskie SCHUNK
1 200 typów szczęk  
z jednego źródła.

 Meistermacher.
 Made in Germany.

Szczęki pazurowe SCHUNK  
- nie do pobicia, kiedy przekazane być muszą 
wysokie momenty obrotowe.
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Uniwersalne szczęki nasadowe

Uniwersalne szczęki nasadowe 
firmy SCHUNK z metrycznym 
wrębem krzyżowym można 
zastosować we wszystkich 
uchwytach tokarskich z systemem 
szybkiej wymiany szczęk. Znaczne 
obniżenie czasu i kosztów 
przezbrojenia maszyny dzięki 
wielostronności szczęk można  
zaobserwować przede wszystkim 
przy niewielkich lub bardzo różnych 
rozmiarach obrabianych detali.

Dzięki swoim trzem ”ostrzom” rozmieszczonym w trzech rzędach, 
szczęka uniwersalna szybko ”wcina się” w powierzchnię przedmiotu 
obrabianego, a duża elastyczność uniwersalnych szczęk nasadowych 
umożliwia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne mocowanie detalu. 
Dodatkowo dzięki wymiennym ogranicznikom na jednym komplecie  
szczęk można uzyskać różne głębokości mocowania przedmiotu 
obrabianego. 

Jeden komplet uniwersalnych szczęk nasadowych umożliwia 

mocowanie nawet na 4 sposoby, co znacznie redukuje czas i koszt 
przezbrojenia maszyny. Dzięki niewielkiej wadze szczęk możliwe 
jest przenoszenie większych momentów i mocniejsze mocowanie.  
W porówananiu do tradycyjnego mocowania przy pomocy twardych  
szczęk detal może być obrabiany ze znacznie większą wydajnością 
skrawania, przy mniejszej sile zacisku.

Fot. 3. Różne typy szczęk firmy SCHUNK

Oferowane przez firmę SCHUNK uniwersalne szczęki nasadowe 
występują w pięciu wielkościach i nadają się do zastosowania  
w uchwytach tokarskich wszystkich producentów, w rozmiarach 165, 185, 
215, 260 i 315 mm.

Największy na świecie program standardowych  
i specjalnych szczęk tokarskich 

Ponad 30 lat doświadczenia w rozwoju i produkcji 
szczęk uczyniło z firmy SCHUNK kompetentnego 
partnera w zakresie techniki mocowań. Największy na 
świecie program standardowych i specjalnych szczęk 
mocujących – do wyboru ponad 1200 typów - oferuje 
rozwiązanie dla każdego rodzaju mocowania. 

Każde zastosowanie stawia inne wymogi dotyczące 
mocowania detalu. Nie ma szczęk idealnych, spełniających 
wszystkie warunki obróbki i nadających się do zastosowania 
we wszystkich dostępnych uchwytach tokarskich. 
Dlatego firma SCHUNK, kładąc nacisk na efektywność i 
ekonomiczność swoich produktów, oferuje cały wachlarz 
szczęk tokarskich optymalnie dostosowanych do 
wymagań i planowanych zadań. Przykładem dążenia do 
zwiększenia funkcjonalności produktów są uniwersalne 
szczęki nasadowe i systemowe szczęki tokarskie firmy 
SCHUNK, które oferują możliwość mocowania zarówno 
wewnętrznego, jak i zewnętrznego, co znacznie wpływa na 
skrócenie czasu przezbrojenia maszyny i obniża koszty.

Fot. 1. ◄ Szczęki firmy SCHUNK

Fot. 2. Uniwersalna szczęka 
nasadowa SZKU - SCHUNK
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Systemowe szczęki tokarskie 

Jak różne są wymagania 
stawiane w obróbce skrawaniem, 
tak różne są preferencje 
użytkowników w zakresie 
precyzyjnego, pewnego i taniego 
mocowania detalu. SCHUNK 
przezntuje szczęki systemowe 
SG, rozwiązanie łączące w sobie  
zalety ekonomiczne i techniczne. 

Szczęka systemowa SG składa 
się ze szczęki nośnej z opcjonalnie 
prostym lub skośnym zazębieniem 
oraz z wymiennych, miękkich lub 

twardych, nakładek mocujących, które gwarantują przy porównywalnie 
niższych kosztach szerokie spektrum zastosowań. Zastosowanie 
twardych pazurowych nakładek mocujących do mocowania 
wewnętrznego lub zewnętrznego zapewnia pewny zacisk i możliwość 
przenoszenia na detal wysokich momentów. Nakładki miękkie są 
dostępne standardowo w dwóch szerokościach i są wytaczane 
indywidualnie do średnicy odpowiadającej konkretnemu detalowi.

Fot. 5. Szczęki na uchwycie ROTA THW

Fot. 6. Szczęki SHB firmy SCHUNK na uchwycie ROTA NCF

System składający się ze szczęki nośnej i nakładki mocującej nadaje  
się zarówno do mocowania detali surowych, jak i obrobionych, do tzw. 
drugiego mocowania. Wymiana nakładek nie przysparza większych 
problemów, jest szybka i prosta, a w przypadku ich zużycia możliwa  

jest tania wymiana i roztoczenie do wymaganej średnicy mocowania. 
Wpływa to na znaczne skrócenie czasu przestoju maszyny i jej optymalne 
wykorzystanie. Dzięki szczękom systemowym firmy SCHUNK użytkownik 
zyskuje bardzo duży wachlarz zastosowań.

Fot. 7. Szczęki w aplikacji - SCHUNK

Fot. 8. Szczęki miękkie stalowe zaostrzone na uchwycie ROTA NCD

Firma SCHUNK kładzie nacisk na funkjonalność i ekonomiczność,  
czego wyrazem są oferowane produkty. Dajemy naszym klientom 
możliwość skorzystania z naszej technologii i zyskania środka do redukcji 
czasu przestoju maszyn, a co za tym idzie, obniżenia kosztów produkcji. 

Program do szybkiego doboru szczęk

Dobierz odpowiednie szczęki do swojego uchwytu w czterech  
krokach- skorzystaj z programu szybkiego doboru szczęk.

Pobierz aplikację na smartfona przez: iTunes lub Android albo wejdź na 
naszą stronę www..

Fot. 4. Systemowa szczęka 
tokarska SG - SCHUNK

SCHUNK Intec Sp. z o. o.
ul.Puławska 40A, 05-500 Piaseczno
tel. 22 726 25 00; fax 22 726 25 25
info@pl.schunk.com, www.pl.schunk.com
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Frezowanie matryc i form wielokrotnie polega na obróbce (2 i 
2,5D) tzw. kieszeni, czyli usunięciu materiału z obszaru przedmiotu. 
Klasyczna obróbka wykorzystuje przebieg ścieżki narzędzia (frezu 
palcowego), który odpowiada konturowi kieszeni. Wzajemna 
odległość ścieżek poszczególnych przejść jest stała. Układ ścieżek 
odpowiadający konturowi kieszeni powtarzany jest dla każdej 
głębokości skrawania. 

Rys. 1.

Tradycyjne ścieżki w CAM

Technologiczne uwarunkowania wymagają by obróbka była 
realizowana etapowo: najpierw obróbka zgrubna, następnie 
obróbka kształtująca i ostateczna wykańczająca. Technologiczne 
przygotowanie obróbki technolog określa strategię obróbki, 
geometrię narzędzia oraz parametry technologiczne (m.in. prędkość 
skrawania, posuw, szerokość i głębokość skrawania). W zależności od 
konstrukcji przedmiotu, wymaganych dokładności geometrycznych, 
w tym także chropowatości, etap obróbki kształtującej może być 
jednocześnie obróbką wykańczającą.

Obróbki zgrubne realizowane są frezami palcowymi połową 
szerokości narzędzia i ze stałą głębokością skrawania, przy założeniu 
korzystnego kształtu przedmiotu obrabianego. Z reguły domyślne 
ustawienia programów i systemów CAM definiują każde robocze 
przejście narzędzia w obróbce zgrubnej z tą samą wartością 
posuwu (zadeklarowaną przez technologa). W takim wypadku 
nie jest brana pod uwagę korelacji z obciążeniem narzędzia  
w danym punkcie obróbki. Nie uwzględnia się aktualnej szerokości  
i głębokości skrawania.

Przebieg ścieżek narzędzia cechuje się nagłymi zmianami kierunku 
i zmiennością powierzchni styku narzędzia i materiału przedmiotu 
obrabianego. Konsekwencją są zmienne siły skrawania, zmieniające 
się obciążenie narzędzia i wrzeciona. Warunki takie:

•	 sprzyjają wystąpieniu drgań samowzbudnych między 
narzędziem a przedmiotem obrabianym;

•	 powodują odkształcenia narzędzia;

•	 przyspieszają zużycie narzędzia: skrócenie okresu trwałości 
narzędzia, możliwość wystąpienia katastroficznego stępienia 
narzędzia.

Konsekwencją tych niekorzystnych czynników jest pogorszenie 
dokładności geometrycznej obróbki, większa chropowatość 
powierzchni, zwiększenie liczby tzw. braków produkcyjnych. 
Katastroficzne stępienie narzędzia z reguły oznacza zniszczenie 
narzędzia i w zasadzie nieodwracalne uszkodzenie obrabianej 
powierzchni.

Kąt opasania

Rys. 2. 

Na rys. 2. przedstawiono obróbkę powierzchni wklęsłej, 
płaszczyzny oraz wypukłej. Interakcję geometryczną między 
narzędziem a przedmiotem obrabianym opisuje się tzw. kątem 
opasania narzędzia przez materiał i oznacza symbolem θ. Na rys. 
2. wyróżniono ten kąt i jak widać dla obróbki różnych powierzchni 
jest on różny. Wartości kąta opasania przedstawione na rys. 2. są 
przykładowe i służą wykazaniu różnicy przy założeniu, iż grubość 
warstwy skrawanej jest taka sama we wszystkich przypadkach (rys. 
2). W przypadku obróbki powierzchni wklęsłych (naroży) kąt opasania 
wzrasta w odniesieniu do obróbki płaszczyzn. Obróbka powierzchni 
wypukłych to stan, kiedy kąt opasania maleje. Brak stałej szerokości 
skrawania prowadzi do zmiennych sił skrawania, a więc i obciążeń 
narzędzia oraz tym samym napędu głównego. Wzrost szerokości 
skrawania przyczynia się do wydłużania wióra oraz zwiększenia jego 
grubości. Krytyczne w klasycznym przebiegu ścieżek narzędzia są 
nagłe zmiany kierunku przemieszczania się narzędzia. 

W klasycznym wierszowaniu konturu kieszeni w obróbce 
zgrubnej w narożach szerokość skrawania przekracza 50% średnicy 

NX CAM & VoluMill
Skrócenie obróbki zgrubnej nawet o 80%
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narzędzia. Skutkiem tego następuje skokowy wzrost obciążenia 
narzędzia. Z kolei ostatnie przejścia narzędzia w obróbce zgrubnej 
mające na celu pozostawienie finalnych naddatków dla obróbki 
wykańczającej realizowane jest z założeniem tego samego posuwu 
roboczego z niewielką szerokością skrawania (kilka procent 
średnicy frezu). W takim przypadku nie wykorzystuje się potencjału 
obróbki, co oznacza wydłużenie głównego czasu maszynowego. 
Współczesne uwarunkowania wymuszają optymalizowanie procesów 
obróbkowych, w tym między innymi poprzez minimalizowanie 
czasów obróbkowych. Nadrzędnym kryterium optymalizacji są  
koszty produkcji.

Rys. 3. 

Przeciwdziałanie destabilizacji procesu skrawania (wystąpienie 
drgań), skrócenie głównego czasu maszynowego, polepszenie 
parametrów jakościowych (dokładność geometryczna, chropowatość 
powierzchni), wydłużenie okresu trwałości narzędzia wymaga innego 
niż klasyczne podejście do obróbki kieszeni. Istotnym polem obróbki 
są tzw. obróbki szybkościowe (ang. HSM, HSC, HFM, czy HPM), które 
z racji swojego charakteru wymagają obróbki stabilnej (m.in. możliwa 
jest obróbka materiałów twardych ≥ 60HRC).

Fot. 1. Frez 12 mm i głębokość skrawania 24 mm

W obróbce zgrubnej celem głównym jest usunięcie nawet 99% 
materiału stanowiącego naddatek. Obróbka wykańczająca skupia  
się przede wszystkim na aspektach jakościowych, stąd bardzo 

istotna jest stabilność obróbki. Jedno z rozwiązań polega na 
adaptacyjnej kontroli posuwu w celu uzyskania stałego tempa 
usuwania materiału. Ścieżka narzędzia jednak nie podlegała 
modyfikacji i w związku z tym układ sterowania CNC musiał  
zmagać się z reakcją na konieczność nagłych zmian parametrów  
w trakcie obróbki.

Inna metoda polega na modyfikowaniu ścieżki narzędzia, 
co pozwala na unikanie wzrostu obciążenia w krytycznych 
fragmentach (np. naroża). Zachowanie stałości szerokości skrawania 
niejako automatycznie wpływa na ścieżki narzędzia skutkuje 
minimalizowaniem wystąpienia nagłych zmian kierunku pracy 
narzędzia. 

Strategia VoluMill w NX CAM

Twórcy VoluMill opracowali zaawansowany model matematyczny 
umożliwiający zastosowanie w obróbce zgrubnej optymalizacji  
z kryterium szerokości skrawania, która powinna mieć charakter 
stały. Inżynierowie w tym przypadku umożliwiają modyfikację ścieżki 
narzędzia na etapie jej generowania w programie NXCAM. Bazując 
na sztywności maszyny i mocowania, prędkości obrotowej wrzeciona, 
posuwie roboczym, szerokości skrawania oraz liczbie ostrzy frezu,  
VoluMill wylicza grubość wiórów dla danej ścieżki narzędzia. 
VoluMill optymalizuje ścieżkę narzędzia z zachowaniem stałego kąta 
opasania (stałej szerokości skrawania) zapewniając maksymalne 
obecnie możliwe spełnienie tak sprecyzowanych warunków obróbki. 
Każda obróbka jest indywidualnie rozpatrywana i nie zawsze 
z tytułu konstrukcji możliwe jest spełnienie stałości szerokości 
skrawania. VoluMill modyfikując ścieżkę narzędzia wykorzystuje  
łuki koncentryczne, lecz analizując każde kolejne przejście  
narzędzia, każdy kolejny łuk nie jest zlokalizowany koncentrycznie 
względem poprzednich (rys. 4.). 

Rys. 4.

Takie podejście do obróbki umożliwia zastosowanie dużych 
głębokości skrawania i skrócenia czasu obróbki o kilkadziesiąt 
procent względem tradycyjnych metod zwłaszcza w przypadku 
obróbki z pełnego materiału np. w przemyśle lotniczym. Program jest 
wyposażony w kalkulator, który na podstawie danych wejściowych 
określa wartości szerokości, głębokość skrawania obrotów i posuwu 
dla danego narzędzia i materiału obrabianego.

CAMdivision Sp. z o.o.
www.camdivision.pl/volumill 
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VISI CAM umożliwia użytkownikowi wydajne zaprogramowanie 
ścieżek narzędzia dla dowolnego detalu. Co ważne, nie ma znaczenia  
czy jest to model bryłowy, powierzchniowy czy też model zbudowany  
z siatki trójkątów.

Wczytanie pliku
W pierwszej kolejności trzeba wspomnieć o możliwości wczytania 

plików z innych programów CAD (Catia V6, Inventor V6, Creo 3.0,  
Solid Edge ST7, SolidWorks 2015, NX 10)  jeżeli detal nie został  
zaprojektowany w programie VISI CAD. Należy nadmienić, że nie jest to 
translacja tylko odczyt formatów natywnych. Jest to ważne z punktu 
widzenia błędów, które mogą wystąpić podczas translacji, a także 
oszczędności czasu, który musi zostać poświęcony dla dodatkowej 
czynności przekształcenia pliku czy zapisu go do formatu standardowego.

Ustawienie elementu do obróbki
Kiedy detal będzie znajdował się już w przestrzeni roboczej, to istotne  

jest ustawienie jego położenia do obróbki. Element zapamiętuje swoją  
pozycję ze złożenia i może znajdować się w dowolnym miejscu  
w przestrzeni pod określonym położeniem w stosunku do globalnego 
układu współrzędnych (rys. 1.1). Położenie to wpływa na wartości 
współrzędnych wygenerowanych w kodzie NC.

Rys. 1.1. Model z położeniem początkowym

Używając Menadżera płaszczyzn należy zdefiniować układ lokalny 
o założonym położeniu. Proces definiowania może polegać na  
wskazaniu ściany, punktu początkowego oraz kierunku osi X. 
Kolejny sposób definicji to wskazanie elementu na którym ma być 
rozłożona płaszczyzna. W innym przypadku wybiera się trzy punkty  
(początkowy, położony na osi X oraz położony na osi Y) (rys. 1.2.).

Rys. 1.2. Lokalny układ współrzędnych

Za przeniesienie detalu do pozycji globalnego układu współrzędnych 
odpowiedzialna jest funkcja Bieżąca płaszczyzna robocza do nowej 
płaszczyzny roboczej (rys. 1.3.).

Rys. 1.3. Położenie detalu w układzie globalnym

CAM Nawigator
Mając ustawiony detal w układzie globalnym przechodzi się do 

modułu obróbkowego CAM. Okno dialogowe (rys. 1.4.) składa się z 
trzech zakładek: Menadżera cech, Technologii frezowania oraz 
Technologii wycinania drutowego. Menadżer cech odpowiedzialny 
jest za zdefiniowanie modeli do obróbki, półfabrykatów, mocowań oraz 
cech technologicznych. Odnośnie definiowania półfabrykatu występuje 
kilka metod odpowiedzialnych za jego utworzenie: Przygotówka – 
dodanie wcześniej zamodelowanego elementu, Przygotówka poprzez 
odsunięcie – dodanie elementu zbudowanego z siatki trójkątów 
odsuniętego od geometrii bazowej o określoną wartość, Przygotówka 
z bryły ograniczającej – dodanie elementu w postaci kostki 
ograniczającej z uwzględnieniem naddatków w poszczególnych osiach, 
Przygotówka z wyciągnięcia – dodanie elementu wyciągniętego ze 
zdefiniowanego profilu.

Rys. 1.4. Okno dialogowe CAM Nawigator

VISI 21 CAD/CAM 
Programowanie obróbki
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Definiowanie strategii obróbkowych
Podświetlając pozycję Detal 3D wybiera się ikonę Dodaj operację, 

po czym system przeprowadzi użytkownika przez okno dialogowe 
technologii frezowania, wyboru narzędzia, maszyny, a także konkretnej 
strategii obróbkowej (rys. 1.5).

Rys. 1.5. Strategie obróbkowe 3D

Strategie obróbkowe zostały podzielone na obróbkę zgrubną 
(Zgrubna, Zgrubna hybrydowa, Zgrubna adaptacyjna, Zgrubna 
hybrydowa żeber), półwykończeniową / wykończeniową (Wierszowanie, 
Spiralna/Promieniowa, Przejściowa, Rzutowanie, W stałym Z, W 
stałym Z evolution, W stałym Z hybrydowa, Płaszczyzn, Przeskok 3D, 
Powierzchni) oraz resztkową (Resztkowa wierszowaniem, Resztkowa 
w stałym Z, Resztkowa, Ołówkowa). Zatwierdzając wybór program 
przekieruje użytkownika do definicji narzędzia. Może ono zostać  
wybrane z dostępnego magazynu narzędzi lub zdefiniowane jako nowe 
narzędzie o określonych parametrach. Identyczna sytuacja ma miejsce 
przy wyborze oprawki, gdzie występuje możliwość zdefiniowania 
nowej lub wyboru już istniejącej z magazynu. Po zatwierdzeniu wyboru  
narzędzia otworzy się okno dialogowe parametrów danej strategii (rys. 1.6.).

Rys. 1.6. Okno parametrów strategii obróbkowej

Obszar definiowania parametrów strategii obróbkowej ma postać 
jednolitego okna dialogowego. Złożone jest ono z trzech podstawowych 
pól opisujących zarządzanie obszarem obróbki, charakterystyczne 

parametry danej obróbki oraz parametry dojazdów i odjazdów narzędzia. 
Po zatwierdzeniu okna dialogowego i uruchomieniu przeliczania otrzyma 
się wygenerowane ścieżki narzędzia (rys. 1.7.).

Rys. 1.7. Otrzymane ścieżki narzędzia

Cechy charakterystyczne CAM Nawigatora
Cechami charakteryzującymi moduł VISI CAM są: możliwość pracy 

na ścianach, powierzchniach, bryłach czy siatkach STL; obróbka więcej niż 
jednej brył w jednym projekcie, wskazywanie ścian do obróbki za pomocą 
kolorów; definicja półfabrykatu poprzez odsunięcie; definicja półfabrykatu 
przyrostowego międzyoperacyjnego; przypisanie uchwytu do przeszkody; 
możliwość pracy w programie z równoległym przeliczaniem ścieżek; 
dostępna opcja zapisu operacji jako szablonu; edycja torów narzędzia 
(zmiana posuwów pomiędzy wybranymi punktami ścieżki, przycinanie 
wygenerowanej ścieżki profilem, przycinanie wygenerowanej ścieżki 
pomiędzy wybranymi punktami, wygładzanie ścieżki).

Cechy charakterystyczne strategii obróbkowych
Każda dostępna strategia obróbkowa charakteryzuje się konkretnymi 

parametrami. Do wybranych z nich zalicza się: wydłużenie listy ścian 
o określoną wartość podczas pracy na ścianach; wydłużenie ścieżki w 
przypadku pracy na bryłach; zastosowanie odległości bezpiecznej pomiędzy 
oprawką a obrabianym materiałem; ograniczenie pola roboczego za 
pomocą dynamicznych strzałek; planowanie po kostce ograniczającej; 
frezowanie na zewnątrz; frezowanie do wewnątrz; określenie wejście 
narzędzia w materiał przez wskazanie punktu; wejście w wywierconym 
otworze; określenie odległości frezowania w powietrzu; przemieszczanie 
się narzędzia po głębokościach lub po poziomach; przejście do kolejnej 
głębokości skrawania po spirali 3D lub po krzywej S; ścieżki adaptacyjne 
(trochoidalne); zarządzanie pochyłościami dla złożonych powierzchni 
swobodnych; obróbka resztkowa narzędziem o mniejszej średnicy,  
gdzie odniesieniem może być półfabrykat międzyoperacyjny, poprzednia 
operacja lub poprzednia średnica (promień) narzędzia.

Podsumowanie
Podsumowując można stwierdzić, że moduł VISI CAM jest narzędziem 

umożliwiającym wydajne zaprogramowanie obróbki. Wpływają na 
to wyżej przedstawione funkcjonalności, których zastosowanie jest 
elastyczne i zależy od indywidualnego podejścia każdego użytkownika 
(technologa, programisty czy operatora).

Mateusz Szczygieł | Verashape
Verashape | Dystrybutor systemu VISI

Wrocław, ul. Stargardzka 7-9, Tel.: +48 71 333 24 26
Poznań, ul. Malwowa 54, Tel.: +48 61 830 42 37

Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 27a, Tel.: +48 17 853 00 62
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Kontynuujemy długoletnią tradycję producentów obrabiarek w Republice Czeskiej. Od 15 lat jesteśmy  
głównym producentem obrabiarek bramowych na cały świat, z ilością ponad 350 sprzedanych maszyn. 
Naszym codziennym życiem jest rozwój, projektowanie, instalacja, uruchomienia, sprzedaż i serwis obrabiarek 
zaprojektowanych specjalnie do produkcji form i matryc. Hale produkcyjne we Vsetinie i w Zlinie oraz  
handlowe centrum usług w Herford (Niemcy), oferują bardzo silne zaplecze dla Państwa .

Specjalizujemy się w produkcji wysokoprędkościowych centrów obróbczych. Oferta maszyn TRIMILL jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno 
pionowe, jak również poziome centra obróbcze z przejazdami od (x, y, z) 1100/1000/700 mm do 13.500/4.500/1.500mm w 3- i 5-osiach oraz  
w konstrukcjach wieloosiowych.

Rozwój i innowacje… tym możemy się pochwalić

TRIMILL wprowadza nową innowacyjną gamę maszyn CNC typu górne gantry przy użyciu zębatki we wszystkich osiach liniowych dla większej 
szybkości i wydajności obróbki.

Nowa linia maszyn rEVO – V, VM, VF

Nowa konstrukcja obejmuje, oprócz atrakcyjnego 
wyglądu, także zapewnienie lepszych właściwości termiczno-
symetrycznych, które znacząco wpływają na wynik 
precyzyjnego frezowania i jakość wykończenia powierzchni.

H maszyny

Bramowe maszyny TRIMILL z poziomą konstrukcją stanowią 
unikalną koncepcję uniwersalnej frezarki, która pozwala na 
obróbkę 7-osiową. Portal maszyny jest „Box-in-Box”, a kolumny 
wykonane są z betonu mineralnego. Konstrukcja ta umożliwia 
klientom łączenie maksimum sztywności z zaletami mocowania 
przedmiotów obrabianych w kierunku poziomym.

TRIMILL
Twój partner w portalowych centrach obróbczych

◄ Fot. 1. TRIMILL V5028

Fot. 2. TRIMILL HC2520 ►
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Jaka jest różnica między maszynami TRIMILL a konkurencji?

To przede wszystkim różnica w systemie „Box-in-Box” TRIMILL-a.  
Jest to wyjątkowa zamknięta konstrukcja belki i suwaka. Dzięki systemowi 
„Box-in-box” jest możliwym osiągnięcie wysokiej wydajności obróbki  
zgrubnej i wykończeniowej, w jednym zamocowaniu. To precyzja  
i wydajność, która odróżnia nas od konkurencji.

Dla jakich typów produktów lub dla których producentów maszyny 
TRIMILL są najlepszym wyborem?

Nasze maszyny są przeznaczone do obróbki z bardzo wysoką 
dokładnością, a także do bardzo trudno obrabialnych materiałów. I to 
nie tylko do obróbki form i matryc, ale również do obróbki w przemyśle 
lotniczym i samochodowym.

Jakie możecie Państwo zaoferować systemy sterowania dla  
maszyn TRIMILL?

Mamy najlepsze doświadczenia z systemami kontroli Heindenhain  
i Siemens, które działają na naszych maszynach dla większości klientów.

Można uzyskać referencje na rynku polskim?

Oczywiście, nie tylko na polskim rynku! Obecnie mamy w Polsce 
9 centrów bramowych w wiodących firmach takich jak: SHAPERS’, 
Autorobot lub Kirchhoff Polska.

My również możemy się pochwalić naszym nowym największym 
centrum obróbczym wyprodukowanym dla firmy Allgaier Automotive  
w Niemczech (maszyna VM13535 z wymiennymi głowicami), co oznacza, 
że przejazd osi X 13,5m i w osi Y 3,5m. Naszymi klientami są również  
takie firmy jak m.in.: Škoda Auto, VW, MAN lub Gorenje.

Jak zapewniacie usługi serwisowe u klienta ze względu na fakt, że 
TRIMILL nie ma oddziału serwisowego w Polsce?

Team firmy TRIMILL jest w pełni świadomy konieczności szybkiej 
obsługi na profesjonalnym poziomie. Najwyższym priorytetem jest 
przywrócenie funkcjonalności maszyny, a następnie ustalenie, dlaczego 
doszło do awarii i jak można jej uniknąć w przyszłości. Dlatego  
posiadamy wszystkie istotne części zamienne i w przypadku konieczności 
wymiany są one praktycznie natychmiast dostępne. Nasi serwisanci  
mogą za pomocą tzw. teleserwisu zidentyfikować usterkę, wyeliminować  
ją online lub uzgodnić termin przyjazdu serwisu, który będzie już miał  
części zamienne niezbędne do naprawienia usterki.

Czy regularnie odwiedzacie targi w Polsce?

W tym roku weźmiemy udział w targach TOOLEX w Sosnowcu, gdzie 
Klienci będą mogli nie tylko zobaczyć nasz system „Box-in-Box”, ale 
również będą mogli oglądać całą maszynę. 

Odwiedź nas w pawilonie A, na stoisku 338

Kontakt:
Josef Huňka, tel: +420 577 112 153, mail: josef.hunka@trimill.cz

Karel Galatík, tel: +420 577 112 135, mail: karel.galatik@trimill.cz

TRIMILL, a.s.

Jasenice 2061 • 75501 Vsetín
Republika Česká
www.trimill.cz

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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Jedyny na świecie system antykolizyjny MSP
działający we wszystkich osiach, 
opracowany przez GF Machining Solutions,
zdobywa kolejne wyróżnienia

MSP bezpieczne frezowanie w 5 osiach
MSP to rewolucyjny system ochrony wrzeciona gwarantujący najlepszą 

ochronę i zwiększający zyski użytkownika poprzez wyeliminowanie: 
uszkodzeń wrzeciona, nieprawidłowej geometrii maszyny, przestojów 
oraz kosztów z nimi powiązanych w przypadku niespodziewanej awarii 
wrzeciona.

Zrozumienie wartości MSP to rozumienie jego zasady działania:

● Sytuacje kolizyjne występują zazwyczaj podczas pierwszego 
wykonania nowego programu CNC. W takich przypadkach MSP zapewnia 
niezbędny poziom bezpieczeństwa w trakcie prac przygotowawczych.  
W przypadku kolizji wrzeciona, dzięki MSP, wrzeciono jest w stanie  
pochłonąć osiowe i boczne siły. System MSP przywraca doskonałą 
dokładność po powrocie wrzeciona do normalnych warunków pracy po 
zderzeniu.

● Podczas prac przygotowawczych obrabiarka działa w trybie 
bezpiecznym. W tym trybie tym posuwy osi są spowolnione do wartości, 
które pozwalają na swobodne prowadzenie typowych operacji obróbki 
(posuw jest ograniczony do 12 m/min). Połączenie MSP z ograniczonymi 

prędkościami osi gwarantuje ochronę wrzeciona przed uszkodzeniami  
w wyniku kolizji.

● Z kolei w warunkach produkcyjnych, gdy wymagane są wysokie 
prędkości posuwów, możliwe jest przełączenie maszyny do trybu 

System MSP (Machine and Spindle Protection), czyli jedyny na świecie system antykolizyjny działający we wszystkich osiach, opracowany 
przez GF Machining Solutions dla frezarek Mikron HPM 600U i HPM 800U, został doceniony na poznańskich targach ITM 2015 (Innowacje, 
Technologie, Maszyny) zdobywając najbardziej prestiżową nagrodę za innowacyjną technologię – Złoty Medal targów. 

W zeszłym roku MSP został również nagrodzony podczas targów PRODEX w Bazylei (Szwajcaria). Wydarzenie to poświęcone jest 
obrabiarkom, narzędziom oraz urządzeniom produkcyjnym. System MSP zebrał mnóstwo pozytywnych opinii, nie tylko na targach ITM, ale 
także podczas targów International Manufacturing Technology Show (IMTS) w Stanach Zjednoczonych oraz Międzynarodowych Targów 
Obróbki Metali – AMB w Niemczech.

Fot. 3-4. Kolizja w osi X oraz Z

Fot. 1. Centrum obróbkowe Mikron HPM 800U Fot. 2. Przedstawienie działania systemu antykolizyjnego MSP
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reklama

standardowego i praca na pełnej prędkości osi. Dzięki MSP chronimy 
geometrię maszyny, zmniejszamy czasy przestojów, zapewniamy 
pełną kontrolę kosztów, zmniejszamy koszty ubezpieczenia maszyny od 
uszkodzeń oraz możemy wyliczyć dostępność maszyny.

Ogólna zasada działania systemu jest następująca. W momencie 
wystąpienia kolizji, gdy na wrzeciono działa siła, która może je uszkodzić, 
wrzeciono odchyla się od osi lub przesuwa w osi. Dzięki temu napędy 
osi uzyskują przestrzeń niezbędną do wyhamowania awaryjnego. Takie 
rozwiązanie pozwala na wyhamowanie ruchów obrabiarki niezależnie od  
ich kierunku i bez jakichkolwiek uszkodzeń.

Inteligentny moduł MSP jest dostarczany wraz z wrzecionem  
HPC 190 o prędkości 20 000 obr/min. opracowanego przez firmę  
Step-Tec, należącą do GF Machining Solutions.

Zapraszamy na pokaz działania systemu antykolizyjnego MSP  
w naszym Centrum Kompetencyjnym w Sękocinie Nowym pod 
Warszawą.

Zobacz film przedstawiający działanie systemu antykolizyjnego 
MSP: https://youtube.be/ys8oumdesNU.

Fot. 5-6. Kadry z filmu rejestrującego kolizję w Centrum Kompetencyjnym 
GF Machining Solutions w Sękocinie Nowym w dniu 21 maja b.r.
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Światła gasną. Rozpoczyna się wyścig. Pełen gaz. Gdy ryknie silnik o mocy 230KM, kierowca naciska na zbiornik, aby przenieść środek  
ciężkości do przodu. Po 2,6 sekundach prędkość wynosi już 100 km/h. Po 5 sekundach nowy Suter BMW pędzi po asfalcie z prędkością 200 km/h. 
Szybkość jazdy może przyprawić kierowcę Porsche o zawrót głowy, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy kierowca i motocykl spełniają najwyższe 
wymagania. Ludzie długo ćwiczą, aby osiągnąć taki poziom umiejętności, ale maszyna musi mieć szczególnie wyrafinowane wykonanie.

Zdaniem Rogera Sutter, inżyniera ze szwajcarskiej fabryki motocykli wyścigowych Suter Racing, głównym wyzwaniem jest zbudowanie  
motocykla, który będzie mocny i równocześnie lekki. „Dla nas każdy gram jest ważny“- powiedział. Dla połączenia tych dwóch aspektów, 
zastosowanie tytanu staje się dla producentów motocykli nieuchronne. „Wytrzymałość i mała masa to dla nas idealne rozwiązanie” - powiedział 
Sutter. Jednak lekki metal jest trudny do cięcia. „Prawdziwym wyzwaniem jest znalezienie optymalnych komponentów do pracy z tytanem“. 
Hansueli Looser, Dyrektor ds. Zarządzania Produktami w firmie BIG KAISER, jest tego samego zdania: „Coraz częściej dzwonią do nas klienci 
narzekając na niedopuszczalnie krótką żywotność narzędzi używanych do obróbki tytanu lub inconelu“. Główną przyczyną szybkiego zużycia 
są wibracje. „W rzeczywistości, można by temu szybko zaradzić“ - dodaje Looser. Jest on mocno przekonany, że odpowiednie dobranie 
narzędzia i cieczy obróbczej może przedłużyć żywotność narzędzia do cięcia tytanu. W szczególności, potrzebne są narzędzia pracujące  
bez wibracji. Jeżeli połączymy to z optymalną płytką, będzie możliwe zachowanie równowagi i zmniejszenie poziomu jej zużycia. 

◄ Fot. 1. Oś tylna motocykla Moto3; 
tytanowe śruby i ściągacz śrubowy. 

Ten efekt można wzmocnić poprzez zastosowanie odpowiedniej 
cieczy obróbczej, która minimalizuje tarcie i zapewnia niezbędne 
chłodzenie. Z uwagi na fakt, że dotychczas prowadzono niewiele badań 
w tym zakresie, a sam temat nie został nagłośniony, wyniki badań nie  
są jeszcze wykorzystane przez przemysł w stopniu, w jakim powinny. 

Ankieta przeprowadzona przez producenta cieczy chłodzących 
Blaser Swisslube pokazuje, że wybór odpowiedniego narzędzia i cieczy 
obróbczej odgrywa mało znacząca rolę przy zakupie nowej maszyny – 
to duży błąd!

Takie podejście może wynikać z niezrozumienia istotnego wpływu 
cieczy obróbczych oraz zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy 
materiałami i narzędziem lub też niedocenianie ich roli w procesach cięcia. 

NOWE SPOJRZENIE NA OBRÓBKĘ TYTANU
Niedoceniona wartość narzędzi i płynów obróbczych 

W ramach wspólnego projektu, firmy Blaser Swisslube i BIG KAISER prowadziły badania  
nad optymalną kombinacją narzędzia i płynu obróbczego do cięcia tytanu. Wyniki są imponujące.

▲ Fot. 2. Próby przeprowadzane na 
ponad 300 m2: 
Centrum Technologiczne firmy 
Blaser w Hasle-Ruegsau.

▲ Fot. 3. 60 pracowników zajmuje 
się badaniem płynów do obróbki 
metali, pięciu z nich w Centrum 
Technologicznym.
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UNIKALNE CENTRUM TECHNOLOGICZNE

Aby pokazać jak ważną rolę odgrywa to zło konieczne w procesie cięcia, w głównej siedzibie Blaser w Hasle-Ruegsau, utworzono Centrum 
Technologiczne, jedyne w swoim rodzaju w tej dziedzinie. Na powierzchni 300 m2 optymalizuje się dla klientów procesy obróbki i testuje własne 
produkty. Christoph Wüthrich, Dyrektor Techno logy Center w Blaser Swisslube, opisuje te ostatnie jako „szukanie igły w stogu siana”, gdyż ciecz do 
obróbki metali zawiera wiele różnych domieszek.

BADANIA

Do badań w BIG KAISER wybrano pięć zatwierdzonych cieczy obróbczych i kilka produktów firm konkurencyjnych. W ciągu kilku miesięcy,  
Blaser i BIG KAISER przebadali różne płytki w połączeniu z różnymi cieczami obróbczymi.

Okazało się, że dobór odpowiedniej cieczy obróbczej ma istotny wpływ na żywotność płytki. W sprzyjających warunkach, żywotność płytki używanej  
razem z odpowiednią cieczą obróbczą można wydłużyć 15-krotnie. Jak przypuszczano, znaczenie ma również rodzaj płytki. Żywotność badanych płytek  
różniła się prawie 20-krotnie. Wynik jest zdumiewający, ponieważ do badań wykorzystano jedynie płytki do cięcia tytanu polecane przez producentów.  
Wyniki uzyskane z połączenia chłodziwa Blaser B-Cool 755 z płytką BIG KAISER 655.389 były nadzwyczaj dobre: zużycie płytki wynosiło zaledwie  
0,002mm. Wykonano 81 otworów o głębokości 51mm ze średnią prędkością 120m/min, co jest wartością wysoką jak dla tytanu.

WYNIKI

Fot. 4. Zmierzono i oceniono 1 200 otworów Fot. 5. Testowa głowica do wytaczania precyzyjnego EWN 2-50XL

WPŁYW RODZAJU MATERIAŁU TNĄCEGO NA ZUŻYCIE NARZĘDZIA WPŁYW CIECZY OBRÓBCZEJ NA ZUŻYCIE NARZĘDZIA

Różne płytki w połączeniu z Vasco 7 000 z 8% zawartością Blaser. Różne ciecze obróbcze w połączeniu z płytką BIG KAISER 655.389.

Płytka BIG KAISER, TCGT110204, AlCrN, Nr art. 655.389 (niebieska krzywa)

Nowa Po wykonaniu 81 otworów

Chłodziwo Blaser B-Cool (niebieska krzywa)

Płytka konkurencji, TCMT110204, TIAlN (czerwona krzywa) Chłodziwo konkurencji (czerwona krzywa)

c.d. artykułu strona 36 »»
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KRÓTKO I NA TEMAT
• Ciecz obróbcza ma istotny wpływ na żywotność płytki. W zależności od produktu, żywotność płytki można zwiększyć 15-krotnie.
• W zależności od rodzaju płytek, różnice w ich żywotności są bardzo duże: pomimo stosowania tej samej cieczy obróbczej i dokładnie  

takich samych parametrów cięcia, żywotność zwiększa się 20-krotnie.
• Najlepsza kombinacja do wiercenia w tytanie: płytka BIG KAISER 655.389 i ciecz obróbcza B-Cool 755 firmy Blaser Swisslube.

Abplanalp Consulting Sp. z o. o.      BIG KAISER Precision Tooling Ltd.
Wyłączny dystrybutor BLASER Swisslube w Polsce   Glattalstrasse 516, Postfach CH-8153 Rümlang
ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa      T: +41 44 817 92 00, F: +41 44 817 92 01, 
T: +48 22 379 44 00, F: +48 22 379 44 90     E: Info@kaisertooling.com, www.kaisertooling.com
E: biuro@abplanalp.pl, www.abplanalp.pl
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----- płytka konkurencj i, TCMT1 10204, TiAIN Insert 
----- płytka  BIG KAISER, TCGT1 10204, AICrN, 655.389

-----  Chłodziwo konkurencj i 
-----  Chłodziwo Blaser B-Cool 755

Ilość otworów Ilość otworów

Ciecz obróbcza: Blaser Vasco 7000 8%
Materiał:            Tytan, Ti6AI4V, 3.7164
Otwór Ø:            21 - 26 mm
Głębokość:         51 mm
Vc:                     120 m/min
fn:                     0.1 mm/U

Płytka:       BIG KAISER, TCGT110204, AICrN, Art. Nr. 655.389
Materiał:    Tytan, Ti6A14V, 3.7164
Otwór Ø:    21 - 26 mm
Głębokość: 51 mm
Vc:              120 m/min
fn:               0.1 mm/U

system 3R
◄	 Imadła do przekrojów prostokątnych i 

okrągłych

◄	 Głowice pozwalające tłumić drgania

◄	 Zestawy do ustawiania poza maszyną

◄	 Daje maksymalną precyzję obrabianego 
detalu

	 	 88-100 Inowrocław, Cicha 15, tel. 52 354 24 00, fax. 52 354 24 01
      e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl, www.system-3r.com.pl
OBERON® 

Robert Dyrda

reklama



Aluminium na formy  
wtryskowe i rozdmuchowe

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

Tel. 52 35 424 00, Fax 52 35 424 01
www.oberon.pl; oberon@oberon.pl
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Raport nt elektrodrążarek drutowych po raz pierwszy na łamach  
Forum Narzędziowego OBERON pojawił się już w 2001 roku. Od tego 
czasu, co roku, zamieszczamy dla państwa zestawienie, w którym firmy 
produkujące i dystrybuujące elektrodrążarki drutowe (WEDM) mają 
możliwość zaprezentowania swoich produktów. Dziękujemy wszystkim 
producentom oraz dystrybutorom drążarek drutowych za wzięcie udziału 
w raporcie.

W numerze 1/2015 przedstawiliśmy elektordrążarki wgłębne. 
Różnicą między tymi dwoma typami maszyn jest inny rodzaj stosowanej  
elektrody roboczej oraz dieelektryka. Przy cięciu elektroerozyjnym  
(WEDM) rolę elektrody pełni przewijany drut, stąd przyjęta potoczna 
nazwa maszyn wykorzystujących ten rodzaj obróbki: „drutówki”.  
Urządzenia służące do cięcia drutem (WEDM) są sterowane numerycznie 
(CNC). 

Gwałtowny postęp technologiczny w przemyśle obróbczym  
i produkcyjnym oraz wzrost zapotrzebowania na dokładność i precyzję 
uwidocznił potrzebę niekonwencjonalnych procesów obróbczych. 
Obróbka metali i niemetali mających specjalne właściwości, takie jak: 
siła, wysoka twardość i ciągliwość jest dokonywana właśnie metodami 
niekonwencjonalnymi. Wśród nich wyróżniamy cięcie elektroerozyjne – 
jedną z najwcześniejszych nietradycyjnych metod obróbczych. 

Badania wykazują, iż cięcie WEDM to proces o wysokiej efektywności 
oraz dokładności. Metoda cięcia elektroerozyjnego jest stosowana przy 
obróbce materiałów twardych i trudnoskrawalnych oraz skutecznie  
zastępuje obróbkę skrawaniem przy „wydobywaniu” kształtów 
nieosiągalnych dla obróbki skrawaniem. WEDM wychodzi naprzeciw 
różnym potrzebom obróbczym stawianym przez przemysł. Zauważyć 
należy także wady omawianego procesu. Można przedstawić tutaj 
względnie niską prędkość w porównaniu z innymi niekonwencjonalnymi 
procesami obróbczymi. 

W wyniku procesu cięcia drutem WEDM mogą powstawać 
bardzo małe kawałki, co może stanowić idealny wybór dla wszystkich 
tych, których działalność polega na produkowaniu małych, bardzo 
szczegółowych elementów, będących w istocie zbyt delikatne dla 
innych rodzajów obróbki. Ponadto okazuje się, iż proces jest opłacalny  
również w przypadku tworzenia prototypów, nawet jeśli produkty 
rzeczywistych rozmiarów wykonuje się przy pomocy innych urządzeń.

Zapraszamy naszych czytelników do zapoznania się z zestawieniem.

Joanna Metryka-Moryc

Modele drążarek drutowych prezentowanych w raportach na kolejnych 
stronach:

Fot. 1. Drążarka drutowa AQ1500L firmy SODICK.
Fot. 2. Drążarka drutowa firmy ONA, model AF100 - GALIKA
Fot. 3. Drążarka drutowa firmy +GF+ - CUT 300 Sp
Fot. 4. Drążarka drutowa AW5S - CHMER, AMS Tech - firma MDT
Fot. 5. Drążarka drutowa U6 H.E.A.T. firmy MAKINO

* Zdjęcia udostępnione przez producentów i przedstawicieli.

Cięcie drutem odpowiedzią na „wyśrubowane” 
potrzeby narzędziowni

◄ Fot. 1.

◄ Fot. 3.

◄ Fot. 5.

Fot. 2. ►

Fot. 4. ►
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Drążarki drutowe - raport
PRODUCENT FANUC ONA Electroerosion, S.A.

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

PARAMETRY ROBOCUT C600iA ROBOCUT C400iA ONA AF130 ONA AF60 ONA AF25

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

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

Wymiary maszyny (mm) 2440x2740x2160 1930x2210x1960 6200 x 4330 3625 x 3345 2325 x 2205

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 3000 1800 21 000 7 500 3 000

Pobór mocy (kVA) 13 13 25.5 21 15.5

Maksymalny ciężark detalu (w natrysku/w zanurzeniu 
(kg)) 1000 [ w zanurzeniu] 500 [ w zanurzeniu] 10 000 5 000 700

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1050x820x300 700x600x250 2450 x 1600 x 600 1300 x 1040 x 600 700 x 650 x 250

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

Przesuwy roboczew osiach x,y,z (mm) 600x400x310 [410] 370x270x255 2000 x 1300 x 700 800 x 600 x 700 400 x 300 x 250

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

Dostępne średnice drutu (mm) 0,1-0,3 0,1-0,3 [0,05 opcja] 0,15 - 0,33 0,15 - 0,33 0,15 - 0,33

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

Czas automatycznego nawlekania (sek.) 10 10 zależy od wysokości detalu

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

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

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

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

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

Pojemność zbiornika (litry) 910 480 4500 1610 700

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

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 2 2 EKO-Filtr gwarancja 10 tys. godz.

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

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

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

Konstrukcja generatora (rezystorowa tranzystorowa) tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) - - 37 31 23

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

Układ sterowania (ilość bitów) - - 64 64 64

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

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

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

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

Pamięć dostępna dla u zytkownika (Mb) 4 MB 4 MB 512Mb - 6 Gb 512Mb - 6 Gb 512Mb - 6 Gb

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

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

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

Twardy dysk (Gb) - - tak tak tak

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

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

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

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 90 90 6 miesięcy 4 miesiące 2-3 miesiące

ADRES ul. Centralna 27, 05-816 Opacz ul. Spacerowa 12/4, 00-592 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Rafał Filipek Piotr Mężyński; Krzysztof Wasiński;  Jarosław Bilski

TELEFON/FAX +48 609 98 98 04 ; +48 22 759 62 00 + 48 22 848 24 46

WWW/E-MAIL r.filipek@apx.pl p.mezynski@galika.pl k.wasinski@galika.pl j.bilski@galika.pl
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Drążarki drutowe - raport
GF Machining Solutions MAKINO CHMER

GF Machining Solutions sp. z o.o. MAKINO POLSKA MDT Sp. z o.o.

Cut 400Sp Cut 300Sp Cut 20P U86 U6 U3 Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała 

zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa

nieruchomy nieruchomy ruchomy nieruchomy nieruchomy nieruchomy nieruchomy ruchomy nieruchomy

2670x2870x2645 2600x2600x2340 2010x2400x2200 2940x3725x2785 2273x2908x2350 1981x2300x2116 4350x4100x2300 2650x2845x2095 2200/2100/2000

6300 3300 2640 9630 5200 3200 15000 5200 2050

11 11 9 18 8 8 - - -

3000 1500 400 3000 1500 600 4000 500 350/250

1300x1000x510 1200x700x400 820x680x250 1220x910 1000x800 770x590 1550x1100 950x650 800x560

510 400 250 500 400 220 295 300 215

800x550x510 550x350x400 350x250x250 800x600x520 650x450x420 370x270x220 1200x800x300 560x360x300 400x250x220

800x550 550x350 90x90 ±101 x ±101 ±75 x ±75 ±50 x ±50 120x120 100x100 60x60

0,2 - 0,33 0,07 - 0,33 0,1 - 0,3 0.20, 0.25, 0.30 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 0,15-0,3 0,15-0,3 0,15-0,3

standard standard standard standard standard standard standard standard standard

20 20 25 12 10 10 6 6 6

tak tak tak opcja nie nie tak tak tak

45 45 25 ±45 ±15 ±15 ±21º/130mm ±21º/100mm ±21º/130mm

400 400 300 - - - 300 300 300

tak tak tak standard standard standard standard standard standard

nie nie nie tak tak tak tak tak tak

1700 1200 800 2150 920 590 3000 950 480

- - - 6 6 6 5 5 5

2(4) 2(4) 2 4/- 4/- 2/- filtr papier. (3 szt) filtr papier. (3 szt) filtr papier. (2 szt)

tak tak tak tak tak tak tak tak tak

opcja opcja standard standard standard standard standard standard standard

tak tak tak tak tak tak tak tak tak

- - - tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa

- - - 30 30 30 25 30 25

Windows Windows Windows Hyper i Hyper i Hyper i DOS/Windows DOS/Windows DOS/Windows

- - - - - - 32 32 32

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

0,00005 0,00005 0,0001 0,00001 0,00005 0,00005 0,001 0,001 0,001

0,001 0,001 0,001 0,1 0,1 0,1 1 1 1

kołowa kołowa kołowa kołowa/spiralna kołowa/spiralna kołowa/spiralna kołowa kołowa kołowa

- - - 10240 10240 10240 1024 1024 1024

tak tak tak tak tak tak tak tak tak

standard standard standard standard standard standard standard standard standard

standard standard standard standard standard standard standard standard standard

>40 >40 >40 10 10 10 1 1 1

tak tak tak tak tak tak nie nie nie 

tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak-wszystkie tak-wszystkie tak-wszystkie nie nie nie tak tak tak

90 90 90 - - - 120 120 120

al. Krakowska 81, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn ul.Nowa 10, 05-500 Stara Iwiczna, Poland ul. Terespolska 4/94, 03-813 Warszawa

Piotr Stasio Dawid Papuga Daniel Kustrzepa Andrzej Holka

+48 22 326 50 50, +48 22 326 50 99 0048 (22) 3781 952 228 429 566

www.gfms.com, pl; info.gfms.pl@georgfischer.com www.makino.eu www.mdt.net.pl, info@mdt.net.pl
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Drążarki drutowe - raport
PRODUCENT Sodick Co. Ltd

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Soditronik 

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) AQ1500L AQ750L SLC400L

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy nieruchomy ruchomy

Wymiary maszyny (mm) 5600x4335 2100x2860 2115x2490

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 22000 6200 4350

Pobór mocy (kVA) 18 12 13

Maksymalny ciężark detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 8000 3000 500

Maksymalny wymiar detalu (mm) 2124x1600 1050x750 850x610

Maksymalna wysokość detalu (mm) 600 400 250

Przesuwy roboczew osiach x,y,z (mm) 1500x1000x600 750x500x400 400x350x250

Zakres oso u - v (mm) 1520x1020 770x520 150x150

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

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) >10

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

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

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.)

Centralny układ smarowania (standard/opcja) silniki liniowe nie wymagają smarowania

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) silniki liniowe nie wymagają smarowania

Pojemność zbiornika (litry) 5000 1040 600

Dokładność filtracji (µm) 3 3 3

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 4 4 3

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) tak

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) tak

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) trazystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) 60

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

Układ sterowania (ilość bitów) 64

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) liniał optyczny

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0,00001

Minimalna jedostka programowania (µm) 0,00001

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa/spiralna

Pamięć dostępna dla u zytkownika (Mb) 30

Komunikacja z siecią komputerową (tak/nie) tak

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) standard

Nośniki pamięci (standard/opcja) standard

Twardy dysk (Gb) Pamięć CF, 8

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

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

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

Zaopatrujemy w materiały ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) tak, drut, filtry, prowadniki, kontakty mocy, żywica, dielektryk etc.

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 2

ADRES ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Leszek Kowalski, Wiktor Moskwa

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

WWW/E-MAIL soditronik.pl, info@soditronik.pl



 

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

OBERON® Robert Dyrda
tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01; 

www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

Najtwardsza dostępna
stal na formy wtryskowe

Zmień swoje myślenie. Zmień stal.

Toolox 44® - twardość 45 HRC w stanie dostawy
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JAK PRODUKOWANE SĄ ELEKTRODY DRUTOWE

Zanim wspomnę o parametrach chciałabym przypomnieć jak  
w skrócie przebiega proces produkcji drutu EDM. Na ogół, produktem 
wyjściowym dla drutów mosiężnych jest pręt o średnicy 20 mm 
wytwarzany metodą ciągłego odlewania. Taki pręt jest walcowany 
na zimno lub przeciągany na zimno, aż osiągnie średnicę 6 mm 
przy przekroju kołowym lub sześciokątnym. Następnie drut jest 
wyżarzany i przeciągany przez ciągadła, aż osiągnie średnicę około 
0,9 mm. W takim stanie jest najczęściej określany jako drut „wstępnie  
przeciągany”. Następnie taki drut jest znowu przeciągany przez  
szereg diamentowych matryc ciągowych, aż do osiągnięcia wymaganej 
średnicy. Po osiągnięciu finalnej średnicy drut jest rezystancyjnie  
odprężany lub termicznie odpuszczany w atmosferze obojętnej,  
czyszczony i następnie nawijany na szpule.

Jeśli chodzi o drut ocynkowany czyli mosiężny w otulinie  
cynkowej to produkuje się go z powlekanego galwanicznie lub  
ogniowo drutu przeciągniętego wstępnie (0,9 mm) i przeciąganego 
następnie do uzyskania docelowej średnicy. Jest to bardzo trudny 
proces, ponieważ pokryta cynkiem powierzchnia musi „przeżyć” 
etapy ostatecznego przeciągania i zapewnić jednorodne pokrycie  
w czasie wykonywania elektrodrążenia. Taki drut składa się z cienkiej 
warstwy cynku (około 5 mikronów) wokół rdzenia, którym jest  
jeden ze standardowych stopów mosiężnych stosowanych do 
elektrodrążenia. Taki drut zapewnia znaczny wzrost prędkości 
cięcia w stosunku do pełnego drutu mosiężnego, bez pogorszenia 
żadnej z innych krytycznych właściwości drutu. Druty mosiężne  
z pokryciem cynkowym zapewniają wyjątkowo dobrze wykończoną 
powierzchnię podczas cięcia węglika wolframu i są często 
używane do cięcia polikrystalicznego diamentu PCD i grafitu. 
Druty te stosuje się również w warunkach, gdy druty mosiężne 
powodują niedopuszczalne osadzanie się cząstek mosiądzu na  
obrabianym elemencie.

PARAMETRY ELEKTROD DRUTOWYCH 

Przewodność właściwa jest często wyrażana w procentach IACS, 
co jest odniesieniem do przewodności drutu z czystej, wyżarzanej  
miedzi, która jest standardem odniesienia o wartości 100%. 
Konduktywność jest istotnym parametrem drutu EDM, ponieważ 
określa straty, z jakimi energia napięcia zasilającego jest przenoszona 
na odległości od punktu zasilania do punktu cięcia. Odległość ta  
może być znaczna, zwłaszcza, gdy obrabiany element jest cięty  
z „otwartymi prowadnicami”, aby usuwać zatory na obrabianym elemencie. 
Niska przewodność drutu powoduje duży spadek napięcia i związaną  
z tym stratę energii na odległości od punktu zasilania do punktu cięcia.  
Nie można pomijać tej straty biorąc pod uwagę, że szczytowe wartości 
prądu większości nowoczesnych zasilaczy często przekraczają 100 A.

Wytrzymałość na rozciąganie określa zdolność drutu do 
wytrzymywania naprężenia wytwarzanego w drucie podczas cięcia, 
w celu wykonania prostoliniowego pionowego cięcia. Ponieważ  
wszystkie powszechnie używane druty EDM są importowane, to 
wytrzymałość na rozciąganie jest głównie wyrażana w jednostkach 
metrycznych N/mm2. Druty EDM uważa się jako „twarde”, jeśli 
ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi 900 N/mm2 lub więcej. 
Druty EDM uważa się jako „półtwarde”, jeśli ich wytrzymałość na 
rozciąganie wynosi około 490 N/mm2. Druty EDM uważa się jako 
„miękkie”, jeśli ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi 440 N/mm2 
lub mniej. Druty twarde są powszechnie używane do większości 
prac, podczas, gdy druty półtwarde i miękkie są głównie używane  
do elektrodrążenia stożków, gdy kąt zbieżności jest większy niż pięć 
stopni, ponieważ drut twardy nie będzie się odpowiednio wyginał 
w prowadnicy i spowoduje niedokładności w drążeniu stożka. 
Druty półtwarde i miękkie często nie nadają się do automatycznego 
przewlekania, o ile maszyna nie jest specjalnie skonstruowana do  
pracy z takimi drutami. Ważną informacją jest, że druty o dużej 
przewodności charakteryzują się małą podatnością na rozciąganie.

WŁAŚCIWOŚCI DRUTÓW EDM
Iwona Hiszpańska, Transcorn Sp. z o.o.

Jakie parametry są istotne przy wyborze odpowiedniej elektrody drutowej i dlaczego warto zwrócić na nie uwagę? Jak produkowane  
są elektrody drutowe? Poniżej postaram się te kwestie przybliżyć. Mam nadzieje, że to ułatwi Państwu dobór odpowiedniej elektrody, 
a także sprawi, że ich zakup będzie dokonywany z większą świadomością tematu.
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Wydłużenie określa jak bardzo drut „poddaje się” lub ulega 
deformacji plastycznej przed samym momentem zerwania. Wydłużenie 
mierzone jest w % długości odcinka pomiarowego próbki używanej  
w danym badaniu. Można powiedzieć, że wydłużenie informuje 
także o tym, jak „kruchy” jest drut. Generalnie, wydłużenie drutów  
twardych jest znacznie mniejsze niż drutów półtwardych. Wydłużenie 
jest bardzo ważnym parametrem, ponieważ drut EDM pracuje  
w nieprzyjaznym środowisku, z dużym naprężeniem i jest "atakowany" 
przez tysiące iskier, "atakujących" jego przekrój. Kruchy drut może  
przerwać się przy pierwszym przeciążeniu, podczas, gdy bardziej 
ciągliwy drut wytrzyma chwilowe przeciążenie „poddając się” trochę  
i kontynuując cięcie.

Temperatura topnienia nie jest na ogół podawana dla danego 
drutu, lecz jest bez wątpienia istotnym parametrem, ponieważ obróbka 
EDM jest procesem elektroiskrowym, i raczej wolimy, żeby nasza 
elektroda drutowa miała jakąś odporność i nie stopiła się zbyt szybko  
pod wpływem działania iskier.

Prostoliniowość jest kolejnym istotnym parametrem drutu EDM, który 
jest rzadko podawany, lecz ma krytyczne znaczenie dla automatycznego 
przewlekania drutu.

Podatność na płukanie nie jest na ogół podawana dla danego 
drutu, lecz jest istotnym parametrem, który ma wpływ na to, jak szybko 
i dobrze drut będzie ciąć. Ta właściwość związana jest z temperaturą 
sublimacji komponentów stopowych drutu i należy bardziej do działu 
metalurgii, niż produkcji narzędzi. Chodzi o to aby komponenty 
drutu oraz urobek „parowały” zamiast topić się. A tym samym aby  
zmniejszała się ilość stopionego urobku w strefie cięcia na rzecz 
powstawania gazów. Wtedy przepływ wody (dielektryka) między elektrodą 
drutową a obrabianym elementem będzie efektywniejszy. Drążenie będzie 
postępowało szybciej i bardziej stabilnie.

Wniosek jest taki, że im większa jest wartość podatności na  
płukanie, tym szybciej drut będzie ciąć. Jakie warunki muszą spełniać 
elektrody drutowe aby wykazywać zwiększoną podatność na płukanie? 
Cynk dodany do miedzi sprawia, że elektroda drutowa osiąga wyższy 
parametr podatności na płukanie i w związku z tym może pracować 
szybciej. W naszej ofercie można znaleźć drut o najwyższej możliwej 
zawartości cynku czyli CuZn 40%. Należy jednak pamiętać, że  
w pewnych warunkach na obrabianym elemencie może osadzać się 
znaczny osad mosiądzu, który może być trudno usuwalny. Ciekawostką 
jest fakt, który głębiej pozwoli nam zrozumieć temat elektrod  

drutowych, że niemożliwa jest produkcja elektrod o zawartości cynku 
większej niż 40% ponieważ taki drut praktycznie nie daje się przeciągać na 
zimno. Ten fakt zadecydował o opracowaniu drutów pokrywanych.

Czystość jest parametrem nieokreślanym dla drutów EDM. 
Drut może być „brudny” w wyniku zanieczyszczenia przez resztki  
metalowego proszku i środka smarującego pozostałych po procesie 
przeciągania lub parafinę nakładaną na drut przez niektórych producentów 
przed nawinięciem go na szpule. Zabrudzony drut może powodować 
zapychanie się prowadnic i napędów lub ślizganie się pasków lub rolek. 

PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ POPULARNYCH ELEKTROD DRUTOWYCH

• ELEKTRODA MIEDZIANA: dobra przewodność elektryczna, do  
maszyn z generatorem o niższej mocy, mała wytrzymałość na 
rozciąganie i mała podatność na płukanie.

• ELEKTRODA MOSIĘŻNA: wystarczająca przewodności elektryczna, 
duża wytrzymałości na rozciąganie i zwiększona podatności na 
płukanie. Kruchy i nietrwały (gdy zawartość cynku jest powyżej  
40%) 

• DRUT MOLIBDENOWY: duża wytrzymałość na rozciąganie przy 
małej średnicy drutu, wysoka temp. topnienia. Mała przewodność 
elektryczna, mała podatność na płukanie. 

• ELEKTRODA MIEDZIANA W OTULINIE CYNKOWEJ: zwiększona 
prędkość cięcia, zapewnia dobrze wykończoną powierzchnię  
podczas cięcia np. węglika wolframu. Druty te stosuje się również  
w warunkach, gdy druty mosiężne powodują niedopuszczalne 
osadzanie się cząstek mosiądzu na obrabianym elemencie.  
Zwiększona podatność na płukanie. Minusem są wyższe koszty 
produkcji.

• ELEKTRODA DRUTOWA ODPRĘŻANA DYFUZYJNIE: Zwiększona 
przewodności rdzenia miedzianego, mocno przylegające pokrycie 
o dużej zawartości cynku oraz względnie duża wytrzymałości  
na rozciąganie (800 N/mm2). Nadaje się do automatycznego 
przewlekania na większości maszyn. Jego niekorzystną cechą jest  
duża cena.

Żródło: www.pungkuk.com, www.wikipedia.pl
EDM Today, January/February 2007 
www.modernapplicationsnews.com

reklama

TRANSCORN Sp. z o.o. 
Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn, tel. 89 527 43 63, fax.89 527 43 63

www.transcorn.pl, transcorn@transcorn.pl
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Oprawki narzędziowe z systemem CoolStream®

Skuteczne doprowadzania chłodziwa to:

► Wydłużona żywotność 
narzędzi;

► Bardziej wydajne usuwanie 
wiórów;

► Większa dokładność 
wykonania elementów 
obrabianych;

► Lepsza jakość powierzchni 
obrobionej;

► Większa niezawodność procesu.

Kompaktowe urządzenie RoWi2

Kompaktowe urządzenie do czyszczenia stożków oprawek narzędziowych.

Czyste oprawki to:

► Mniej wyrobów niezgodnych (braków);

► Większa żywotność narzędzi;

► Zabezpieczenie wrzeciona maszyny;

► Większa dokładność i bezpieczeństwo 
procesu obróbki;

► Ograniczenie bicia promieniowego 
zamocowanego narzędzia.



Nowy, kompaktowy ustawiacz narzędziowy dla najwyższej dokładności,  
na minimum przestrzeni.

► Precyzyjne wrzeciono bazowe SK50 
z mechanicznym zaciskiem;

► Intuicyjne oprogramowanie kOne Business 
wyposażone w ponad 200 funkcji 
pomiarowych;

► Powtarzalności pomiaru ±2 µm dzięki 
zastosowanej kamerze CCD  
oraz oprogramowaniu kOne Business; 

► Dwa tryby ustawiania pozycji kamery – 
szybki i dokładny;

► Opcja przesyłania danych na dysk sieciowy lub bezpośrednio do obrabiarki;

► Możliwość zastosowania wrzeciona CNC z funkcją autofocus;

► Opcja: zaciąg mechaniczny lub próżniowy oprawki.
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Modułowe stanowisko termokruczliwego mocowania narzędzi i-tec®M 

Nowe modułowe stanowisko termokurczliwego mocowania narzędzi.

► Możliwość rozbudowy podstawowego urządzenia 
po zakupie;

► Uniwersalność stosowania;

► Pewny i bezpieczny proces grzania;

► Ergonomia miejsca pracy;

► Łatwa i intuicyjna obsługa;

► Wydajny i niezawodny moduł chłodzący 
z zamkniętym obiegiem cieczy (opcja).

Kompaktowy ustawiacz narzędziowy KENOVA set line V5

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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Firma Meusburger oferuje szeroką gamę wysokiej jakości akcesoriów do erodowania.  
W nowym prospekcie "Erodowanie w budowie form i narzędzi" znajdziecie Państwo między 
innymi wiele rodzajów uchwytów do elektrod, materiałów do erodowania oraz frezów.  
Nasz wysokiej jakości asortyment jest dostępny bezpośrednio z magazynu.

Uchwyty do elektrod i akcesoria
Uchwyty do elektrod ze stali, mosiądzu i aluminium są dostępne w różnych wersjach.  

Są kompatybilne z systemem mocującym ITS-50, przystosowane specjalnie do naszej oferty elektrod  
oraz dostępne zarówno pojedynczo jak i w zestawie. W katalogu Meusburgera znajdziecie Państwo  
również akcesoria ułatwiające montaż.
Erodowanie miedzią lub grafitem

Poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju elektrod z miedzi lub grafitu można osiągnąć 
perfekcyjną jakość powierzchni - do VDI 20 (1.0 µm Ra). Oferujemy sześć typów elektrod z miedzi: 
elektrody czołowe, pręty elektrod, elektrody z systemem otworów, elektrody do gwintów, elektrody 
rurowe, elektrody do znakowania, a także trzy rodzaje elektrod z grafitu: elektrody czołowe, pręty 
elektrod i elektrody z systemem otworów. Firma Meusburger wykonuje również elektrody na 
indywidualne życzenie klienta.
VHM Frez do miedzi

Meusburger oferuje frezy kuliste i torusowe z węglików spiekanych już od średnicy 0,5 mm.  
Są one idealnym rozwiązaniem do obróbki delikatnych i precyzyjnych elektrod miedzianych. Bardzo  
ostre krawędzie tnące i polerowane rowki wiórowe zmniejszają ryzyko powstawania zadziorów  
i wiórów. Najwyższa dokładność obrotu, średnicy i wykonania kształtu umożliwiają maksymalną 
prędkość cięcia, długą żywotność i absolutną precyzję.
VHM Frez do grafitu

Frezy z węglików spiekanych do obróbki elektrod grafitowych w branży budowy form  
i narzędzi dostępne są od średnicy 0,2 mm. Charakteryzują się powłoką diamentową oraz najwyższą  
dokładnością obrotu, średnicy, wymiarów, co jest gwarancją osiągnięcia doskonałej jakości  
powierzchni. Dlatego też są doskonałym narzędziem pracy do obróbki filigranowych konturów 3D 
elektrod grafitowych.
Frezy do stali

W asortymencie firmy Meusburger znajdziecie Państwo również frezy VHM do obróbki twardej  
do 63 HRC. Doskonałe połączenie precyzji, materiału i powłoki umożliwia maksymalną prędkość 
skrawania i obróbki materiałów twardych. Frezy kuliste i torusowe są dostępne od średnicy 0,2 mm 
i gwarantują, dzięki doskonałej współosiowości, średnicy i dokładności wymiarowej, zapewniają 
najwyższą dokładność i wydajność procesów produkcyjnych.
Więcej informacji: www.meusburger.com

NOWOŚĆ!
Erodowanie w budowie form i narzędzi
Wszystko o erodowaniu na 80 stronach naszego prospektu

◄ Zdjęcie: 

NOWOŚĆ ! Erodowanie 
w budowie form  
i narzędzi.

Materiał zdjęciowy: Fotografia (Meusburger)
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Cięcie piłami
pionowymi, poziomymi

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

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

Zapraszamy na stoisko nr 559 w pawilonie B - TOOLEX od 29. IX. do 1. X. 2015
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Szlifierki - wstęp do raportu
W obecnym wydaniu Forum Narzędziowego OBERON, prezentujemy 

trzy grupy maszyn: frezarki CNC, drążarki drutowe oraz szlifierki.  
Każda z tych maszyn znajdzie swoje zastosowanie w narzędziowni.

Tak, jak w przypadku innych maszyn, zwróciliśmy się do  
producentów i sprzedawców  szlifierek, z prośbą o przedstawienie 
swojej oferty i omówienie kilku maszyn. W nadesłanych raportach 
omówiono przede wszystkim szlifierki do płaszczyzn. Oprócz tego  
w raporcie znajdziecie Państwo ofertę szlifierek do otworów, szlifierki 
uniwersalne, szlifierki do wałków, szlifierki bezkłowe i szlifierki do 
wałków kłowe CNC. 

Z uwagi na to, że oferta szlifierek jest bardzo duża, a my mamy 
ograniczone miejsce w Forum, nie sposób było omówić wszystkich 
maszyn, jakie firmy posiadają w swojej ofercie. Dlatego zadzwońcie 

Państwo do podanych w raporcie firm i zapytajcie o pozostałe szlifierki.  
To z myślą o Was, drodzy czytelnicy, przygotowujemy podobneraporty,  
aby ułatwić Wam podjęcie decyzji, jaką maszynę zakupić i do kogo udać 
się po poradę. Mam nadzieję, że zestawienie maszyn przedstawione na 
kolejnych stronach będzie pomocne.

Forum Narzędziowe OBERON przygotowujemy z myślą  
o naszych czytelnikach, dlatego tematy podejmowane w gazecie są 
na miarę potrzeb i zainteresowania naszych odbiorców. Jeśli jednak,  
chcielibyście Państwo, abyśmy poruszyli coś, co nie było omawiane na 
naszych łamach, lub abyśmy stworzyli raport, którego jeszcze nie było 
w Forum, to prosimy o kontakt z nami, a obiecujemy zająć się tematem.

Edyta Lewicka 

Zdj. 1. G20P-50CNC firmy SURFPROTECT - przedstawiciel APX Technologie. Zdj. 2. Szlifierka KGS 1640AA firmy EUROMETAL.

Zdj. 3. Szlifierka bezklowa - PC-12 - firmy JAZON. Zdj. 4. Szlifierka do płaszczyzn i profili TECHSTER 126 - AMADA, przedstawi-
ciel VECTOR HIGH TECH MACHINERY.

• www.apx.pl • www.eurometal.com.pl • www.galika.pl • www.gorbrex.pl • www.isotek.com.pl  
• www.isotek.com.pl • www.marcosta.pl • www.poltra.pl • www.vector-htm.pl
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Szlifierki - raport
PRODUCENT SUPERTEC Kent USA

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

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA 
ŚREDNIA MASZYNA MAŁA MASZYNA DUŻA MASZYNA 

ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP SZLIFIERKI G38P100CNC G32P60NC G25P50NC  do płaszczyzn 
KGS 620 SD2

do płaszczyzn 
KGS 1640 SD2

do płaszczyzn 
KGS 1020 SD2

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

Waga maszyny (kg) 5600 3500 2800 6500 2950 1680

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

Typ sterowania FANUC PLC Mitsubishi PLC Mitsubishi PLC PLC PLC

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

Ilość osi sterowanych jednocześnie) - - - 2 2 2

Wysokość w kłach (mm) 380 320 260 - - -

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

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

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

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

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

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

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 510x100 405x50 405x50 355 x 50 355 x 40 200 x 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; 
-średnica otworu wewnetrznego 510x50x152 405x50x127 405x50x127 355 x 50 x 127 355 x 40 x 127 200 x 25 x32

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) 1390 1650 1800 1450 1450 2850

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) 7,5 HP 7,5 HP 5 HP 7,5 5,5 2,2

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

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

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

ADRES ul. Centralna 27; 05-816 Opacz Miszewko 41, 80-297 Banino k/Gdańsk

OSOBA DO KONTAKTU Rafał Filipek Jacek Liszewski

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

WWW/E-MAIL www.apx.pl/r.filipek@apx.pl www.eurometal.com.pl/eurometal@eurometal.com.pl,  
jacek.liszewski@eurometal.com.pl



N
F NUMER 04 (73) 2015FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

52

Szlifierki - raport
PRODUCENT GER Máquinas Herramienta S.L.U. GER Máquinas Herramienta S.L.U.

GER 
Máquinas 

Herramienta 
S.L.U.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE AI Lab s.c.

PARAMETRY
szlidierka

cylindryczna 
C600CNC

szlifierka
cylindryczna 
CM3000CNC

szlifierka
cylindryczna 
CPA6000CNC

szlifierka
do płaszczyzn 

SCA40/20

szlifierka
do płaszczyzn 

SRA120/60

szlifierka
do płaszczyzn 
SRA400/100

Centrum 
szlifierskie 

UVG10

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny 
(prostokąt opisany na rzycie maszyny na podłogę) (mm) 3150 x 2200 9500 x 2800 16500 x 4500 2000 x 1540 4000 x 3500 10600 x 5500 5800 x 3000

Waga maszyny (kg) 4 000 14 000 30 000 1 200 7 800 26 000 30 000 

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

Typ sterowania FANUC 0i T FANUC 0i T FANUC 0i T FANUC FANUC FANUC FANUC 320i

Długość szlifowania w kłach (mm) 600 3000 6000 - - - -

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

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

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) 0 > d > φ275 maxφ590 max φ790 (φ990 
OPT) - - - 140/1200

Moc wrzeciona głównego (kW) 5,5 15 22 - - - 13

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

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

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

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie skośnie/prosto

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 400x50x127 600x80x304 750x100x304 - - - -

(900 x 100 x 304) 225x25x51 400x80x127 500x100x203 wg potrzeb - - -

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W 250/-/750/360/-
20…+210

500//3250/360/-
20…+210

650//6350/360/-
20…+210 - - - -

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) - - - - - - Ø1000

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 100 2000 6000 - - - 3500

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

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

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

typowo 4000 - - - - - - -

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

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

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

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) - - - 400 x 200 1200 x 600 4000 x 1000 Ø1000

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych 
na stole (mm) - - - 400 x 200 1200 x 650 4000 x 1100 Ø1200

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) - - - 400 x 200 1200 x 650 4000 x 1100 Ø1200

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

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

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

Zakres prędkości przy posuwie wzdłuznym (m/min) - - - 2 - 28 2 - 28 2 - 25 15

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

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) - - - 300 425 750 700

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica 
otworu wewnetrznego 400x50x127 600x80x304 750x100x304 225x25x51 400x50x127 500x100x203 300x50x76,2 

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

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) - - - 2,2 11 20 (30 OPT) 13+(13 OPT)

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

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 200 220 260 150 200 260 280

ADRES ul. Rybitwy 15, 30-722 Kraków

OSOBA DO KONTAKTU Jarosław Hołody

TELEFON/FAX +48 - 600 961 620

WWW/E-MAIL www.ailab.pl/sprzedaz@ailab.pl
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Szlifierki - raport
PRODUCENT Blohm Jung GmbH Fritz STUDER AG

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE GALIKA Sp. z o.o.

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA 
ŚREDNIA MASZYNA MAŁA MASZYNA DUŻA MASZYNA 

ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP SZLIFIERKI Planomat HP 620 Planomat HP 608 JE 600 S 41 cnc S 33 cnc S 11 cnc

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny 
(prostokąt opisany na rzucie maszyny na podłogę) (mm) 5500 x 2800 3500 x 2800 3100 x 2200 6200 x 5000 4000 x 3500 2200 x 2500

Waga maszyny (kg) 8000 4900 4500 9000/10200 4000/5000 2300

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

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

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

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

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

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów 
(mm) - - - od ok. 5 mm od ok. 5 mm -

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

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

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

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

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

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) - - - Ø 500 x 100 Ø 500 x 110 (F5) Ø 508 x 63

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

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

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

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

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

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin 
powietrznych (obr./min) - - - do 120.000 do 120.000 -

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

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

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

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

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania 
mocowanych na stole (mm) 2100 x 660 900 x 660 700 x 405 - - -

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na 
stole (mm) 1900 x 660 700 x 460 500 x 405 - - -

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) 1200 800 400 - - -

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

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) 2100 900 700 - -

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

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) 560 560 345 -

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

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; 
-średnica otworu wewnetrznego Ø 400 x 100 x 127 Ø 400 x 100 x 127 Ø 400 x 60 x 127 -

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

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

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

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

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

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

OSOBA DO KONTAKTU Roman Góźdź

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

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



8. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i 
Technologii Obróbki, Sosnowiec, 29.IX - 1.X.2015r. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
ekspozycji: pawilon ”A”; stoisko 304 
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Szlifierki - raport
PRODUCENT GRINDEX d.o.o. - KIKINDA/Srbija IMT S.p.A.

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

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA 
ŚREDNIA MASZYNA MAŁA SZLIFIERKA DO 

PŁASZCZYZN
SZLIFIERKA DO 

OTWORÓW
SZLIFIERKA 

UNIWERSALNA

TYP SZLIFIERKI BSD 2500 BSC 1000 BSB 300 MB 75 MT 250 ID ELEKTRA 1200 UA

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny 
(prostokąt opisany na rzycie maszyny na podłogę) (mm) 7400 x 2760 3300 x 1740 2080 x 1670 3950 x 2935 2300 x 1600 3860 x 2100

Waga maszyny (kg) 8000 4350 2300 6500 6600 6500

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

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

Długość szlifowania w kłach (mm) 2500 1000 300 - - 1140

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

Wysokość w kłach (mm) 175mm (225mm) 175mm (225mm) 135 mm - - 230

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów 
(mm)

8mm -200mm 
(250mm)

6 mm -200mm 
(250mm) 6 mm -150mm - 6 - 100 5 - 350

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

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

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

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

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

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) ø600x160xø305 
mm

ø500x100xø305 
mm ø400x80xø127 mm 406 x 100 60 x 30 508 x 80 (100)

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W X,Z=6000 mm/min X=6000 mm/min; z=7000 mm/min Y=530, Z=645 X=200, Z=340 X=400, Z=1330

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

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 500 kg 300 kg 25 kg 850 70 w uchwycie 250 pomiędzy kłami

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

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

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

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

technicznej System EROWA

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

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

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

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

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

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) 200 Kg 100 Kg 10 Kg 850 - -

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

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

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

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

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

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

ø600x100xø305 
mm ø500x80xø203 mm ø400x60xø127 mm 406x100x152,4 Zależą od wybranych 

wrzecion 508x80(115)x203,2

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

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

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

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

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

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

OSOBA DO KONTAKTU Michał Turek Damian Batura

TELEFON/FAX 510 026 235 T: +48 61 835 08 67, F: +48 61 835 08 51

WWW/E-MAIL www.gorbrex.pl, mturek@gorbrex.pl www.isotek.com.pl, damian.batura@isotek.com.pl
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Szlifierki - raport
Palmary MARCOSTA EQUIPTOP POLTRA Sp. z o.o.

Jazon Sp.  z o.o. MARCOSTA POLTRA Sp. z o.o.

MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA

MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
ŚREDNIA MASZYNA DUŻA MASZYNA 

ŚREDNIA
MASZYNA 

DUŻA
MASZYNA 
ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA

do płaszczyzn
PSG C60100AHR

do wałków
OCD-42100

bezkłowa
NC 12S

RUP-32M/
L1000 RUP-28M/L500 ESG-6120 TD ESG-1224 TD GU42x200NC OCD-2040CNC GU20x40NC

3760x2300 3765 x 3430 1750 x 1050 3600x2000 2300x2000 4500x3500x2350 2700x1600x1850 8195x1730x2034 2480x1880x2680 2370x1730x1650

7100 4500 1950 2800 2600 12600 1990 6000 2350 2000

NC CNC NC / CNC - - NC NC NC CNC NC

nd Fanuc Fanuc - - - - sterownik prod. FANUC sterownik prod.

nd 1000 nd 1000 500 - - 2000 400 400

nd 2 nd - - 1 1 2 3 2

nd 200 nd 320/280 320/280 - - 420 200 200

7,5 5,5 nd do 200 do 200 - - OPCJA φ9 ~ φ150 OPCJA φ9 ~ φ150 OPCJA φ9 ~ φ150

stały skrętny nd 5,5 5,5 7,5 3,677 3,75 2,3 2,1

nie tak tak Skrętny Skrętny Stały Stały skrętny skrętny Skrętny

nie tak tak Nie Nie Nie Nie Tak Tak Tak

nd prosto skośnie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie

405 x 50 x 127 Ø405x50xØ127 305x150x120 Prosto/skośnie Prosto/skośnie Prosto Prosto prosto i śkośnie prosto i śkośnie prosto i skośnie

600 x 1000 1000, 300 nd 400/50 400/50 400/50 304/31,75 355x50 355x40 305 x 40

600 x 1000 320 x 420 nd 2/x1000/280 2/x500/280 - - - - -

bd 100 bd - - 1220 x 610 600 x 300 - - -

nie tak nie 125 125 1250 454 - -

nie tak tak Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak

nd 1783 nd Nie Nie Nie Nie Tak Tak Tak

nd tak tak - - - - - - -

tak tak tak - - - - - - -

tak tak tak - - Nie Nie Tak Tak Tak

600 x 1000 nd nd Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

nd nd nd - - 1220 x 610 600 x 300 - - -

nd nd nd φ320 x 1000 φ320 x 500 1220 x 610 600 x 300 - - -

bd nd nd φ320 x 1000 φ320 x 500 - - - - -

600 nd nd 125 125 1660 675 - - -

1000 nd nd 160 160 520 435 - - -

5-25 m/min nd nd 1000 500 1650 730 - - -

0,5 - 20 nd nd 0,075 ÷ 4 0,075 ÷ 4 5 ÷ 30 5 ÷ 20 - - -

5 nd nd 600 600 685 340 - - -

405 x 50 x 127 405x 50-75 x127 305 x 150 x 120 - - 520 435 - - -

1750 r.p.m. 10 - 300 r.p.m 1900 r.p.m. 400/50/127 400/50/127 400/50/127 304/31,75/76,2 - - -

7,5 (11 opcja) 3,7 1,5/servo motor 2140 2140 1450 1450 - - -

- - - 5,5 5,5 7,5 3,6 - - -

tak tak tak - - - - - - 40000 EUR

90 90 90 Tak Tak - -
Tak / ściernice, elementy szybko zużywające się

120 120 120

ul. Wysockiego 164A ,15-167 Białystok ul. Klikowska 101C, 33-102 Tarnów ul.Przemysłowa 29 37-450 Stalowa Wola

Zdzisław Stefanowicz, Marek Szkiłądź - Jarosław Borecki

85 654 46 20 0 14 626 68 52 603 499 157

www.jazon.com.pl, obrabiarki@jazon.com.pl www.marcosta.pl, handlowy@marcosta.pl jaroslaw.borecki@poltra.pl
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Szlifierki - raport
PRODUCENT AMADA ZIERSCH

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE VECTOR HIGH TECH MACHINERY

PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA MAŁA MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA

TYP SZLIFIERKI Do płaszczyzn i profili 
TECHSTER 126

Optyczna do płaszczyzn 
i profili GLS 5-T Do płaszczyzn ZT612 Do płaszczyzn ZT48

Do płaszczyzn ze 
stołem obrotowym 

ZT600R

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

Waga maszyny (kg) 12.500 5.000 7500 4500 4500

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

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

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

Ilość osi sterowanych jednocześnie) - - - - -

Wysokość w kłach (mm) - - 600 600 600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 1500 1300 700 500

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) tak 15 - - -

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

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

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

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

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

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

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania 
mocowanych na stole (mm) - -0 - - -

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

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

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

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) - - - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSOBA DO KONTAKTU Witold Śniatowski

TELEFON/FAX 605 047 467

WWW/E-MAIL www.vector-htm.pl, biuro@vector-htm.pl

Customer Services

Zredukuj koszty 
EDM

GF Machining Solutions

Zestawy części zużywalnych dla erozji drutowej usprawnią Twoją pracę!

Wszystkie części potrzebne na 2000 godzin pracy są teraz dostępne w jednym 

zestawie z gwarancją jakości oryginalnych części  zużywalnych.

Oferta specjalna ważna do końca 2015 roku!

• Zestaw części zużywalnych CUT 20/30 nawet 26%  oszczędności  w porównaniu  

do pojedyńczo zamawianych części. Art. 222-000-000 cena netto 2599 zł.

• Zestaw części zużywalnych CUT 200/300 nawet 22% oszczędności w porównaniu 

do pojedyńczo zamawianych części. Art. 222-000-003 cena netto 4499 zł.

• Zestaw części zużywalnych CUT 2000/3000 nawet 20% oszczędności w porównaniu 

do pojedyńczo zamawianych części. Art. 222-000-004 cena netto 4649 zł.

Twoje korzyści:
+ Nowa, jeszcze korzystniejsza cena

+ Wymagane części pod ręką, zawsze w zasięgu

+ Praca maszyny bez przestojów

+ Zestawy dopasowane do procedur konserwacji

+ Szybki proces ponownego zamówienia

+ Rysunki w każdym zestawie by szybko znaleźć element

+ Gwarancja jakości pracy maszyny na lata

O szczegóły pytaj lokalnych sprzedawców.

www.gfms.com/pl
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Niezawodna konstrukcja

Obrabiarki z serii ECOLINE od lat dostarczają pewne i sprawdzone 
rozwiązania w dziedzinie obróbki skrawaniem nastawionej na obniżenie 
kosztów produkcji. Nasze obrabiarki są nieustanie rozwijane, dowodem 
tego jest nasza najnowsza propozycja - ecoTurn 450. Tokarka ta bazuje 
na wieloletnim doświadczeniu konstruktorów grupy DMG i MORI SEIKI 
oraz bliskiej współpracy z użytkownikami wcześniejszej wersji tego 
produktu. 

Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć nową konstrukcję 
komponentu mechanicznego. Żeliwne łoże nachylone pod kątem 45ᴼ do 
podłoża zapewnia optymalny spływ wiórów podczas procesu obróbki. 
Cechuje się ono jeszcze sztywniejszą konstrukcją, zoptymalizowaną 
przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych. Nowy, masywny 
odlew wrzeciennika charakteryzuje się dużą pojemnością cieplną,  
dzięki czemu jest on odporny na odkształcenia termiczne. Zmieniono 
układ i konstrukcję węzłów łożyskowych wrzeciona, zyskując jeszcze 
większą sztywność, charakterystyczną dla większych maszyn. Ważną 
zmianą jest również zwiększenie standardowego przelotu wrzeciona, 
który pozwala na obróbkę z pręta o średnicy do 80 mm (najlepszy  
wynik w tym segmencie obrabiarek). Kolejną modyfikacją w nowej  
wersji ecoTurn 450 jest zoptymalizowany odlew konika, który zapewnia 
stabilną obróbkę długich i ciężkich elementów. 

Wprowadzone zmiany zapewniają wysoką dokładność  
i powtarzalność obróbki oraz stabilność prowadzonych procesów 
produkcyjnych.

Tab. 1 Podstawowe parametry techniczne tokarki ecoTurn 450

Opcjonalna oś „Y”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom Klientów 
do oferty nowego ecoTurn 450 wprowadzono dodatkową oś Y. 
Konstrukcja osi Y bazuje na sprawdzonym rozwiązaniu zaczerpniętym 
z ecoTurn 510. Przesuw w osi Y jest realizowany przez zastosowanie 
specjalnej głowicy narzędziowej firmy SAUTER. Zakres pracy osi Y to 
± 60mm. Aby osiągnąć najbardziej optymalne warunki sztywności 
kinematycznej tokarkę wyposażoną w oś Y wzbogacono o szerokie, 
rolkowe prowadnice toczne. Zastosowanie osi Y na ecoTurn 450 
istotnie rozszerza możliwości obróbkowe tokarki i pozwala na 
wykonywanie zaawansowanych operacji frezarskich i wiertarskich, 
dotychczas dostępnych tylko na maszynach z serii Premium.

Bogata konfiguracja sterowania - optymalny komfort obsługi

Nowy ecoTurn 450 
poza zoptymalizowaną 
konstrukcją mechaniczną 
cechuje się również bogato 
wyposażonym sterowaniem 
numerycznym. Obrabiarka 
dostępna jest z dwoma 
układami sterowania: 
SIEMENS 840D Solutionline 
lub HEIDENHAIN CNC PILOT 
640, które w standardowej 
konfiguracji zapewniają 
najwyższą funkcjonalność w 
tej klasie obrabiarek.

Standardowo, tokarka 
wyposażona jest w 
zaawansowane i łatwe 
w obsłudze sterowanie 
SIEMENS 840D Solutionline, 
do którego najważniejszych 
zalet można zaliczyć:

► szeroki zasób cykli obróbkowych (do wykonywania operacji 
toczenia, frezowania, gwintowania na sztywno, wiercenia, 
wytaczania itd.);

► 4 GB pamięci w standardzie;
► złącze USB i ETHERNET umożliwiające szybki transfer danych

z/do obrabiarki;

Tokarki sterowane numerycznie ecoTurn 450 są produkowane w pleszewskiej fabryce obrabiarek FAMOT 
od końca 2013 roku. Pierwsza seria tych obrabiarek bardzo szybko zyskała uznanie Klientów na całym świecie  
stając się motorem napędowym wielu gałęzi przemysłu. Nowa generacja ecoTurn 450 jest połączeniem 
sprawdzonych rozwiązań swego poprzednika oraz nowych, innowacyjnych cech zwiększających  
funkcjonalność obrabiarki. 

Nowa generacja tokarek ecoTurn 450 

ecoTurn 450
Przelot nad łożem mm 650
Max. średnica toczenia mm 400
Max. średnica toczenia z osią Y mm 315
Max. długość toczenia mm 550
Max średnica obrabianego pręta mm 80
Max. prędkość wrzeciona min-1 4000
Max. moc wrzeciona (40% ED) kW 17,5
Max. moment obrotowy (40% ED) Nm 370
Przesuw szybki osi X/Z m/min 30/30
Ilość stacji narz. VDI - 12
Ilość stacji BT - 6
Max. moc narzędzi napędza. przy 2000 min-1 kW 4,2
Dokładność pozycjonowania X/Z wg ISO 230-2 µm < 8/8

Fot. 1. Pulpit obsługowy SIEMENS 840D SL
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► zaawansowana symulacja 3D;
► graficzne wsparcie programowania;
► pełna klawiatura alfanumeryczna;
► szybkie przetwarzanie pojedynczego bloku programu poniżej 1,5 ms.

Ergonomia i nowoczesna stylistyka naszych pulpitów sterowniczych 
zapewnia każdemu operatorowi, niespotykany u innych producentów 
obrabiarek, komfort obsługi, na przykład: obrotowy panel SLIMline®, 
który można swobodnie przemieszczać wzdłuż obrabiarki – „pulpit 
podąża za operatorem”. 

Podsumowanie

Połączenie kompaktowej konstrukcji z jeszcze większą 
funkcjonalnością nowego ecoTurn 450 sprawia, iż obrabiarka ta 
jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych, jak i dużych  
przedsiębiorstw, nastawianych na produkcję seryjną, czy też elastyczną 
produkcję jednostkową z niskimi kosztami wytwarzania.

Bogata konfiguracja podstawowa połączona z wysoką niezawodnością, 
gwarantują stabilną i wydajną produkcję.

Jedną z wielu zalet maszyn produkowanych w pleszewskiej  
fabryce obrabiarek FAMOT, jest możliwość poznania kompletnego 
procesu ich wytwarzania. Nasze biuro konstrukcyjne jest gotowe 
do wprowadzania wszelkich zmian w naszej maszynie zgodnie  
z życzeniem naszych klientów. Otwieramy przed Państwem 
niespotykane nigdzie indziej możliwości wdrażania specjalnych 
rozwiązań dostosowanych do potrzeb Państwa procesów produkcyjnych. 

Kilka przykładów opcji specjalnych zaadoptowanych do ecoTurn 450:

► system automatyzacji; 

► konik sterowany numerycznie NC;

► elektrowrzeciono 6.000 min-1.

Dodatkowym atutem, szczególnie ważnym dla Klientów z Polski,  
jest łatwy dostęp do naszego serwisu i części zamiennych. Bliska 
współpraca serwisu DMG MORI Polska z serwisem fabrycznym  
FAMOT, gwarantuje szybką reakcję i rozwiązanie problemu, a tym  
samym zapewnia płynność Państwa produkcji. 

Zastosowanie obrabiarek z serii ECOLINE w procesie produkcyjnym 
gwarantuje stabilność użytkowania przez długie lata. Jest to 
możliwe dzięki zastosowaniu w naszych maszynach markowych 
części i sprawdzonych rozwiązań. Połączenie doświadczenia dwóch 
największych producentów obrabiarek na świecie DMG oraz  
MORI SEIKI to najwyższa rekomendacja. 

Zapraszamy Państwa do odwiedzin stoiska DMG MORI Polska/
FAMOT podczas zbliżających się targów TOOLEX w Sosnowcu  
w dniach 29.09 – 01.10.2015, gdzie zaprezentowany zostanie  
nowy ecoTurn 450, oraz inne bardzo ciekawe obrabiarki  
jak też rozwiązania w dziedzinie obróbki skrawaniem. 

Fot. 2. Tokarka ecoTurn 450.

PRODUKCJA

FAMOT Pleszew Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew
tel. +48 62 742 80 00, fax: +48 62 742 81 06
e-mail:famot@famot.pl, www.ecoline.dmgmori.com

SPRZEDAŻ I SERWIS

DMG / MORI SEIKI Polska Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew
tel. +48 62 742 80 00, fax: +48 62 742 81 14
e-mail: polska@dmgmori.com, www.dmgmori.com



Hartford w liczbach:
• rok założenia: 1965;
• powierzchnia zakładu produkcyjnego:70 000 m2;
• ilość zatrudnionych: 500 osób;
• ilość fabryk pomocniczych: 2;
• zdolność produkcyjna: 3000 szt. obrabiarek;
• ilość krajów z biurami obsługi pod marką Hartford – 65;
• ilość centrów technicznych na świecie – 7;
• biura sprzedaży na Tajwanie – 5;
• biura sprzedaży i serwisu w Chinach – 33;
• ilość uruchomionych maszyn na świecie – prawie 50 000.

Hartford tak wiele znaczy jako producent obrabiarek na Tajwanie, 
ponieważ, posiada 50 letnie doświadczenie w branży CNC. Posiada 
największy zakład produkcyjny obrabiarek na Tajwanie, dostarczył  
ponad 50 000 obrabiarek do 65 krajów na całym świecie i cały czas jest  
w czołówce przedsiębiorstw wykorzystujących ciągły postęp  
technologiczny. Hartford skupia się na inwestycji w swój własny 
park obrabiarek, uzupełniając go w coraz to nowsze i bardziej  

rozbudowane modele. Hartford ogranicza liczbę kooperantów, a skupia 
się na produkcji nawet najmniejszych elementów do swoich maszyn.  
Tak zorganizowana produkcja ma na celu maksymalną kontrolę  
wydajności oraz jakości obrabiarek. Hartword będąc w ścisłej czołówce 
zajmuje 1. miejsce wśród eksporterów obrabiarek na Tajwanie (spośród 
140) oraz 22. miejsce wśród producentów obrabiarek na świecie.
Najbardziej rozbudowaną jednostką w całej strukturze organizacji  
firmy, jest dział Badań i Rozwoju. W ośrodku badawczo rozwojowym 
Hartforda, sztab wysokokwalifikowanych ludzi pracuje nad obrabiarkami, 
stosując różnorodne metody analizy i optymalizacji maszyny. Dzięki  
czemu producent, jakim jest Hartford, może się pochwalić szeregiem 
patentów, które wpływają na tak wielką konkurencyjność oferowanych 
obrabiarek. Każda maszyna poddana jest szeregowi analiz  
i optymalizacji, przed dopuszczeniem jej do produkcji.

Zestaw oprogramowania stworzony i stosowany przez firmę Hartford 
w celu wszechstronnej analizy projektu oraz funkcjonalności obrabiarek.

Jednym z największych tajwańskich producentów obrabiarek jest She Hong Industrial Co. Ltd. – rozpoznawalny od 50. lat pod 
marką Hartford. Już od momentu założenia w 1965 r. odznaczał się perfekcyjnością działania, reprezentując hasło: „Obiecujemy produkować  
dobre maszyny. Jeśli będzie możliwość – będziemy zarabiać, jeśli będzie przymus – stracimy trochę pieniędzy, lecz zawsze będziemy  
produkować maszyny o najwyższej jakości”.
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Przemysł lotniczy 

Obrabiarki Hartford oferują 
kompleksową obróbkę przy 
zapewnieniu precyzji, której 
wymaga przemysł lotniczy. 
Spełnia standardy zgodne  
z JIS6338, VDI3441 oraz ISO9001. 
Obróbka z pełnym powodzeniem  
przeprowadzana w materiałach 

takich jak tytan, stal stopowa, stal nierdzewna, itp..

Przemysł naftowy
Najwięksi producenci części do 
przemysłu naftowego, polegają 
na obrabiarkach bramowych, do 
obróbki ciężkiej Hartforda, w celu 
wyprodukowania precyzyjnych 
elementów. Wiodący producenci 
i dostawcy części do przemysłu 
naftowego są zachwyceni 

wydajnością obrabiarek kolumnowych Hartforda.

Przemysł samochodowy, form i matryc
Obróbka ciężkich elementów, 
min. form korpusów silników, 
form podwozi samochodowych, 
paneli TFT-LCD, nie jest 
problemem dla obrabiarek 
Hartforda. Dla dużych form  
i matryc dopasowuje pełną ofertę 

wysokiej prędkości i mocy obróbki, najbardziej znaczącej dla obróbki 
zgrubnej oraz wykańczającej. 

Skupiając się na rosnących potrzebach, Hartford tworzy ogromną, 
ogólnoświatową sieć sprzedaży i serwisu. Obecnie centra techniczne, 
dystrybucyjne, serwisowe oraz sprzedażowe Hartforda znajdują się  
w 65 krajach na świecie!

Spółka APX Technologie jest 
wieloletnim przedstawicielem 
Hartforda na polskim rynku, oferując 
idealne rozwiązania niemal dla 
całego przemysłu. Oferta Spółki 
APX Technologie obok sprzedaży 
i serwisu obrabiarek CNC oraz 
produkcji narzędzi i oprzyrządowania 
do maszyn, uzupełniona jest  
o kooperację w zakresie produkcji 
części m.in. dla przemysłu lotniczego 
i kolejowego. Jakość produktów 
potwierdzona jest certyfikatami ISO 9001 w zakresie „Sprzedaż  
i serwis obrabiarek, sprzedaż części zamiennych i oprzyrządowania  
do obrabiarek” oraz normą „Lotnictwo i kosmonautyka” EN/AS 9100  
w zakresie „Obróbka części metalowych dla przemysłu lotniczego”.

Zapraszamy na targi TOOLEX, pawilon A stoisko 404

APX Technologie Sp. z o.o. 
ul. Centralna 27, 05-816 Opacz k/Warszawy 
Tel. (+48) 22 759 62 00, Fax (+48) 22 759 63 44 
apx@apx.pl, www.apx.pl

reklama
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Trochę historii…

Na rok powstania pierwszej fabryki grafitów określa się datę  
1890r. Wtedy też, w miejscowości Gennevilliers, nieopodal 
Paryża, zaczęto przetwarzać węgiel w celu uzyskania grafitów  
przemysłowych. Już trzy lata później, bo w roku 1893, fabryka  
„Le Carbone”, uzyskała patent dotyczący procesu grafityzacji węgla. 
Pomysłodawcą takiego procesu był Charles Street, inżynier pracujący  
dla „Le Carbone”, późniejszy współwłaściciel firmy. Można zatem uznać, 
że to właśnie francuski producent grafitu, jako pierwszy wprowadził  
na rynek grafit, mający aktualnie zastosowanie w wielu gałęziach 
przemysłu. Początkowo fabryka zajmowała się produkcją baterii 
węglowych oraz szczotek węglowych do silników przemysłowych, 
motoryzacji etc.. 

Na przestrzeni lat wyprodukowano kilkaset tysięcy ton grafitu, 
którego właściwości znajdowały coraz częstsze zastosowanie.  
Dobre notowania fabryki, oraz dostęp do surowca, pozwoliły  
otwierać kolejne placówki, gdzie wytwarzano grafity, także w USA. 
Dzięki temu produkcja grafitów firmy „Le Carbone”, przybrała postać 
globalną. Od lat 60-tych ubiegłego wieku zaczęto także produkować 
grafity izostatyczne, których główne zastosowanie znaleźć można  

w branży narzędziowej, m.in. w postaci grafitów przeznaczonych  
do procesów elektrodrążenia wgłębnego oraz półprzewodników. 
W latach kolejnych powstawały następne fabryki, w Azji i Ameryce 
Południowej. Do dnia dzisiejszego zasięg firmy obejmuje ponad  
40 krajów na całym świecie. 

Od 2010 roku zarząd „Le Carbone” zdecydował się  
zrestrukturyzować całą organizacją, nadając jej także nową nazwę 
„Mersen”. Reorganizacja miała na celu zrzeszenie wszystkich  
jednostek „Le Carbone”, celem dotarcia do jeszcze większej 
grupy klientów i stania się światowym liderem produkcji grafitów 
przemysłowych. Jako ciekawostkę można nadmienić, że amerykańska 
fabryka grafitów Mersen, mieszcząca się w miejscowości St Marys, 
PA posiada obecnie największą prasę grafitu na świecie o średnicy 
wewnętrznej 2,2 m oraz nacisku 140Mpa.

O graficie…

Jego skład w 75% to czysty, skrystalizowany węgiel. 
Wyjątkowe właściwości tego produktu powodują, że jest on  
atrakcyjnym w użyciu materiałem dla szerokiej grupy przemysłowych 
zastosowań. Niektóre z tych unikalnych właściwości, wliczając wysoką 

Grafity izostatyczne MERSEN - cz. 1

Dzięki współpracy z producentem grafitu ELLOR, firmą MERSEN, postanowiliśmy przybliżyć Państwu nieco 
informacji nt. tego, jak bardzo skomplikowanym procesem jest wyprodukowanie niepozornie wyglądającego 
materiału, jakim jest grafit używany w procesesach EDM. Na łamach kolejnych dwóch numerów naszego  
„Forum Narzędziowego” opiszemy sam proces grafityzacji, oraz przybliżymy nieco wiedzę o produkcie, który  
coraz częściej zdobywa uznanie wśród całej masy polskich i zagranicznych narzędziowni.

Zdj.1. Fabryka w Gennevilliers, zdjęcie wykonane z perspektywy lotu ptaka.
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przewodność cieplną i elektryczną, wysoką wytrzymałość na zginanie 
i ściskanie oraz znakomitą obrabialność skrawaniem, powodują, że 
znakomicie nadaje się jako materiał wykorzystywany na elektrody 
do drążenia wgłębnego. Warto także wpomnieć o bardzo ważnym 
aspekcie, który jest tutaj nie bez znaczenia. Grafit, jako ciało stałe 
nie posiada punktu wrzenia, a sublimuje (przejście z ciała stałego 
w gaz). W zależności od jakości danego grafitu wartość ta oscyluje  
w granicach 3000°C.

Co ciekawe, grafit na świecie występuje także jako surowiec 
naturalny. Jest on wydobywany w krajach takich jak Chiny, Indie, 
Brazylia czy Kanda. Jednakże właściwości grafitu naturalnego  
znacznie odbiegają od tych, które uzyskuje się w warunkach  
fabrycznych, przez co nie ma możliwości używania go z sukcesem  
w przemyśle.

Sztuczny grafit jest materiałem krystalicznym (patrz zdj. 2.).  
W przeciwieństwie do grafitu naturalnego, którego struktura jest  
bardzo niejednolita, zastosowanie przy wytwarzaniu specjalnych 

urządzeń i maszyn pozwala kontrolować wielkość ziaren grafitu, oraz 
sposób ich rozmieszczenia w strukturze wewnętrznej materiału. 

Obecnie stosowane są dwie metody produkcji grafitu. Pierwszą z 
nich jest kierunkowe wyciskanie w wysokich temperaturach, drugą 
natomiast, oraz bardziej popularną, prasowanie izostatyczne grafitu. 
Zastosowanie specjalnych pras daje tą przewagę, iż zapewnia idealne 
i jednakowe rozłożenie ziaren grafitu w całym przekroju bloku 
grafitowego. Działające nań z każdej strony równomierne ciśnienie 
zapewnia taki właśnie efekt. 

Jeżeli zainteresował Państwa ten artykuł, zapraszam do kolejnego 
numeru Forum Narzędziowego, gdzie przybliżymy Państwu ze 
szczegółami, krok po kroku, ten skomplikowany proces, jakim jest 
izostatyczne wytwarzania grafitu.

Firma Oberon Robert Dyrda jest wyłącznym przedstawicielem 
grafitów prodcenta Mersen na terenie Polski. W swojej ofercie 
posiadamy wiele różnych gatunków, przeznaczonych do różnorodnych 
aplikacji. Kupicie u nas Państwo grafit cięty na wymiar, przygotówki  
w postaci prętów okrągłych, kwadratowych, płytek zbieżnych do  
drążenia kanałów oraz elementów klinowych. Na życzenie klienta 
wykonujemy gotowe elektrody, po dostarczeniu niezbędnej 
dokumentacji CAD/CAM. Działamy bardzo szybko, materiał wysyłamy 
na drugi dzień roboczy po otrzymaniu zamówienia. Zapraszamy  
do współpracy!

Pozdrawiam,
Dawid Hulisz

d.hulisz@oberon.pl
tel. +48 693 371 241

Zdj. 2. Krystaliczny skład sztucznego grafitu. 

Zdj. 3. Maszyna do zasysania pyłu grafitowego.

Zdj. 4. Grafitowa prasa izostatyczna.



H E I N R I C H  K I P P  W E R K

100%  

INNOWACJI
Firma HEINRICH KIPP WERK Od ponad 100 lat jesteśmy Państwa  
niezawodnym partnerem w przemyśle. Nowoczesny park maszynowy  
pozwala nam produkować na najwyższym poziomie.

Ponadto dostarczamy ponad 2000 różnych komponentów mocujących.
Nasz zespół projektowy planuje, rozwija i realizuje wspólnie z
Pañstwem przyrządy mocujące dla małych i oerednich serii.

KIPP POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Ostrowskiego 9 . PL- 53-238 Wrocław . Tel. +48 71 339 21 44 . Faks +48 71 336 22 63 . polska@kipp.pl . www.kipp.pl
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W ostatnich latach odnotowano, iż przemysł obróbczy rozkwita, 
mimo wyraźnego załamania w 2008 roku. Wówczas, w wyniku spadku 
zapotrzebowania na produkcję, zmniejszył się popyt na obrabiarki. Obecnie 
wyczuwa się korzystne zmiany koniunktury w odniesieniu do przemysłu 
europejskiego.

Po latach kryzysu ekonomicznego, które spowolniły rynek maszynowy 
i narzędziowy, wartość europejskiej produkcji w 2014 roku wzrosła do 
22,8 miliardów euro. Eksperci przewidują, iż w 2015 roku wartość ta 
wzrośnie jeszcze o 3%. Mimo iż wizja wyjścia Grecji ze strefy euro straszy 
przedstawicieli rynku przemysłowego, a sankcje gospodarcze nałożone na 
Rosję wpływają na inne podmioty gospodarcze, oczekiwania producentów 
obrabiarek względem wzrostu gospodarczego są jak najbardziej pozytywne. 

Ostatnie lata wskazują na wzrost zainteresowania frezarkami 
CNC na rynkach polskim i zagranicznym. Powodem tego jest choćby 
szybkość wykonywania operacji, wydajność działań, czyli pewnego 
rodzaju oszczędność dla firmy. Niebagatelne znaczenie dla wzrostu 
popularności obrabiarek CNC w Polsce miały też dofinansowania  

z Unii Europejskiej na powiększenie konkurencyjności czy też  
innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Obecnie operatorzy obrabiarek 
nie wyobrażają sobie procesu obróbczego przy pomocy maszyn 
konwencjonalnych, co nie oznacza, iż takie absolutnie wyeliminowano  
z przemysłu. Wzrost zapotrzebowania na frezarki powoduje 
wzrost produkcji tych urządzeń. Na rynku możemy znaleźć szereg 
firm produkujących obrabiarki, prześcigających się między sobą  
w udoskonalaniu swoich produktów, co może stanowić nie lada  
kłopot dla osób, które chcą dokonać zakupu.

Poniższe zestawienie zredagowaliśmy w celu przedstawienia Państwu 
firm produkujących i dystrybuujących frezarki CNC na rynku polskim. 
Parametry zawarte w raporcie mogą pomóc Państwu w wyborze 
odpowiedniej dla Państwa maszyny. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
iż nie wszystkie firmy oferujące centra frezarskie są ujęte w naszym 
zestawieniu, tym bardziej zapraszamy do udziału w przyszłej edycji,  
a naszych czytelników do zapoznania się z raportem. 

Joanna Metryka-Moryc

Renesans producentów frezarek

Fot. 1. Frezarka produkcji Hartford HEP-3150, 
przedstawiciel APX Technologie

Fot. 4. Frezarka PINNACLE - QV209, przedstawiciel EUROMETAL

Fot. 3. Frezarka - ecoMill 1035 V, producent 
FAMOT Pleszew

Fot. 5. Frezarka firmy JAZON - VL-12i

Fot. 7. Frezarka firmy GORBREX, producent KIHEUNGFot. 6. Frezarka firmy MDT - EXTRON

Fot. 2. Frezarka firmy FANUC - ROBODRILL α - D21LiA5
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Frezarki CNC - raport
PRODUCENT REMA CONTROL

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE AI Lab s.c.

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

TYP FREZARKI Leonard Newton Big Raffaello

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 6800 x 4800 4500 x 3000 2800 x 3600

Waga maszyny (kg) 20000 11000 9500

Przesuw osi x (mm) 3300 (12000 OPC) 1600 1000

Przesuw osi y (mm) 1000 (1200 OPC) 800 700

Przesuw osi z (mm) 1000 (1200 OPC) 800 700

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 3700 x 820 2000 x 820 800 x 400

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) Stały / (OPC obrotowy) Stały / (OPC obrotowy) obrotowo-uchylny

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 6000 3500 500

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

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) spawany spawany spawany

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) elektrowrzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 8000-24000 12000-42000 12000-42000

Przesuw roboczy (m/min) 15 15 15

Szybki posuw (m/min) 50 50 50

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 24-48 13-36 13-36

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 100-305 8-268 8-268

Końcówka stożka wrzeciona (typ) ISO/HSK HSK HSK

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 30-1030 105-905 100-800

Moc silnika głównego (kW) 24 19 19

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 30 30 30

Czas wymiany narzędzia (sek.) 3 2 2

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) - - -

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 140 120 120

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 10 4 4

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

Sterowanie (typ) Fanuc/Heidenhain Fanuc/Heidenhain Fanuc/Heidenhain

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

Maksymalny pobór mocy (kVA) 45 30 35

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach - - -

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) +/- 5 s +/- 5 s +/- 5 s

Powtarzalność pozycjonowania (mm) - - -

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

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) - - -

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja opcja

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

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

Transporter wiórów (tak/nie) tak tak tak

Zmieniacz palet (tak/nie) nie nie nie

Magazyn palet (tak/nie) nie nie nie

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) - - -

ADRES ul. Rybitwy 15, 31-722 Kraków

OSOBA DO KONTAKTU Kazimierz Stec

TELEFON/FAX +48 696 720 280

WWW/E-MAIL www.ailab.pl, k.stec@ailab.pl
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Frezarki CNC - raport
PRODUCENT HARTFORD Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE APX Technologie Sp. z o.o. Polski Producent

PARAMETRY Maszyna duża 
MIRAGE HEP-3150

Maszyna średnia
SUPER TORNADO 

HCMC-1370

Maszyna mała
PRODUCTION CENTER

S Plus 8
X-5 1300/630 VMC 1000 FNE 30N

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm 
x mm) 7800x5640 3815x3020 2960x2505 3155 x 3310 2910 x 2480 1520 x 2130

Waga maszyny (kg) 22950 9000 4700 10 000 5300 1700

Przesuw osi x (mm) 3250 1300 800 1300 1000 400

Przesuw osi y (mm) 1500 700 520 700 540 315

Przesuw osi z (mm) 780 660 550 765 620 350

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 3000x1400 1450x700 950x520 1500 x 710/Ø650 1200 x 540 710 x 315

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

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole 
roboczym (kg) 7000 1500 500 1000/700 1000 200

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole 
roboczym (mm) 3250x1500x780 1300x700x660 800x520x550 bez ograniczeń (okna w kabinie)) bez ograniczeń (osłony 

opuszczane)

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

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) DDS/przekładnia pasowa/przekładnia zębata DDS/przekładnia 
pasowa mechaniczne (opcja elektowrzeciono) mechaniczne, 2 biegowe

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 10000 15000 15000 18 000 (opcja 10 000, 24 000) 10 000 (opcja 15 000, 24 000) 3000

Przesuw roboczy (m/min) - - - 30/30/24 35 3

Szybki posuw (m/min) 15 20 40 30/30/24 35 6

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 26 18,5 11 46 17 7,9

Moment obrotowy wrzeciona (NM) - - - 200 108 65

Końcówka stożka wrzeciona (typ) BT50/CAT50/DIN BT50/CAT50/DIN BT40/CAT40/
DIN69871 HSK63 ISO 40 (HSK63) ISO 40

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone wymuszone termostabilizacja (opcja termostabilizacji, 
wrzeciennik z chłodziarką) samoistne

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 160~940 120~780 100~650 267 / 1032 150 / 770 100 / 450

Moc silnika głównego (kW) - - - 65 17 8

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 20/32/40 24 / 30 30 30 brak

Czas wymiany narzędzia (sek.) - - - 2 2 ręcznie

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 15 20 5 7 7 7

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) φ125 φ125 φ80 120 80 80

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) - - - 7 7 7

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

Sterowanie (typ) Mitsubishi/Fanuc/Heidenhain Fanuc/Heidenhain Heidenhain iTNC 530 HSCI Heidenhain iTNC 530 HSCI 
(opcja Siemens 840D) Heidenhain TNC 620 HSCI

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał 
optyczny) enkoder (std)/liniał (opc) liniały w osiach liniowych, 

enkodery w obrotowych enkoder (opcja liniały) enkoder

Maksymalny pobór mocy (kVA) 50 30 20 65 30 10

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach ±0,005 ±0,005 ±0,006 +/- 0,005 +/- 0,005 (opcja +/- 0,004) +/- 0,01

Dokładność pozycjonowania poszczególnych  
w osiach (a/b/c) - - - +/- 5 różna w zależności od opcji

Powtarzalność pozycjonowania (mm) ±0,003 ±0,003 ±0,005 0,005 0,005 (opcja 0,004) 0,005

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

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

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

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

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

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

Zmieniacz palet (tak/nie) nd nd nd (opcja) opcja nie

Magazyn palet (tak/nie) nd nd nd (opcja) opcja nie

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

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

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

ADRES ul. Centralna 27, 05-816 Opacz ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Dariusz Wójcik - d.wojcik@apx.pl Dział handlowy

TELEFON/FAX tel: 22 759 62 00 wew. 112, fax: 22 759 6344 22 818 43 40

WWW/E-MAIL www.apx.pl, apx@apx.pl www.avia.com.pl, market@avia.com.pl



HCMC 1682 – Pionowe centrum obróbcze do obróbki ciężkiej 

Model HCMC-1682
Max. przesuw [X / Y / Z] Mm 1600 x 820 x 660
Prędkość obrotowa wrzeciona Obr/min 6000
Moc wrzeciona kW 18,5
Wymiar stołu Mm 1750 x 820
Magazyn narzędzi 24 / 32 / 40
Posuw szybki [X / Y / Z] M/min 20 / 20 / 18
Zajmowana powierzchnia Mm 3255 / 4000 mm

3-OSIOWE PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE O BARDZO WYSOKIEJ SZTYWNOŚCI 
•  Wysoka precyzja obróbki
•  Wysoka wydajność obróbki
•  Obróbka wykończająca  osiągająca idealną powierzchnię
•  Szybkie ustawienie dla form i matryc
•  Powiększona przestrzeń robocza 
•  Nowa konstrukcja głowicy zapewnia maksimum wydajności obróbki

Analiza FEM zwiększyła o 10% ogólną sztywność maszyny. Uzyskano to dzięki 
nowej, zoptymalizowanej konstrukcji obrabiarki, która podwyższyła:
•  o 35% rozstaw prowadnic w osi X
•  o 59% sztywność podparcia wrzeciona
•  o 17% stabilizacje kolumny dzięki jej poszerzeniu

Pawilon A
– stoisko  

nr 404

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
www.apx.pl

8. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, 
Narzędzi i Technologii Obróbki
29 września - 1 października 2015
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Frezarki CNC - raport
PRODUCENT SMTCL - uruchomienie już od 2 tygodni PINNACLE

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE DIGIMA DC Sp. z o.o. EUROMETAL SP. Z O.O.

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała Maszyna duża QV209 Maszyna średnia 
LV137 Maszyna mała LV85

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 3000x2565 3000x2565 2150x1750 5000x2900 3490x3080 2600x2200

Waga maszyny (kg) 8000 6800 2200 16000 10000 5200

Przesuw osi x (mm) 1100 850 500 2000 1300 850

Przesuw osi y (mm) 610 560 400 900 710 560

Przesuw osi z (mm) 650 650 300 850 610 560

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 1300x610 1000x500 650x400 2200x850 1500x710 1000x510

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

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 1000 600 250 3000 1200 600

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

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

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

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 10000 10000 20000 12000 15000 20000

Przesuw roboczy (m/min) 20 20 30 8 10 10

Szybki posuw (m/min) 32 32 48 16 30 30

Maksymalna moc wrzeciona (kW) S1: 15 S1: 15 S1: 5,5 25kW 18,5kW 15kW

Moment obrotowy wrzeciona (NM) S1: 95 S1: 95 S1: 17,7 - - -

Końcówka stożka wrzeciona (typ) SK40 SK40 BT30 ISO50 ISO50/ISO40 ISO40

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) olej olej powietrze Wymuszone wymuszone Wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 150-800 150-800 150-450 100-660 110-720 150-1000

Moc silnika głównego (kW) S1: 15 S1: 15 S1: 5,5 - - -

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 24 24 14 20-40 20-40 20-40

Czas wymiany narzędzia (sek.) 2,5 2,5 1,4 1,8 1,8 1,8

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 7 7 4 20 15 8

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 150 150 125 127 127 100

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 7 7 4 20 15 8

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

Sterowanie (typ) FANUC 0i MD SIEMENS 828D FANUC 0i MD Fanuc/Siemens/
Heidenhain - -

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) enkodery enkodery enkodery Enkoder/Liniał (opcja) - -

Maksymalny pobór mocy (kVA) 25 25 18 40 20 15

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

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

Powtarzalność pozycjonowania (mm) 0,003 0,003 0,003 0,005 - -

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

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

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

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

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

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

Zmieniacz palet (tak/nie) nie nie nie Opcja Opcja Opcja

Magazyn palet (tak/nie) nie nie nie Opcja Opcja Opcja

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) 90000 66000 70000 - - -

ADRES ul. Katowicka 154B, 41-500 Chorzów Miszewko 41, 80-297 Banino

OSOBA DO KONTAKTU Krzysztof Skorupka Sławomir Kaczrmarek

TELEFON/FAX 664 141 083 58 550 08 20/58 550 08 19

WWW/E-MAIL sprzedaz@digima.pl www.eurometal.com.pl/eurometal@eurometal.com.pl
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Frezarki CNC - raport
FAMOT Pleszew Sp. z o.o. FANUC GF Machining Solutions

DMG MORI Polska FANUC Polska Sp zo.o. GF Machining Solutions sp. z o.o.

Maszyna średnia ecoMill 
1035 V

Maszyna mała ecoMill 
635 V Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała VCE 1600 HPM 800U HSM 500LP

4400 x 4500 5000 x 4550 2850 X 2600 2850 X 2050 2950 X 1480 3840x4255 4000x4500 2200x2700

4500 3850 2100 2000 1950 18600 16000 6800

1035 635 700 500 300 1600 800 500

560 510 400 400 300 900 800 450

510 460 330 330 330 800 550 360

1200 x 560 790 x 560 850X410 650X400 630X330 1700x850 Ø 630 550x450

nieruchomy nieruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy

1000 600 300 300 200 2000 800 200

1200 x 560 790 x 560 - - - 900 700 448

jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity łączony jednolity jednolity

Sprzęgło bezpośrednie Sprzęgło bezpośrednie napęd bezposredni napęd bezposredni napęd bezposredni przekładnia elektrowrzeciono elektrowrzeciono

12 000 12 000 10.000/24.000 10.000/24.000 10.000/24.000 14000 28000 54000

24 24 30.m/min 30m/min 30m/min - - -

30 30 54m/min 54m/min 54m/min 24 60 60

13 [40% ED] 13 [40% ED] 12,5KW/26KW 12,5KW/26KW 12,5KW/26KW 18,5 39 13,5

83 [40% ED] 83 [40% ED] 78Nm/35Nm 78Nm/35Nm 78Nm/35Nm 350 84 8,8

SK40/BT 40/CAT 40 SK40/BT 40/CAT 40 BT30/SK30/BBT30 BT30/SK30/BBT30 BT30/SK30/BBT30 ISO40 lub ISO50 HSK-A63 HSK-E40 lub HSK-E32

samoistne samoistne samoistne samoistne samoistne wymuszone wymuszone wymuszone

120/580 120/630 150 do 480 150 do 480 150 do 480 100 - 900 150 - 700 88 - 448

13 [40% ED] 13 [40% ED] - - - 18,5 39 13,5

20/30 (opcja) 20/30 (opcja) 21 21 21 30/40/60 30/60/115/165/210 18/36/68/20/40/168/308

1,6 1,6 1,6s 1,6s 1,6s 6 6 10

6 6 3 3 3 8 8 8

80/130 (przy wolnych sąsiednich kubkach)) 80/125 80/125 80/125 85/150 75/140 16

6 6 3 3 3 8 8 8

x/y/z/a/c x/y/z/a/c x,y,z,a,c,b x,y,z,a,c,b x,y,z,a,c,b xyz xyzac xyz

SIEMENS 840D SL/HEIDENHAIN TNC 620  Fanuc31i-B5 Fanuc31i-B5 Fanuc31i-B5 iTNC 530 iTNC 530 iTNC 530

enkoder/liniał pomiarowy (opcja) enkoder enkoder enkoder enkoder+liniał enkoder+liniał enkoder+liniał

17 17 - - - 16 55 16

- - - - - 0,008 0,008 0,006

16/16/16 (standard) 16/16/16 (standard) mniej niż 0,006 mniej niż 0,006 mniej niż 0,006 - - -

12/12/12 (standard) 12/12/ 12 (standard) (+)(-)0,002 (+)(-)0,002 (+)(-)0,002 0,006 0,005 0,004

tak tak tak tak tak nie tak tak

nie nie tak tak tak tak nie tak

opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja

tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak

tak (opcja) tak (opcja) tak tak tak tak tak tak

opcja opcja tak tak tak tak tak tak

opcja opcja nie nie nie tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak

83 900,00 66 900,00 - - - na zapytanie

ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew ul.Tyniecka 12, Wrocław al. Krakowska 81, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn

Mariusz Derbich Arkadiusz Morzyk Piotr Stasio

+48 62 7428 254, +48 602 673 618 tel.kom: 668 963 246 48223265050

mariusz.derbich@dmgmori.com www.fanuc.eu, arkadiusz.morzyk@fanuc.eu www.gfms.com/pl, info.gfms.pl@georgfischer.com
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Frezarki CNC - raport
PRODUCENT KIHEUNG Hurco

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

PARAMETRY COMBi-U7 KNC U1250 TRAX Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x 
mm) 3550x5380 8500~12500x5837 8000~15000x3645 + szerokość płyt DCX 22 VMX 42 VMX 10

Waga maszyny (kg) 13 000 29000/32000/33000 25000/28000/31000 ~ 46000 35000 6700 3000

Przesuw osi x (mm) 1600 3000/4000/5000 3000/4000/5000 ~ 10000 3200 1060 660

Przesuw osi y (mm) 750 1 250 1000/1200 2100 610 405

Przesuw osi z (mm) 900 1600/2000-opcj. 1300/1600/2000 950 610 510

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 1800x700 3200/4200/5200 x 1100 STd: 2000 x 2000~10000 3000x1700 1270x610 760x405

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) Ruchomy Ruchomy Stały (płyty), Obrotowy ruchomy ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole 
roboczym (kg) 3000 12000/14000/16000 15000 kg/m2 płyty 11000 1300 300

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

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

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

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 0 ~ 4000 0~4000 4000/5000 (6000) 6000 15000 10000

Przesuw roboczy (m/min) 0~10.0 0~10.0 0~15.0 7600 15200 15200

Szybki posuw (m/min) X,Y: 16, Z: 12 X, Y, Z: 16 X, Y, Z: 25 15/15/10 35/35/30 24/24/24

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 20 / 30 kW 28 / 42 kW 28/42 kW (6000 obr: 24 /38 kW) 60 18 11

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 1071 Nm max 1636 Nm max 1636 / 1308 Nm (6000 Obr: 1209 Nm 570 237 74

Końcówka stożka wrzeciona (typ) #50 #50 #50 SK50 SK40 SK40

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

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 100~730 100~1475/1875 1300/1600/2000 165/1085 150/760 100/610

Moc silnika (kW) - - - 60 18 11

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 24 24 (opc.: 30/40/50/60) 24 (opc.: 30/40/50/60) 40 40 20

Czas wymiany narzędzia (sek.) - - - 5 3 3

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 20 20 20 20 12 10

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) Ø110 
(200 gdy sąsiednie puste)

Ø110 
(200 gdy sąsiednie puste)

Ø110 
(200 gdy sąsiednie puste) - - -

Maksymalny długość narzędzia (mm) 350 350 350 15 7 7

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

Sterowanie (typ) Heidenhain Heidenhain Heidenhain WinMax WinMax WinMax

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

Maksymalny pobór mocy (kVA) - - - 75 38 14

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach - - - - - -

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (x/y/z) 0.007/0.004/0.008 0.009/0.004/0.008 0.0035/0.0016/0.01 0,025 0,01 0,01

Powtarzalność pozycjonowania (mm) 0.004/0.002/0.005 0.005/0.003/0.006 0.02/0.01/0.009 0,015 0,005 0,005

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

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

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

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

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

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

Zmieniacz palet (tak/nie) nie nie nie nie nie nie

Magazyn palet (tak/nie) nie nie nie nie nie nie

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

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

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

ADRES ul. Mstowska 10a, 42-240 Rudniki, Polska ul. Poznańska 57, Legnica 

OSOBA DO KONTAKTU - Tomasz Surma

TELEFON/FAX tel.+48 34 366 81 66, fax +48 34 320 12 02 76 744 27 92

WWW / E-MAIL www.gorbrex.pl, gorbrex@gorbrex.pl info@hurco.pl
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Frezarki CNC - raport
Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. Jazon Sp. z o.o. MAKINO

Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. Jazon Sp. z o.o. MAKINO POLSKA

Maszyna duża (ZAYER 
XIOS)

Maszyna średnia 
(FXR40CJ2)

Maszyna mała 
(FVF45N) Maszyna duża VL-12i Maszyna średnia 

VL-10i Maszyna mała VL-6i a61nx 4axis 
horyzontal F5 PS95

10000 x 4000 2600 x 2400 2000 x 2200 3350x2900 2950x2500 1950x2330 2684x4236 2565x2625 2762x2390

do 32000 3500 2400 7500 6800 2800 10 000 7500 6800

3000/5000 1150 650/800 1200 1000 600 560 900 920

1200/1500 320 475 650 560 450 640 500 510

1200/2000 465 475 720 560 400 640 450 460

3000/5000x1000/1300 400 x 1400 450 x 1200 1300x650 1120 x 550 750x420 400 x 400 1000 x 500 1170 x 510

ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy

10000 450 400 1200 800 400 400 1 000 800

5000 x 1300 400 x 1400 450 x 1200 1300x650 1120 x 550 750x420 ø630x900 1000x500x450 1170x510x460

jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity

przekładnia/elktrowrzeciono przekładnia przekładnia przekładnia przekładnia przekładnia elektrowrzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono

2-3000/6000 70-2500 55-4000 12 000 12 000 12 000 14 000 20 000 12 000

do 15 2 x, y - 6, z - 4 20 20 20 50 000 20 000 30 000

30 x,y - 9, z - 5 x, y - 6, z - 4 36 36 36 60 000 20 000 36 000

32/40 7,5/5,5 7,5 11 11 11 37 (15% ED) 15 cont. 25 (30 min)

bd bd bd - - - 302 (10% ED) 32 (25%ED) 175.1 (15%ED)

A50 DIN 69871 ISO50 DIN 2080 ISO40 DIN 2080 BT40 BT40 BT40 ISO/DIN/HSK HSK-A63 BT/DIN/HSK

wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone

0-1145/1545/1945 0-540 20-495 120-770 150-710 130-530 80/720 150/600 150/610

32/40 7,5/5,5 7,5 11 11 5,5 (opcja 11) 22 cont. 15 cont. 18 cont.

30/40 bd bd 24 24 24 60 20 30

bd bd bd 3 3 3 2,2 1,8 3,8

bd bd bd bd bd bd 12 8 8

bd bd bd bd bd bd 170 120 125

bd bd bd bd bd bfd 12 8 8

- x,y,z,c (stół obrotowy) x,y,z,c (stół obrotowy) X/Y/Z X/Y/Z X/Y/Z x/y/c/b x/y/z x/y/z

Heidenhain, Fanuc,Siemens Heidenhain Heidenhain Mitsubishi / Fanuc Mitsubishi / Fanuc Mitsubishi / Fanuc Pro 5 Pro 5 Pro P

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

bd bd bd bd bd bd 72 40 33

0,010/4000 0,015/0,020 0,15/0,020 +/- 0,005 /300 +/- 0,005 /300 +/- 0,005 /300 ±0.0025 mm ±0.0015 mm ±0.0025 mm

0,010/4000 0,015/0,020 0,15/0,020 +/- 0,005 /300 +/- 0,005 /300 +/- 0,005 /300 - - -

0,005/4000 0,010/0,015 0,010/0,015 +/- 0,003 +/- 0,003 +/- 0,003 ±0.0015 mm ±0.0010 mm ±0.0020 mm

bd bd bd nie nie nie tak tak tak

bd bd bd nie nie nie tak tak nie

standard bd bd opcja opcja opcja standard standard standard

bd bd bd tak tak tak tak tak tak

bd bd bd tak tak tak tak tak tak

tak nie nie tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie nie tak nie nie

nie nie nie nie nie nie tak nie nie

tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak Niemcy Niemcy Niemcy

na zapytanie na zapytanie na zapytanie - - -

ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin ul. Wysockiego 164A, 15-167 Białystok ul.Nowa 10, 05-500 Stara Iwiczna, Poland

Błażej Sieciński Zdzisław Stefanowicz, Marek Szkiłądź Dawid Papuga Daniel Kustrzepa

62 747 26 04, 515 277 939 85 654 46 20 0048 (22) 3781 952

jafo@jafo.com.pl, b.siecinski@jafo.com.pl www.jazon.com.pl/obrabiarki, obrabiarki@jazon.com.pl www.makino.eu
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Frezarki CNC - raport
PRODUCENT XYZ MACHINE TOOLS

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE INTER-PLAST

PARAMETRY XYZ SMX 5000 XYZ SMX 3500 XYZ 710 VMC XYZ 1020 VMC XYZ 1060HS  VMC

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 2770 x 2405 2010 x 2320 2200 x 2100 2650 x 2105 2650 x 2250

Waga maszyny (kg) 3 100 2 300 3 600 5 800 6 800

Przesuw osi x (mm) 1 500 787 710 1020 1020

Przesuw osi y (mm) 600 500 450 520 610

Przesuw osi z (mm) 580 580 500 546 620

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 1930 x 355 1350 x 355 760 x 430 1120 x 500 1200 x 800

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

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 850 600 500 800 800

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) 1930 x 355 1350 x 355 760 x 430 1120 x 500 1200 x 800

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

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

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 5000 5000 8000 8000 12000

Szybki posuw (m/min) 6,3 6,3 20 20 43

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 5,5 3,75 9,7 12 12

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 4,75 4,75 XY- 3.7 NM, Z-5.6 NM 7,3 XY- 15.5 NM, Z- 20.5 NM

Końcówka stożka wrzeciona (typ) ISO 40 ISO 40 BT40 BT40 BT 40

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

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 100-600 100-600 110-620 120-660 14-760

Moc silnika głównego (kW) 5,5 3,75 7,5 9 9

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

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

Sterowanie (typ) PROTO TRAK SMX SIEMENS 828D SIEMENS 840 DSL

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

Maksymalny pobór mocy (kVA) 12 12 15 15 15

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

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) 0,005 0,005 0,003 0,002

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

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

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

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

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

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

Zmieniacz palet (tak/nie) nie nie nie nie nie

Magazyn palet (tak/nie) nie nie nie nie nie

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

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

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

ADRES ul. Meliorantów 67 A,B; 42-200 Częstochowa

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

TELEFON/FAX 34 362 79 09

WWW/E-MAIL  www.xyz-cnc.pl;www.inter-plast.com.pl, zuzanna@inter-plast.com.pl
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Frezarki CNC - raport
PRODUCENT BFW OPTIMUM OPTIMUM JOHNFORD EXTRON EXTRON

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MARCOSTA Ryszard Starzec MDT SP. Z O.O.

PARAMETRY Maszyna duża BMV45+ Maszyna średnia 
OPTiMILL F150TC

Maszyna mała 
OPTiMILL F4 Maszyna duża DMC4000 Maszyna średnia 

M-1000
Maszyna mała 

L-460

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 3000x2500 3000 x 2050 mm 1800 x 1400 mm 10900x7400 4300×3490 2689x2145

Waga maszyny (kg) 4500 kg 3.520 kg 1.800 kg 66.200 13.200 3.500

Przesuw osi x (mm) 600 mm 760 mm  310 mm 4000 1600 660

Przesuw osi y (mm) 450 mm 430 mm 200 mm 2800 1000 460

Przesuw osi z (mm) 500 mm 460 mm 300 mm 1060 800 510

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 900x450 mm 900 x 410 mm 690 x 210 mm 4200x2200 1800x800 760x456

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

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 500 kg  350 kg 100 kg 10.000 1.400 350

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) 850 x 400 x 450 mm 900 x 410 x 560 mm 690 x 210 x 300 mm - - -

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

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

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 10- 8 000 obr/min 10-10.000 obr./min 50 - 9.000 obr./min 6000 4500/15000 15000

Przesuw roboczy (m/min) 1-10 000 mm/ min. 10.000 mm / min. 10.000 mm/min. 10 10 10

Szybki posuw X/Y/Z (m/min) 32/32/32 m/min 24'000 mm / min. 10.000 mm/min. ,12/12/10 15/15/12 30/30/24

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 11/16.5 kW 12 kW (S1-mode, 9 kW) 2,2 kW 26 18.5 7.5

Moment obrotowy wrzeciona (NM) - 57 Nm 14 Nm - - -

Końcówka stożka wrzeciona (typ) ISO 40 / BT40 ISO 40 DIN 69871 ISO 30 / BT 30 BT50/CAT50 BT50/BT40 BT40/SK40

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

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 100 - 600 mm 102 - 562 mm 90 - 390 mm 150 - 1216 175 – 975 150 - 660

Moc silnika głównego (kW) 9 kW 12 kW 2,5 kW 26 18.5 7.5

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 24 szt. 16 szt. 8 szt. 40 24 16

Czas wymiany narzędzia (sek.) 2,5 s 3,5 s 6 s 6 6 6

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 8 kg 8 kg 6 kg 20 15 7

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 80/125 mm 89 mm 70 mm 125 125 90

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 8 kg 8 kg 6 kg 20 15 7

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

Sterowanie (typ) Fanuc/Siemiens/Mitsubishi Sinumerik 808 D Sinumerik 808 D Fanuc/Siemens Fanuc/Siemens Fanuc/Siemens

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

Maksymalny pobór mocy (kVA) 24 kW 400V 50Hz 25 kW 400V 50 Hz 9,5 kW 400V 50 Hz - - -

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach  ± 0,005 mm  ± 0,005 mm  ± 0,015 mm ±0.01 ±0.005 ±0.005

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c)  ± 0,005 mm 0,005 mm ± 0,015 mm ±0.01 ±0.005 ±0.005

Powtarzalność pozycjonowania (mm)  ± 0,003 mm 0,005 mm ± 0,015 mm ±0.006 ±0.003 ±0.003

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

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) tak tak - Nie Nie Nie

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

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

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

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

Zmieniacz palet (tak/nie) tak nie nie Nie Nie Nie

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

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

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

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

ADRES ul. Klikowska 101C, 33-102 Tarnów ul. Terespolska 4/94+, 03-813 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU - Michał Wadowski

TELEFON/FAX 0 14 / 626 68 52 22 842 95 66

WWW/E-MAIL www.marcosta.pl / e-mail:handlowy@marcosta.pl www.mdt.net.pl; info@mdt.net.pl
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Frezarki CNC - raport
FEELER VB-2200 FEELER FVP-1300 TONGTAI TMV-

1050QII EVERRICHO SUNMILL TBI Technology Sp. z o.o.

POLTRA RICHO POLSKA TBI Technology Sp. z o.o.

Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała Maszyna duża
ER-VMC 2210B

Maszyna średnia
ER-VMC 1263L

Maszyna mała
JHV-550

Maszyna duża
TBI SDV- H 6239

Maszyna średnia
TBI VC 2090

Maszyna mała 
TBI VC 610

5600 x 3825 3550x2200 3000x2000 5300 x 3700 3200 x 2700 2450 x 1900 17.300x8.500 5300x3500 2180x1850

22000 7100 7000 16500 9000 3400 80.000,00 17000 4500

2200 1300 1050 2200 1200 550 6200 2000 610

960 610 600 1000 630 410 3900 1000 400

800 560 530 900 600 460 1200 800 450

2400x960 1420x600 1100x600 2200 x 1000 1450 x 600 650 x 410 6000x3700 2150x950 650x400

ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy

2700 1500 800 3000 1200 250 32.500,00 3000 400

2200 1300 1100 2200 x 1000 1450 x 600 650 x 410 6000x3700 2150x959 650x400

jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity odlew odlew odlew

przekładnia ZF pasek zębaty pasek zębaty przekładnia bezpośredni bezpośredni elektrowrzeciono/przekładnia elektrowrzeciono/przekładnia elektrowrzeciono

8000 10 000 8000 6000 15000 15000 6000/8000/10000/24000 6000/8000/10000/24000 10000/12000/15000

10 20 25 10 20 15 6 8 12

15/15/12 32/24/24 36/36/30 16 32 36 10 15 36

26 18,5 15 19 15 7,5 32 22 7.5

667 122 95 531 121 76 1824 600 60

SK/BT50 SK/BT40 SK/BT40 BT-50 BT-40 BT-40 BT50/SK50/HSK-A63 SK40/SK50 SK40

Wymuszone Wymuszone Wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone

235 125 100 160 - 1060 100 - 700 120 - 580 165-1670 250-1050 130-580

26 18,5 15 18,5 15 8 32 22 7,5

40 24 24 32 24 24 20/32/40/60 24/30 20

3,5 1,9 2 4 2 2 8 4 4

/ / / 30 15 7 30 20 7

200 150 150 600 400 300 300 150 80

15 7 7 15 8 7 20 20 7

XYZ XYZ XYZ X/Y/Z(A/B) X/Y/Z(A/B) X/Y/Z(A/B) x/y/z/a/b x/y/z/a/b x/y/z/a/b

Fanuc 0iMD Fanuc 0iMD Fanuc 0iMD Fanuc Fanuc Fanuc Fanuc/Siemens/Heidenhain 530 Fanuc/Siemens/Heidenhain 620/530

enkoder enkoder enkoder ecoder/liniał encoder/liniał encoder/liniał enkoder/liniał optyczny enkoder/liniał optyczny

40kW 30kW 30kW 45 30 20 65 45 25

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

0,005 0,005 0,005 0,010 0,007 0,008 VDI 3441 VDI 3441 VDI 3441

0,004 0,004 0,004 0,014 0,010 0,007 0,005 0,005 0,005

opcja opcja opcja tak tak tak nie nie nie

opcja opcja opcja nie nie nie nie tak nie

opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja

tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak nie

tak tak tak tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie tak nie tak nie

nie nie nie nie nie nie nie nie nie

tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak

199 000 99 000 80 000 na zapytanie na zapytanie na zapytanie 600.000 200.000 45.000

ul. Przemysłowa 29, Stalowa Wola ul. Narwicka 10; 80-557 Gdańsk ul. Bosacka 52, 47-400 Racibórz

Bartłomiej Urban Piotr Pawlicki Michał Ziora

48 601 168 121 + 48 781 677 446, +48 58 350 91 62 509 339 335 C56

www.poltra.pl, obrabiarki@poltra.pl www.richo.pl, richo@richo.pl michal.ziora@tbitech.pl
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HAFEN, wyłączny polski dystrybutor obrabiarek Bernardo  
i sprężarek JOSVAL, nie zwalnia tempa wzrostu rozwijając sieć salonów 
wystawowych. W marcu siedlecka firma otworzyła kolejny oddział, tym 
razem na Śląsku. Nowy salon HAFENa znajduje się w Radzionkowie 
i zajmuje powierzchnię blisko 316 metrów kwadratowych. Tak 
profesjonalnego i bogato wyposażonego obiektu może pozazdrościć 
każdy z konkurentów siedleckiej firmy. 

Rozwój sieci salonów wpisuje się w długoterminowy plan ekspansji 
na polskim rynku, zakładający nie tylko nieustanne wzmacnianie 
internetowego kanału sprzedaży (strona firmowa Hafen.pl z możliwością 
dokonywania zamówień online), ale też właśnie rozwój sieci salonów 
stacjonarnych, tak aby ułatwić Klientom w całym kraju dostęp do  
maszyn i dać możliwość namacalnego sprawdzenia ich jakości  

wykonania, czy też omówienia kwestii technicznych z wykwalifikowanym 
doradcą.

W przypadku profesjonalnych maszyn przemysłowych ciężko 
jest podjąć decyzję zakupową jedynie w oparciu o opis obrabiarki  
czy sprężarki na stronie internetowej. Tym bardziej, że w internecie 
aż roi się od podróbek sprowadzanych na potęgę z Azji, które  
z zewnątrz sprawiają wrażenie identycznych. Wbrew powszechnie 
powielanemu stereotypowi, pochodzenie danej maszyny nie jest  
jednak tak istotne, jak jakość wykonania detali, wykorzystanych 
materiałów, czy też przestrzeganie określonych norm produkcji.  
Te kwestie da się zweryfikować jedynie oceniając maszynę “na 
żywo” - czy to w trakcie targów, czy właśnie w salonie wystawowym.  
Nie może być dziełem przypadku, że - przykładowo - co roku po 
kilkanaście frezarek uniwersalnych Bernardo UWF 95 N rozpoczyna  
pracę w największych firmach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej 
(producenci mebli, koncerny samochodowe, kopalnie). Odwiedzając 
salon można się przekonać, dlaczego firma jest tak ceniona przez 
potentatów. 

HAFEN daje zatem świetny przykład dbania o komfort Klienta  
i skutecznej realizacji strategii sprzedaży wielokanałowej  
(OmniChannel), która w ostatnim czasie zyskuje na dużej popularności.  
O ile jednak większość dużych marek idzie drogą od sprzedaży 
stacjonarnej do internetowej, o tyle siedlecki dystrybutor wybrał 
odwrotną ścieżkę. Firma zaczynała w 2009 roku od sprzedaży przez 
Allegro, po paru latach zdecydowała się na inwestycję w dedykowany 
sklep internetowy, a od 2014 roku - wraz z rozszerzeniem oferty 
produktowej o cenione na całym świecie hiszpańskie sprężarki  
JOSVAL - uruchamia kolejne salony wystawowe w strategicznych 
lokalizacjach (Bydgoszcz, Radzionków). Efektem tego doskonale 
przemyślanego, stopniowego rozwoju jest systematyczny, coroczny 
wzrost przychodów i zwiększanie udziału na rynku maszyn 
przemysłowych.

Od Allegro do sprzedaży wielokanałowej 
Czyli wzorowa ekspansja na przykładzie firmy HAFEN

Sprzedaż wielokanałowa, OmniChannel, synergia 
online i offline, integracja kanałów sprzedaży – 
synonimów na nowe zjawisko w rozwoju sprzedaży 
pojawia się coraz więcej. Wszystkie sprowadzają 
się do wspólnego mianownika: wzrostu sprzedaży 
poprzez wykorzystanie różnych kanałów 
dotarcia do klienta docelowego. Wzorcowym 
przykładem realizacji tej strategii na rynku maszyn 
przemysłowych jest firma HAFEN z Siedlec.

HAFEN Marcin Kizeweter Sp. k.

e-mail: biuro@hafen.pl
sprzedaż online: www.hafen.pl

Oddziały z salonem pokazowym:

ul. Modrzewiowa 1A, 85-631 Bydgoszcz - tel.: 733 355 000
ul. Nałkowskiej 8, 41-922 Radzionków - tel.: 570 166 266

Centrala firmy: 

ul. Artyleryjska 11, 08-110 Siedlce
tel.: 25 644 08 22



SALON
MASZYN i URZĄDZEŃ
DO OBRÓBKI METALU, BLACHY i DREWNA

ORAZ SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH I TŁOKOWYCH

WIDZIAŁEŚ JUŻ ?

RADZIONKÓW
ul. Nałkowskiej 8
41-922 Radzionków
tel.:    32 307 44 66
kom:  570 166 266
mail:  katowice@hafen.pl

marki BERNARDO - AUSTRIA

marki JOSVAL - HISZPANIA

Bezpośredni i wyłączny przedstawiciel w Polsce 
marki BERNARDO Austria oraz JOSVAL Hiszpania

WWW.HAFEN.PL

SALON WYSTAWOWY
BYDGOSZCZ

SALON WYSTAWOWY

ul. Modrzewiowa 1A
85-631 Bydgoszcz
tel:    52 307 05 77
kom: 733 355 000
mail:  bydgoszcz@hafen.pl

CENTRALA: ul. Artyleryjska 11, 08-110 Siedlce
tel.25 644082132  biuro@hafen.pl
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Ultraprecyzyjne wrzeciono do maszyn CNC

OBERON® Robert Dyrda • ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
• tel. 52 354 24 00 • fax. 52 354 24 01 • www.oberon.pl • oberon@oberon.pl
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Witam w sekcji Forum Narzędziowego OBERON poświęconej 
urządzeniom japońskiej firmy NAKANISHI.

W tym artykule chciałbym poruszyć sprawę urządzeń serii iSpeed3, 
są to wrzeciona kształtu cylindrycznego o różnych średnicach i niewielkiej 
długości, napędzanych silnikiem elektrycznym. Do napisania artykułu 
zachęcił mnie sukces naukowców z Katedry Robotyki i Mechatroniki 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 
Przypomnę tylko, że panowie zaprojektowali i zbudowali pięcioosiową 
frezarkę sterowaną numerycznie z zastosowaniem elektrowrzeciona 
NAKANISHI, model BMS-4040 serii E-speed E4000 o mocy 1,2 kW  
i maksymalnym momencie do 0,5 Nm. Więcej o tym prototypie  
można przeczytać w numerze 6 (63) 2013 Forum Narzędziowego OBERON.

Fot. 1. Jednostka sterująco-kontrolująca. Może obsługiwać 2 wrzeciona.

Wrzeciona elektryczne serii iSpeed3 są dedykowane do pracy na 
automatach tokarskich i oprócz takich zalet, jak wysokie obroty, duża 
moc i wielka dokładność; są niewielkich rozmiarów, co ma niebagatelne 
znaczenie, kiedy musimy zamontować kilka takich urządzeń w przestrzeni 
roboczej maszyny. 

Fot. 2. Wrzeciona iSpeed3 znajdują zastosowanie w obróbce precyzyjnej, 
w przemyśle zegarmistrzowskim, medycznym i samochodowym.

Wrzeciona NAKANISHI serii iSpeed3 
na automaty tokarskie

Przemysł samochodowy Obróbka precyzyjna

Przemysł medycznyPrzemysł zegarmistrzowski
c.d. artykułu strona 84 »»
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Przeznaczone są głównie do tokarek numerycznych, na których 
wykonuje się precyzyjne serie elementów o skomplikowanych kształtach. 
System NAKANISHI znakomicie sprawdza się, kiedy trzeba wykonać 
nacięcia czy nawiercenia otworów o małych średnicach, przy czym kiedy 
używamy narzędzia skrawającego o średnicy 2,0 mm albo mniejszych, 
obroty większe niż 10 000 obr/min. są wymagane. Jeśli prędkość obrotowa 
nie jest wystarczająca, żywotność freza skrawającego znacznie się  
skraca, czas obróbki jest wydłużony, a jakość wykańczanej powierzchni 
nie zawsze jest zadowalająca. Instalowanie ultraprecyzyjnych wrzecion  
z obrotami w zakresie od 2 000 do 80 000 obr./min rekomendowane  
jest nowoczesnym wydziałom produkcyjnym jak i małym firmom, które 
chcą zwiększyć wydajność i uniwersalność swoich maszyn.

Fot. 3. Przykłady mocowania wrzecion w statywie imitującym przestrzeń 
roboczą tokarki NC. 

Fot. 4. Statyw z wrzecionami iSpeed3 był ozdobą naszego stoiska na 
targach Mach-Tool 2015 w Poznaniu.

Dostępne są różne średnice korpusów z których klient może wybrać 
parametry odpowiednie do jego aplikacji i maszyny NC którą posiadają

Wrzeciona są zasilane i sterowane za pomocą sterownika iSpeed3, 
do którego można podłączyć 2 pojedyncze wrzeciona. Ze względu na 
budowę i sposób mocowania na maszynie wrzeciona są podzielone na  
te z kołnierzem (flange type) i bez kołnierza czyli proste (straight type).

Fot. 5. Stacja osuszająca – oczyszczająca powietrze, model AL.-C1204.

Flange type:
• Model BM-319F (z kołnierzem), średnica Ø19,05 mm, obroty  

max. 80 000 obr./min, moc 140 W, waga 260g;
• Model BM-320F (z kołnierzem), średnica Ø20 mm, obroty  

max. 80 000 obr./min, moc 140 W, waga 270g;
• Model BM-322FL (z kołnierzem), średnica Ø22 mm, obroty max. 

60 000 obr./min, moc 150 W, waga 360g, podłączenie węża  
z powietrzem chłodzącym z lewej strony;

• Model BM-322FR (z kołnierzem), średnica Ø22 mm, obroty max.  
60 000 obr./min, moc 150 W, waga 360g, podłączenie węża  
z powietrzem chłodzącym z prawej strony.

Straight type:
• Model BM-319, średnica Ø19,05 mm, obroty max. 80 000 obr./min, 

moc 140 W, waga 210g;
• Model BM-320, średnica Ø20 mm, obroty max. 80 000 obr./min,  

moc 140 W, waga 230g;
• Model BM-322, średnica Ø22 mm, obroty max. 60 000 obr./min,  

moc 150 W, waga 250g;
• Model BM-325, średnica Ø25 mm, obroty max. 60 000 obr./min,  

moc 150 W, waga 320g.
Przeznaczenie ich do długotrwałej praca, jako wrzeciona na tokarki  

CNC do cięcia, nawiercania, szlifowania skomplikowanych detali. 
Mocowanie tych urządzeń na stołach za pomocą specjalnych imadeł, 
które można wykonać we własnym zakresie lub zamówić u producenta 
NAKANISHI. Wszelkimi rysunkami, schematami i przykładami mocowania 
dysponujemy my jako przedstawiciel NAKANISHI w Polsce.

Czynnikiem, który charakteryzuje wszystkie opisywane przeze mnie 
urządzenia jest znikome bicie wrzeciona, wymiar ten jest mniejszy niż 1 µm.

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji, zobaczyć  
na żywo precyzyjne przystawki maszynowe i urządzenia ręczne firmy 
Nakanishi Japonia zapraszamy do odwiedzenia stoiska OBERON na 
targach TOOLOX w Sosnowcu - stoisko 559, pawilon B, które odbędą  
się w dniach od 29 września do 1 października 2015 roku.

Pozdrawiam 
Marek Adelski

e-mail: m.adelski@oberon.pl
tel. kom: 693 371 202






