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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 do Krakowa na targi EUROTOOL - hala Dunaj stoisko nr 49



Drodzy Państwo!

Felieton z bieżącego numeru Forum Narzędziowego nie będzie 
poświęcony nostalgicznym wspomnieniom z wakacji, ale chciałbym 
napisać w nim o wspinaniu: dosłownym i w dziedzinie kształcenia. Do 
tematu zainspirowało mnie powyższe wakacyjne zdjęcie z tzw. Perci  
Akademików pod Babią Górą w naszych Beskidach.

Jak na zdjęciu widać, za pomocą łańcucha i klamer próbuję wejść  
szybciej i bezpieczniej na szczyt. Wybraliśmy się tam, bo kolejne 
dziecko zaczyna przygodę ze studiami. To znaczy, że dorosło już do tej  
„akademickiej” ścieżki – czyli perci, jak mówią górale. Perć Akademików 
nie jest tak wymagająca jak Orla Perć w Tatrach, ale dla pierwszorocznych 
studentów jako górskie wyzwanie nadaje się. Szlak wyznaczono w 1925 
roku, kiedy panów i pań akademików było zdecydowanie mniej, ale częściej 
chyba chodzili w góry. Obecnie inżynierów, magistrów mamy wielu, w 
sensie statystycznym, osób na 100 tys. mieszkańców czy jak to GUS podaje. 
Wśród polskich trzydziestolatków ponad 40,5% miało wyższe wykształcenie  
w 2013 roku („tylko” 14,4% w 2002 roku – Polacy edukują się na potęgę).  
Polska zatem z nawiązką realizuje kolejne wytyczne UE, aby za kilka 
lat ponad 50% osób w wieku pomiędzy 30 a 35 lat miało wyższe  
wykształcenie. Tylko co wynika z wyższego wykształcenia, na które  
rodzice wydają nieraz ostatni grosz? Przecież obecnie wyższe studia  
(szczególnie po pewnych „masowych” kierunkach) absolutnie nie 
gwarantują dobrej pracy czy chociaż etatu! Młodzi kombinują ze studiami 
podyplomowymi, próbują się załapać na doktoraty czy inne granty. 

Zastanawiam się wtedy, czy faktycznie nie mogą znaleźć 
pracy, czy wygodniej jest dalej być pod skrzydłami mamy  
i taty. Spośród dzieci znajomych widzę właśnie takie 
skrajne zachowania. Niektórzy młodzi rzucają się w wir 
życia szybko, już podczas zaocznych (za swoje) studiów 
kupują mieszkania na kredyt i starają się być samodzielni za 
wszelką cenę. Inni oczekują wsparcia i kierowania jeszcze po 
trzydziestce. Staram się wypośrodkować między pomaganiem  
i kierowaniem, by nie zabić młodej inicjatywy, nie zagłaskać, 
ale z drugiej strony jakoś pomału odciąć pępowinę.  
W sumie my, starsi, też się wspinamy, tylko, że jak to  
mówią, „w stronę światła” i musimy przygotować dzieci 
do samodzielności. Ten owczy pęd ku kształceniu się na 
wszelkiej maści uczelniach (bo w każdym miasteczku 
jest Wyższa Szkoła …) nie bardzo mi się podoba. Bo jak  
mówią Niemcy: lepszy technik w pracy niż magister 
w domu. Dzieci uczące się do 25 czy 27 roku życia (na 
podyplomówkach) wchodzą w samodzielne życie 6 czy 

8 lat później od innych. Jeżeli studiują coś, co jest ich pasją, to pięknie.  
Ale przeglądając podania kandydatów do pracy w mojej firmie nie wierzę, 
żeby marzeniem aż tylu młodych była bankowość bądź hotelarstwo 
czy pedagogika. Może w marzenie o studiowaniu administracji i bycie  
urzędnikiem w magistracie jestem skłonny uwierzyć. Zdziwiłem się nieraz 
rozmawiając z kandydatami, że bycie takim urzędnikiem w prawdziwym  
Urzędzie naprawdę jest przysłowiową „gwiazdką z nieba” dla wielu osób.  
Bo to i pensja budżetowa, i premia na święta. Biała bluzeczka i ciasteczka.  
Bez śmieciowej umowy, samozatrudnienia. Nie tak ciężko jak  
u „prywatnego” .

Jak już piszę o umowach, samozatrudnieniach, to czy wiecie Państwo, 
że średnia pensja tak podawana chętnie przez GUS (kiedy rośnie) nie 
jest prawdziwa? Jest zawyżona. Nie obejmuje osób na samozatrudnieniu  
(jakieś 1,1 mln pracujących), nie uwzględnia tzw. mikroprzedsiębiorstw  
czyli firm do 9 osób zatrudnionych. Jednym słowem jest liczona od tej 
„lepszej”, czy bardziej rozwiniętej grupy przedsiębiorstw. Potem pani poseł 
czy pan minister mogą dziwić się, że ktoś za tak małe pieniądze pracuje.  
Choć studia skończył i to na dwóch lub trzech kierunkach.

Kończąc te dywagacje na temat wspinania się po drabinie  
wykształcenia (wszak październik już za chwilę i wraz z nim nowy rok 
akademicki) zapraszam Państwa na jesienne targi Krakowie. Będziemy 
obecni w Krakowie na Eurotoolu od 13 do 15 października. Do zobaczenia  
na południu Polski na koniec sezonu targowego.

REDAKCJA DWUMIESIĘCZNIKA Forum Narzędziowe OBERON 
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel. 52 35 424 00
fax. 52 35 424 01
e-mail: redakcja@oberon.pl
www.forumnarzedziowe.pl
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Redaktor naczelny - mgr inż. Robert Dyrda 
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Redaktor - Edyta Lewicka
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tel. 52 35 424 17
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Zapraszamy na stronę Forum Narzędziowego OBERON do zakładki 
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Forum Narzędziowe OBERON prosimy o kontakt mailowy z redakcją.
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Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam oraz ogłoszeń.
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XYZ 2-OP Nowość
reklama Inter-Plast - str. 1

Maszyny CUT 200 Sp/mS-CUT 300 Sp/mS-
CUT 400 Sp

reklama +GF+ - str. 2
Stale do zadań specjalnych - SP400

reklama OBERON - str. 3
Krótko

nowiny z branży - str. 6-7
STOM 2016

reklama Targi Kielce - str. 8
PLASTPOL 2016

reklama Targi Kielce - str. 9
ITM Polska 2016

reklama MTP Poznań - str. 10
TOOLEX 2015

reklama Expo Silesia - str. 11
Roboty i ludzie współpracują ze sobą ręka  
w rękę 

artykuł RAIS-TOOLS - str. 12
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle

reklama magazynu- str. 13
Zespół mocujący do wypychaczy skośnych  
E 3248 do rozformowania podcięć

artykuł MEUSBURGER - str. 14
NOWOŚĆ w Meusburgera. Tuleja prowadząca 
ślizgowa E 5152 bezobsługowa

artykuł MEUSBURGER - str. 14
Standard Parts

reklama MEUSBURGER - str. 15
Imadło KONTEC KSX. Pewność mocowania  
w narzędziowni!

artykuł SCHUNK - str. 16-17

Mechanizm zaciskowy Kipp Positive  
Clamping System

artykuł KIPP - str. 18
KIPP - Pewność i zaufanie

reklama KIPP - str. 18
System 3R na drutówki

reklama OBERON - str. 19
Wózki widłowe i nie tylko 

reklama ZAKREM - str. 19
Projektowanie form wtryskowych

reklama  MOLDESIGN- str. 19
Ślimaki i przenośniki ślimakowe

artykuł J. Dyrda - str. 20
Oprawki narzędziowe SCHUNK

reklama SCHUNK - str. 21

DMG MORI na targach TOOLEX 2015
artykuł DMG POLSKA - str. 22-24

YG-1 Poland działa 10 lat na rynku!
reklama YG-1 - str. 24

Zarabiaj szybciej i więcej
wklejka ze skrzydełkiem firmy ABPLANALP

Efektywna obróbka CNC - Twój klucz do suk-
cesu

wklejka ze skrzydełkiem firmy ABPLANALP
STAHLWERK - nowa seria maszyn do cięcia 
strumieniem wody

reklama KNUTH- str. 25
Frezarki do obróbki grafitu - raport

raport - str. 26-27
Wstęp do raportu frezarek do obróbki grafitu

artykuł J. Metryka-Moryc - str. 27
Grafity izostatyczne MERSEN cz. 2

artykuł D. Hulisz - str. 28 i 30
Salon maszyn i urządzeń do obróbki metalu, 
blachy i drewna

reklama HAFEN - str. 29
Oferta maszyn firmy HAFEN

reklama HAFEN - str. 31 
Większa ziezawodność wiercenia, lepsza  
jakość otworów i łatwiejszy wybór

artykuł SANDVIK - str. 32-33

Ile właściwie waży stal?
artykuł R. Dyrda - str. 34 i 36

Narzędzia skrawające SANDVIK
reklama SANDVIK - str. 35

Indyjski świat obrabiarek
reklama MARCOSTA - str. 36

Szwajcarskie profesjonalne narzędzia do au-
tomatów wzdłużnych 

reklama OPTIMA - str. 37
Wstęp do raportu narzędzi skrawajacych

artykuł E. Lewicka - str. 38-39
Narzędzia skrawające - raport

raport- str. 38-39
O superstali Superplast® słów kilka

artykuł J. Dyrda - str. 40 i 42
Producent wysokiej jakości narzędzi oraz 
części do maszyn

reklama FREZWID - str. 41
Producent narzędzi specjalnych do obróbki 
stali, PVC i aluminium

reklama FREZWID - str. 43
Zmiana z maszyny manualnej na maszynę 
CNC - bezstresowo tylko z maszynami XYZ 
Machinetools

artykuł Inter-Plast - str. 44-45

Wiarygodni w najlepszej cenie
artykuł GORBREX - str. 46

Tokarki Colchester i tokarki ZMM TOS
reklama MARCOSTA -str. 46

Wyprzedaż magazynowa!
reklama GORBREX - str. 47

Inter-Plast Pewny dostawca maszyn używa-
nych

artykuł Inter-Plast - str. 48
Ogłoszenie firmy CROMWELL

reklama CROMWELL - str. 48
Używane elektrodrążarki erozyjne EDM oraz 
frezarki

reklama MAC-TEC - str. 49
Maszyny firmy GORBREX Machinery Trade

reklama GORBREX - str. 49
Dystrybutor klasy premium oferuje narzę-
dzia firmy ISCAR

reklama OPTIMA - str. 49
Wstęp do raportu maszyn używanych 

artykuł J. Metryka-Moryc - str. 50-51
Maszyny używane - raport

raport - str. 50-51
Portal internetowy 

reklama STALEO - str. 51
Mikroszlifierka ESPERT 500. Ekspert wśród 
urządzeń NAKANISHI

artykuł M. Adelski - str. 52 i 54
Chłodziwa BLASER zwiększają Twoją pro-
duktywność

reklama ABPLANALP - str. 53
Ultraprecyzyjne wrzeciono do maszyn CNC

reklama OBERON - str. 55 
Stal narzędziowa, jakościowa

reklama OBERON - str. 56

„Stacjonarne 
systemy mocowania 
mają ogromny 
ukryty potencjał 
efektywności i 
jakości produkcji.  ...”

„..Wiertła na płytki 
wymienne od 
dawna znane są 
jako ekonomiczne 
rozwiązanie, choć 
oszczędności osiągane 
są niejednokrotnie 
kosztem dokładności  
i jakości wykonania 
otworów. ...”

„...Wielu 
przedsiębiorców 
boi się przejścia z 
maszyny manualnej 
na maszynę 
sterowaną. ...”
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9-10 września 2015 - Warszawa
W naszym Centrum Demonstracyjno - 

Sprzedażowym Haas przygotowaliśmy pokazy 
technologiczne dotyczące najnowszych technologii 
poprawiających wydajność i zwiększających zyski. 
Zapisz się już dziś, przyjdź i odkryj:

• nowe technologie minimalizujące koszty 
wytworzenia

• jak chłodzenie przez wrzeciono przyspiesza 
wzrost z inwestycji

• wyposażenie opcjonalne Haas, które pozwoli 
Ci zaoszczędzić czas

• szybkie operacje dzięki przemyślanym kodom 
G Haas

oraz wiele  innych innowacyjnych funkcji, które 
zaoszczędzą Twój czas, pieniądze i wysiłek.
Centrum Demonstracyjno - Sprzedażowe 
HAAS
Abplanalp Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 36,  
02-979 Warszawa

Europejskie dni otwarte HAAS

SMART HEAD SYSTEM - modułowy 
system noży tokarskich wytaczaków ze 
złączem z wymiennymi głowicami roboczymi 
w systemach: S, M, P-K. System składa się  
z wymiennych głowic w systemach mocowania 
płytki S, M, P-K oraz chwytów.
1. Narzędzia SMART HEAD SYSTEM 

mają precyzyjne chwyty wykonane  
ze stali sprężynowej o podwyższonej, w 
stosunku do standardowych wytaczaków, 
wytrzymałości i twardości, w efekcie czego 
sztywność narzędzia jest o 20% większa.

2. Podwyższona sztywność chwytu pozwala 
na wytaczanie otworów o długości do 

6xD, podczas gdy standardowy wytaczak 
monolityczny ze stali konstrukcyjnej pozwala 
na stabilną pracę tylko do 5xD (D-średnica 
chwytu).

3. Stosowanie narzędzi typu SMART HEAD 
SYSTEM pozwala na zmniejszenie liczby 
narzędzi w magazynie obrabiarki (jeden  
chwyt, wiele głowic), a tym samym na 
ograniczenie kosztów narzędziowych  
i optymalne wykorzystanie posiadanych 
narzędzi.

PABIANICKA FABRYKA NARZĘDZI “PAFANA” S.A. 
ul. Warszawska 75, 95-200 PABIANICE 
www.pafana.pl

SMART HEAD SYSTEM firmy PAFANA S.A

W nowoczesnej fabryce Narzędzia 
Skrawające Tools w Siechnicach pod 
Wrocławiem powstają wysokiej klasy 
narzędzia z monolitu węglika Procutter. 

Dbamy o najwyższą jakość produktu na 
każdym etapie – od doboru optymalnej 
geometrii, gatunku węglika, obróbki 
wykończeniowej i powłoki, po kontrolę jakości. 
Każde narzędzie – zarówno katalogowe, jaki 
i specjalne – jest starannie zaprojektowane, 
z uwzględnieniem specyficznych wymagań 
użytkowników. Produkcja odbywa się przy 
pomocy nowoczesnych szlifierek CNC. Frezy 
do obróbki aluminium, miedzi i tworzyw 
sztucznych, prezentowane będą jako nowość 
2015/2016 na targach Toolex. 

Nowa linia frezów Procutter 
do obróbki materiałów nieżelaznych

Trudno jest pożegnać 
na zawsze kogoś, kto 

jeszcze mógł być  
z nami.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci  

Pana Grzegorza Bosaka – 
dyrektora firmy  
Schunk Polska.

Łącząc się w żałobie  
i smutku po śmierci  

Pana Grzegorza, chcielibyśmy 
złożyć kondolencje i wyrazy 

współczucia rodzinie,  
bliskim oraz współpracownikom.

Redakcja Forum Narzędziowego 
OBERON oraz pracownicy firmy 

OBERON Robert Dyrda.

Początek roku szkolnego zwiastuje 
również początek jesiennego sezonu 
targowego. Jedną z kolejnych imprez, na 
które zapraszamy wszystkich Czytelników, to 
targi EUROTOOL Kraków.W dniach od 13 do 
15 października zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska w hali Dunaj numer D-49. 
Obecni tam również przedstawiciele firmy 
OBERON Robert Dyrda zapoznają Państwa  
z dostępnymi u nich towarami, w tym  
stalami, szlifierkami precyzyjnymi firmy 
Nakanishi. Na stoisku otrzymacie Państwo 
nowy plakat przedstawiający ofertę szlifierek 
elektrycznych i pneumatycznych.

Zapraszamy!

Targowa jesień z Forum 
Narzędziowym OBERON w Krakowie
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Firma HURCO Companies konsekwentnie 
realizuje strategię umacniania pozycji na rynku 
międzynarodowym, nabywając dwie duże firmy 
z branży: Milltronics CNC Machines z Ameryki 
Północnej i Takumi Machinery z Tajwanu. 
Dzięki połączeniu tych firm oferta produktowa 
koncernu została poszerzona o ponad 150 
różnych modeli i stała się jedną z największych 
w branży obrabiarek.

Milltronics (Minnesota, USA) projektuje  
i produkuje sterowniki CNC oraz frezarki 
a także tokarki przeznaczone do pracy  
w środowiskach narzędziowych i produkcyjnych. 
Pochodząca z Tajwanu firma Takumi  
specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 
pionowych i portalowych centrów  
obróbkowych CNC, a także maszyn portalowych 
o wysokiej prędkości, przeznaczonych 
przede wszystkim na rynek chiński, tajwański  
i europejski. Produkty tych firm uzupełnią  
i zoptymalizują ofertę firmy HURCO. 
Gregory Volovic, prezes HURCO Companies, 
wyraża zadowolenie z transakcji Nasza  
międzynarodowa baza klientów odniesie korzyści 
z rozszerzenia portfolio, ponieważ Milltronics 
i Takumi to silne marki o zasięgu globalnym, 
oferujące szeroki zakres obrabiarek i akcesoriów.

HURCO GmbH, Imke Blohm
Gewerbestraße 5 a, 85652 Pliening, Niemcy
tel.: +49 89 905094 28, fax. +49 89 905094 90
www.hurco.pl, iblohm@hurco.de

HURCO nabywa zakłady produkcji 
obrabiarek z USA i Tajwanu

CGTech, producent wiodącego 
oprogramowania VERICUT do symulacji, 
weryfikacji i optymalizacji obróbki skrawaniem, 
wprowadził na rynek jego najnowszą  
wersję 7.4. Program ten jest powszechnie 
stosowany dla wszystkich typów obrabiarek 
CNC, np. Mazak, DMG MORI, Makino, 
Matsuura, Okuma, Haas, czy Heller. Nowa 
wersja programu zawiera dodatkowe funkcje 
i ponad 500 usprawnień, które upraszczają 
proces symulacji obrabiarek CNC. Wśród nowości 
można wymienić bardziej konfigurowalny 
interfejs, przebudowany manager Narzędzi  
i ulepszenia w module OptiPath do 
optymalizacji frezowania.

Wprowadzono również nowy moduł 
VERICUT Force, który oblicza optymalne 

wartości posuwów poprzez analizę sił 
działających na narzędzie z uwzględnieniem 
parametrów wytrzymałościowych materiału  
i warunków skrawania. 

Bezpłatna aplikacja Reviewer umożliwia między 
innymi ręczną korektę ścieżki NC wygenerowanej 
przez program CAM

Najnowsza wersja oprogramowania VERICUT 

Płytki EcoTurn są małe pod względem 
wymiarów, ale posiadają identyczne łamacze  
i grubość jak płytki standardowe, zgodne z ISO. 
Dlatego też, płytki EcoTurn mogą osiągać taką 
samą wydajność jak płytki o standardowych 
wymiarach, pod warunkiem obróbki przy 
głębokości skrawania poniżej 3mm. Zwykle, 

płytki o mniejszych wymiarach mają też 
mniejszą grubość, co zmniejsza odporność 
na pęknięcia, dla płytek EcoTurn grubość  
i odporność na pęknięcia jest identyczna jak  
dla płytek standardowych.
Główne zalety:
• Cały obszar zastosowań do obróbki stali  

jest pokryty poprzez zakres oprawek 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

• Zmniejszone koszty produkcji prowadzą do 
przewagi ekonomicznej.

• Działanie jest takie samo jak płytek 
standardowych, chociaż wymiary są mniejsze.

EcoTurn: seria płytek i oprawek ekonomicznych

Mazak zaprezentuje 18 premier 
światowych przy EMO Milano 2015. Według 
japońskigo producenta obrabiarek ich nowa 
technologia będzie sercem bezprecedensowego 
wprowadzenia na rynek nowego projektu 
Smooth Technology CNC. 

W zeszłym roku firma rozpoczęła 
sprzedaż 5-cio osiowego sterowania. Mazak 
donosi, że nowa generacja sterowań w 
stosunku do wcześniejszych charakteryzuje 
się czterokrotnie szybszą interpolacją. Rozwój  
ten ma na celu skrócenie czasu obróbki  
i poprawę takich operacji jak pełna obróbka 
5-osiowa i skomplikowana obróbka form.

Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce
Trasa Renców 33, 40-865 Katowice
Tel: +48 32 35 004 60/61
Fax: +48 32 35 004 62 E
mail: kontakt@mazak.com.pl

Japoński producent maszyn wystawi więcej niż 20 maszyn,  
18 z nich to premiery światowe
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30.09 – 02.10.2014
Międzynarodowe Targi Obrabiarek, 
Narzędzi i Technologii Obróbki 
International Fair of Machine Tools,  
Tools and Processing Technology 

Targi Metod i Narzędzi  
do Wirtualizacji Procesów

Fairs of Tools  
and Methods  

of Virtual Processing

Targi Techniki  
Laserowej

Trade Fair  
of Laser Technology

LASERexpo

zaproszenie

Sosnowiec POLAND

bezpłatny wstęp dla 1 osoby

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

Organizator / Organiser

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

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

www.toolex.pl

tereny targowe / venue

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

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

Specjalne zaproszenie od

patronat medialny
media patron

główny partner medialny
main media partner

patronat internetowy 
internet patron

partnerzy medialni / media partners

patronat merytoryczny
essential patronage 

patronat honorowy
honorary patronage

Portal branży narzędziowej
narzedziownia.org

partner branżowy
targów LASERexpo
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www.grindexpo.plwww.expocutting.plwww.brazingexpo.pl

29 września – 01 października 2015

16 – 18 luty 2016

I dzień targów
HAPPY DAY 

Dodatkowe upusty!

Zarejestruj się on-line

TOOLEX.PL 
Ulgowe bilety!

c

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

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

www.laserexpo.pl

www.expocutting.pl

www.xingtechexpo.pl

www.grindexpo.pl

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

www.exposilesia.pl

W tym samym czasie odbędą się również:
WIRTOTECHNOLOGIA - Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów - www.wirtotechnologia.pl

SteelMET - Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów - www.steelmet.pl
TEZ Expo - Targi Produkcji i Zastosowania Elementów Złącznych - www.tezexpo.pl
OILexpo - Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu - www.oilexpo.pl

SURFPROTECT - Targi Zabezpieczeń Powierzchni - www.surfprotect.pl

tereny targowe: Expo SIlesia
Centrum Targowo-Konferencyjne

ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

kontakt:
tel. 32 78 87 541, 523
fax 32 78 87 522, 525       
toolex@exposilesia.pl
expocutting@exposilesia.pl

Zapisz datę w kalendarzu!
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Roboty programowane do ustalonych zadań, które stawiają 
duże wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa, wkrótce przejdą do 
przeszłości. Rozwijająca się młoda szwajcarska firma produkuje ramię 
robota, które reaguje na różne sytuacje i potrafi uczyć się nowych 
rzeczy. Wkrótce, ramię robota będzie mogło być stosowane jako 
asystent w gospodarstwie domowym.

Nauka w robotyce robi wielkie kroki do przodu. Roboty ewoluują 
z maszyn o jasno zdefiniowanych procesach do interaktywnych 
pomocników, którzy nie są już spychani za ogrodzenia, ale mogą 
poruszać się swobodnie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa  
dla ludzi.

Roboty pokryte miękkim materiałem skóropodobnym

F&P Robotics AG obecnie zatrudnia 25 utalentowanych inżynierów, 
którzy są ekspertami w takich dziedzinach jak: oprogramowanie, 
mechanika czy elektronika. Zespół opracował robota, który może 
całkowicie zmienić stosunek pracy między człowiekiem a maszyną. 
Obejmuje on ramię robota, które posiada 1,1m wysokości w standardowej 
wersji, promień roboczy 80 centymetrów i jest wyposażony w sześć 
stopni swobody. Aluminiowy szkielet P-Rob® (skrót od Personal Robot 
- Robot Osobisty) pokrywa wysokiej jakości miękka, sztuczna skóra, 
która ma dać użytkownikom przyjemne odczucie.

Wraz z  P-Rob, chcemy umiejscowić „Robota Osobistego” na  
nowym wyższym poziomie, mówi Hansruedi Früh, prezes firmy F & P 
Robotics AG. On doskonale wie, gdzie jego robot może być wdrożony. 
Zarówno w laboratorium, jak również w obszarze automatyki 
przemysłowej znajdzie swoje miejsce. Tu, robot może współpracować 
z człowiekiem ramię w ramię i ułatwić obsługę stanowiska jako  
trzecie ręka - dodaje. W połączeniu z nowoczesnym oprogramowaniem 
sterującym zestaw czujników i kamer jest w stanie rozpoznać obiekt, 
delikatnie go unieść i manipulować nim. Robot jest w stanie rozpoznać 
środowisko w jakim pracuje i optymalizować swoje działania według 
ustalonych wytycznych.

Nasz Robot jest w stanie dokonać analizy sytuacji  
i przeprowadzić najlepsze działanie z jego punktu widzenia - 
mówi Hansruedi Früh, prezes F&P Robotics.

Jednak dla F&P Robotics AG jest to dopiero początek. P-Roby 
będą wkrótce w stanie współpracować z innymi zrobotyzowanymi 
ramionami. Roboty będą w stanie realizować zachowania społeczne 
jako całkowicie autonomiczna jednostka. P-Rob jest w stanie dokonać 
analizy i dostosować swoje zachowanie do zaistniałej sytuacji.  
Dzięki możliwości analizy roboty z firmy F&P Robotics AG będą  
mogły samodzielnie rozwiązać pojawiający się problem na linii 
produkcyjnej w sposób całkowicie autonomiczny.

Hansruedi Früh wyobraża sobie, że w przeciągu 5-10 lat jego roboty 
będą działać w gospodarstwach domowych i współpracować z ludźmi  
w ich pracach domowych. Inteligentne, interaktywne i bezpieczne 
ramię robota nie jest postrzegane jako maszyna, ale jako skuteczny 
asystent i lojalny przyjaciel.

Zapraszamy na stanowisko W-18 w hali Wisła 
podczas targów EUROTOOL w Krakowie

RAIS-TOOLS Spółka z o.o.
ul. Karpia 14 61-619 Poznań - Polska

tel. +48 61 8229052, fax +48 61 6231532 
email : biuro@rais.pl

Roboty i ludzie współpracują ze sobą ręka w rękę
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Nowością w programie Meusburgera jest tuleja prowadząca ślizgowa 
E 5152. Tuleja ta, w porównaniu do konwencjonalnych tulei tego 
typu, polecana jest szczególnie do narzędzi o wysokiej liczbie skoków  
i jest wklejana do otworu prowadzącego. Spiralny rowek umożliwia 
idealnie rozprowadzony kleju po tulei. Warstwa węglika spiekanego  
pokrywająca tuleję zawiera olej i smar stały, umożliwiający jej 
bezobsługową eksploatację. Wzrost temperatury pod wpływem tarcia 
powoduje uwalnianie się oleju na powierzchnię, natmiast pod wpływem 
ochłodzenia wnika on z powrotem w warstwę węglika. Tym samym 
ujawniają się kolejne zalety w postaci wysokiej odporności na ścieranie  
oraz wytrzymałości bez dodatkowego smarowania. Dzięki tolerancji  
rzędu G4 uzyskano optymalne pasowanie pomiędzy słupem a tuleją. 

Fot. NOWOŚĆ w programie Meusburgera – Tuleja prowadząca ślizgowa 
E 5152 bezobsługowa

Tuleja prowadząca ślizgowa E 5152 dostępna jest bezpośrednio  
z magazynu, do zastosowania zgodnie z DIN 9381/ISO 9448.

Więcej informacji:

Meusburger Georg GmbH & Co KG 
Kesselstr. 42, 6960 Wolfurt, Austria 
Tel. 00 43 (0) 55 74/67 06-1244 • Fax. 00 43 (0) 55 74/67 06-50 1244
sales@meusburger.com • www.meusburger.com

* Materiał zdjęciowy: Fotografia (Meusburger)

Nowością w programie Meusburgera jest zespół mocujący do 
wypychaczy skośnych E 3248. W zastosowaniu z wypychaczem 
skośnym E 32481, gwarantuje on proste rozformowanie podcięć bez 
użycia suwaków. Minimalna wysokość zespołu mocującego w pakiecie 
płyt wypychaczy zapewnia oszczędność miejsca montażu. Wysokiej 
jakości materiał oraz precyzyjne wykonanie wydłużają żywotność 
narzędzia. Pasującym uzupełnieniem jest E 3249 płyta podporowa do 
dodatkowego prowadzenia. Produkty te, jak zawsze doskonałej jakości, 
dostępne są bezpośrednio z magazynu.

Meusburger – normalia do budowy form i narzędzi

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.

Fot. Zespół mocujący do wypychaczy skośnych E 3248 do  
rozformowania podcięć

* Materiał zdjęciowy: Fotografia (Meusburger)

Zespół mocujący do wypychaczy skośnych E 3248 
do rozformowania podcięć

NOWOŚĆ w programie Meusburgera
Tuleja prowadząca ślizgowa E 5152 bezobsługowa

Meusburger – Normalia do budowy form i narzędzi

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. 
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STANDARD PARTS
FOR TOOL AND MOULD MAKING

Minimalne ryzyko wypaczenia 
podczas obróbki

Najwyższa jakość

Najlepszy serwis

Dostępność artykułów z magazynu

Najkrótszy czas dostawy

  Z Meusburgerem oszczędzają 
Państwo czas i koszty produkcji

2-Zeiler

3-Zeiler

Mit Standardisierung
dem Wettbewerb voraus!

1-Zeiler

BEISPIEL:

ZUR VERWENDUNG:

Szabványosítással az élen!

One step ahead of
the competitors –
with standardisation

4-Zeiler

Opspændingssystem H 1000
– det originale
Hurtigt og effektivt, med samme præcision gang på gang!

Dzięki standaryzacji zawsze 

o krok przed konkurencją!

Inserat „Forum Narzedziowe Oberon“     Sprache: PL     Format: JP 148x210+3 mm     Thema: Image     AS: 08.09.2015



Stacjonarne systemy mocowania mają ogromny 
ukryty potencjał efektywności i jakości produkcji. 
Własciwie wybrane i połączone zwiększają  
wydajność, która jest niezbędna w nowoczesnej 
produkcji. Dzięki kompleksowemu programowi 
modułowemu, SCHUNK jest pionierem w dziedzinie 
efektywnego mocowania przedmiotów obrabianych. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, firma SCHUNK oferuje 
kompaktowe, modułowe imadło KONTEC KSX - nowe rozwiązanie 
do mocowania przedmiotu obrabianego, szczególnie przydatne do  
obróbki 5-osiowej. Cechy wyróżniające imadło KONTEC KSX firmy 
SCHUNK na tle konkurencyjnych rozwiązań to: skrócenie czasów 
przygotowaczych, lepsza ergonomia pracy, szybsze i pewniejsze 
mocowanie oraz możliwość rozbudowy zależnie od potrzeb. Posiadając 
na początku prosty system składający się z mechanizmu bazowego  
i prostych szczęk do obróbki w 3 osiach, można w dalszym etapie  
rozszerzyć mozliwości zastosowania imadła poprzez zakupienie  
dodatkowych wysokich szczęk oraz innych akcesoriów dedykowanych  
do obróbki w 5 osiach.

Fot. 1. Imadło KONTEC KSX ze szczękami specjalnymi

KONTEC KSX umożliwia łatwe ustawienie siły mocowania 
przedmiotu obrabianego w zakresie 4 ÷ 40 kN. Mocowanie 
przedmiotu obrabianego gwarantujące powtarzalność i dobre 
tłumienie drgań - osiąga się jednym ruchem dźwigni, w czasie 
krótszym niż jedna sekunda. 

Budowa imadła oferowanego przez firmę SCHUNK zapewnia 
zamocowanie przedmiotu obrabianego na wysokości ponad 
200 mm od poziomu stołu i umiożliwia jego obróbkę z 5 stron. 
Zastosowany mechanizm zacisku zapobiega powstawaniu naprężeń 
powodujących wyginanie się korpusu i szczęk imadła, co zwiększa  

precyzję mocowania oraz eliminuje niepożądane przemieszczenia 
przedmiotu obrabianego.

Fot. 2. Imadło KONTEC KSX

Mechanizmy napędowy i nastawczy są szczelnie zamknięte  
i zabezpieczone przed dostawaniem się do wnętrza chłodziwa i innych 
zanieczyszczeń. Przemyślana konstrukcja zapobiega osadzaniu się  
wiórów i pozwala na utrzymanie czystości.

KONTEC KSX może stanowić doskonałe uzupełnienie modułowego 
systemu mocowania VERO-S firmy SCHUNK. Imadło, po zamocowaniu 
w jego korpusie trzpieni bazująco - mocujących, można traktować  
jako paletę z przedmiotem obrabianym i szybko zamocować na stole 
obrabiarki wyposażonym w uchwyty systemowe. 

Fot. 3. Przykład zastosowania imadła KONTEC KSX w zestawieniu  
z modułami VERO-S

Użytkownik ma do wyboru największy na świecie asortyment  
szczęk firmy SCHUNK – od standardowych, przez aluminiowe, po 
specjalne, dedykowane do obróbki 5-osiowej.

Standardowy zakres mocowania podstawowej konfiguracji 
KONTEC KSX o szerokości szczęk 125 mm wynosi 0 ÷ 250 mm. 
Poprzez zastosowanie dodatkowych modułów możliwe jest  
powiększenie zakresu mocowania do 749 mm.

Imadło KONTEC KSX
Pewność mocowania w narzędziowni!
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Fot. 4. Przykład zastosowania imadła KONTEC KSX w zestawieniu  
z modułami VERO-S

Cechy charakterystyczne imadła KONTEC KSX: 

Fot. 5. Imadło KONTEC KSX

1. Wysoka precyzja

• Stałe szczęki;
• Zastosowany typ mocowania zapobiega powstawaniu naprężeń 

powodujących wyginanie się korpusu i szczęk imadła.
2. Mechaniczne zamknięcie 

• Mechaniczna blokada mocowania;
• Minimalizacja wibracji.

3. Szybkie mocowanie za pomocą dźwigni

• Mocowanie w czasie krótszym niż 1 s.
• Wystarczy jeden ruch dźwigni
• Nie ma konieczności dokręcania

• Klucz dynamomentryczny staje się zbędny
4. Bezstopniowa regulacja siły mocowania

• Ręcznie ustawienie siły mocowania w zakresie 4 ÷ 40 kN za  
pomoca pokrętła;

• Wysoka powtarzalność;
• Kompatybilność z systemem szybkiego mocowania VERO-S.

Fot. 6. Bezstopniowa regulacja siły mocowania 4 ÷ 40 kN

5. Całkowite uszczelnienie + szybkie ustawianie

• Mechanizm napędowy i nastawczy - uszczelnione w 100%;
• Zabezpieczony system nastawczy do szybkiego ustawiania 

zakresów mocowania.
6. Optymalna dostępność

• Odległość przedmiotu obrabianego od poziomu stołu 211mm;
• Niski korpus, optymalny dostęp z wielu stron.

7. Różne obszary zastosowań

• Obróbka wielostronna;
• Szeroki zakres mocowania;
• Możliwość mocowania półwyrobów, wyrobów gotowych  

i nieobrobionych.

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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Mechanizm zaciskowy
Kipp Positive Clamping System

Minimalizacja kosztów, duża elastyczność oraz możliwość szybkiego reagowania na 
ciągle zmieniające się potrzeby rynku to główne wyzwania, z którymi na co dzień zmagają  
się przedsiębiorcy z branży metalowej w Polsce. Jednym z czynników, który pomaga sprostać  
tym zadaniom jest dobrze wyposażony warsztat w oprzyrządowanie, pozwalające na 
błyskawiczne, pewne i co najważniejsze precyzyjne zamocowanie detalu. 

Firma Heinrich Kipp Werk wychodząc naprzeciw tym wszystkim problemom wprowadza  
na rynek pneumatyczny mechanizm zaciskowy KIPP POSITIVE CLAMPING SYSTEM®.

Ten innowacyjny system mocowania składa się z elementu bazowego i przynależnego  
zacisku – tulei mocującej. W celu mocowania różnych przedmiotów obrabianych 
wystarczy jedynie wymienić zacisk. Proces przezbrajania – wymiany zacisków odbywa się  
w błyskawicznym tempie, należy odkręcić tylko jedną śrubę!

Użytkownik poprzez wewnętrzne lub zewnętrzne wyfrezowanie konturu może dostosować 
standardowy zacisk do nawet najbardziej skomplikowanego kształtu obrabianego detalu. Dzięki  
temu można wyeliminować ogromne koszty związane z projektowaniem i budowaniem 
specjalistycznych przyrządów. Możliwość elastycznej wymiany gwarantuje wiele korzyści podczas 
produkcji partii o małej i średniej wielkości.

Mechanizm wyposażony jest w 
dwa niezależne układy zaciskające.  
Wypuszczając powietrze z dolnego układu 
poprzez złącze A lub wentyl B (rys.) 
tuleja dociska detal z siłą odpowiadającą 
około 5,8kN. Doprowadzając dodatkowo  
sprężone powietrze 6 bar do górnego 
układu poprzez złącze C lub wentyl D (rys.) 

można zwiększyć siłę do około 12kN. Dzięki temu mocowanie obrabianych detali odbywa się 
w ekspresowym tempie. Aby w maksymalnym stopniu ułatwić pracę użytkownika, proces 
wtłaczania i wypuszczania sprężonego powietrza może być przeprowadzany przy użyciu  
jedynie standardowego pistoletu powietrznego. W tym celu element bazowy wyposażony został w specjalne wentyle do sprężonego  
powietrza B i D (rys.). Alternatywnie z wykorzystaniem przyłączy A i C (rys.) możliwe jest podłączenie systemu do układu sprężonego  
powietrza za pomocą standardowych złączy pneumatycznych. www.kipp.pl
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System 3R

OBERON® Robert Dyrda, ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel. 52 354 24 00, fax. 52 354 24 01, www.oberon.pl, e-mail:oberon@oberon.pl

•   System 3R z głowicą 3D

•   Prosta regulacja w trzech wymiarach 

•   System 3R jest Twoim rozwiązaniem!



Firma Oberon Robert Dyrda w Inowrocławiu będąc przedstawicielem 
Preciz S.R.O. oferuje nowe produkty na polskim rynku; są to ślimaki  
i przenośniki ślimakowe, które to przedkładane są w dwóch wersjach: 
walcowanej i zwijanej.

Wersja walcowana na zimno jest specjalną metodą gwarantującą 
wysoką wydajności oraz jakość. W pełni zautomatyzowany proces  
produkcji jako jeden z najnowocześniejszych na świecie zapewnia 
dotrzymanie żądanych wymiarów i ich tolerancji. Ślimacznice są  
walcowane z materiałów konstrukcyjnych (ST), nierdzewnych i 
kwasoodpornych (1.4301). Wersja zwijana jest wykorzystywana do 
produkcji ślimacznic o mniejszych średnicach i wirbulatorów.

Tab. 1. Wymiary katalogowe wstęg ślimakowych

Rys. 1. Schemat wymiarów wstęg ślimakowych (patrz tabela)

Zalety technologiczne zastosowania wstęg ślimakowych  
firmy Preciz:

• gwarantowana dokładność rozmiarów,
• wysoka odporność na ścieranie,

• duża żywotność i stabilność,
• gładka powierzchnia elementów bez spoin,
• brak strat w wydajności podczas transportu przy minimalnych 

kosztach,
• niskie zużycie energii,
• łatwość montażu.

Wiele obszarów zastosowania przenośników ślimakowych ma 
specjalne wymagania odnośnie szybkości ich zużywania się. Aby spełnić  
te wymagania oferujemy ślimaki z dodatkową powłoką nanoszoną  
metodą malowania proszkowego.
Metoda ta ma następujące zalety:

• zwiększa odporność na ścieranie oraz korozję,
• zwiększa odporność udarową,
• poprawia właściwości poślizgowe,
• zwiększa odporność termiczną,
• powoduje brak iskrzenia.

Obróbka powierzchni
• bez powłoki,
• częściowa powłoka,
• cała powierzchnia pokryta powłoką.

Rys. 2. Możliwości wykonania powłok
Wyżej wymienione zalety wynikają z zastosowania specjalnego 

składu chemicznego dla powłoki na którą składają się następujące 
pierwiastki: węgiel, wolfram, karbid, chrom, bor, żelazo, krzem, nikiel. 
Ślimaki i przenośniki ślimakowe znajdują zastosowanie wszędzie tam,  
gdzie transportowane są materiały sypkie, ziarniste, proszki i materiały  
gęste, np.: rolnictwo, budownictwo, przemysł spożywczy, chemiczny  
i maszynowy, produkcja kotłów i plastików.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom służymy fachowym 
doradztwem technicznym. Liczymy, że nowy wybór znajdzie się w kręgu 
Państwa zainteresowania.

Jan Dyrda
tel. 52 354 24 18, 
kom. 691 397 737 

j.dyrda@oberon.pl

ŚLIMAKI I PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE

Wymiary katalogowe

Wersja walcowana

zew. Ø 

D[mm]

wew. Ø

d[mm]

skok 

S[mm]

Grubość materiału Długość

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

400 101,6 400 8,0 4,0 47,0
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Claus Aichert, 
Mistrz w dziale 
oprawek narzędziowych

www.pl.schunk.com/tendo-e-compact

-S.
Wyjątkowo smukła 
konstrukcja.

Precyzyjne oprawki narzędziowe SCHUNK. 
Największy wybór wysokoprecyzyjnych oprawek narzędziowych 
do µ-dokładnej obróbki. Dla większej wydajności w centrach 
obróbkowych.

Oprawki narzędziowe SCHUNK 
Ponad 2 000 000 razy 
w użyciu

Jens Lehmann, legendarny bramkarz 
niemiecki, od 2012 r. ambasador marki 
rodzinnej firmy SCHUNK, reprezentuje 
precyzyjne chwytanie i bezpieczne 
trzymanie.

Mistrz Niemiec 
z Borussią Dortmund w 2002r

Mistrz Anglii 
z Arsenalem Londyn w 2004r

-SVL.
Supersmukła, zoptymalizowany 
kontur interferencji.

 Original.
Wszechstronna, 
z 29 przyłączami.

-Mini.
Do 
mikroobróbki.

.rehcamretsieM 
.ynamreG ni edaM 

 
Uniwersalna hydrauliczna 
oprawka narzędziowa 
z momentem obrotowym 
2000 Nm, przy Ø 32 mm. 

Do 300 % dłuższa 
żywotność narzędzia*

 hcynozdaworpezrp ńadab eiwatsdop an *  
w  Instytucie Inżynierii Produkcji w Karlshruhe 
Institute of Technology (KIT).



CELOS® – od pomysłu do gotowego produktu

CELOS® oferuje jednolity interfejs użytkownika dla wszystkich 
nowoczesnych maszyn DMG MORI. Dzięki aplikacjom CELOS® 
użytkownik może zarządzać, dokumentować i wizualizować 
zamówienia, procesy i dane maszyny na wyjątkowym wielodotykowym 
ekranie 21,5”, a praca maszyn jest uproszczona, znormalizowana  
i zautomatyzowana.

CELOS® jest oferowany z 16 aplikacjami. Dostępna jest również 
wersja na komputery osobiste. Klienci stosują go do zoptymalizowanego 
planowania i kontrolowania procesów produkcyjnych bezpośrednio na 
etapie przygotowywania prac. Dodatkowo każdą maszynę i urządzenie 
można wyposażyć w integralne urządzenie peryferyjne CELOS® z wersją 
CELOS® na PC.

CELOS® ponadto łączy maszynę z nadrzędnymi strukturami firmy 
w wyjątkowy sposób, co pozwala na skomputeryzowanie produkcji  
i wyeliminowanie dokumentów papierowych. Dzięki kompatybilności 
CELOS® z systemami ERP/PPS i PDM użytkownicy otrzymują produkt 
w czasie nawet o 30% krótszym, co pokazuje, że CELOS® ustanawia 
standardy i stanowi odpowiedź na strategię Industry 4.0.

Nowy design DMG MORI – wielofunkcyjny, przyjazny dla 
użytkownika i utrzymujący wartość

Design produktu natychmiast ustala sposób jego postrzegania 
przez klienta i jego szacunkową wartość. Patrząc z tej perspektywy, 
DMG MORI ponownie wyznaczył standardy w branży produkcji 
obrabiarek, tworząc wspólny design, który symbolizuje normy wysokiej 
jakości obowiązujące w przedsiębiorstwie. Nowy design dodatkowo 
robi wrażenie jeszcze większą funkcjonalnością, łatwością obsługi  
i gwarancją braku dodatkowych kosztów.

Duże okna zapewniają możliwie najlepszy widok na stanowisko 
robocze i lepsze monitorowanie procesu produkcyjnego. Elementy 

dostępowe i obszar roboczy pozwalają operatorom na łatwe zaglądanie 
do wnętrza i optymalną utylizację wiórów w trakcie obróbki. Co więcej, 
okna ze szkła bezodpryskowego można wyjmować od zewnątrz, co 
ułatwia serwisowanie. Kolejną zaletą nowego designu DMG MORI 
jest obudowa maszyny ze specjalną powłoką o drobnej fakturze na  
obszarze premium. Te wytrzymałe powierzchnie oferują większą 
odporność na zadrapania i lepszą ochronę ogólną przed uszkodzeniami, 
co jeszcze bardziej zwiększa zdolność nowoczesnych maszyn do 
utrzymywania swojej wartości.

NLX 2000Y|500

Jeśli chodzi o tokarki, kluczem do uzyskania doskonałych efektów 
obróbki i wydajnych procesów jest stabilność i sztywność. Modele  
z serii NLX udoskonalono właśnie pod kątem tych cech. Efekt prac  
jest przekonujący pod każdym względem. Dzięki ponownemu  
zwiększeniu sztywności wszystkich układów napędowych w osiach 
liniowych, konstrukcji łoża maszyny i prowadnic płaskich oraz 
ich właściwości tłumienia drgań, innowacyjne modele z serii NLX 
charakteryzują się sztywnością o 30% większą w porównaniu do 
modeli wcześniejszych. W tym kontekście należy również wspomnieć  
o większych wrzecionach śrub kulowych, które wraz z większymi 
łożyskami zwiększają sztywność osi nawet o 50%. DMG MORI 
poczynił również postęp w kwestii stabilności cieplnej: układ 
chłodzenia zintegrowany z łożem obrabiarki maksymalnie ogranicza 
przemieszczenia cieplne.

Poza obowiązkowym wrzecionem głównym model NLX 2000Y|500  
jest wyposażony w głowicę rewolwerową BMT® zapewniającą 
przestrzeń dla 12 narzędzi napędzanych, które wchodzą w obrabiany 
materiał z prędkością do 10 000 obr./min (opcjonalnie dostępna 
jest głowica rewolwerowa z 20 stacjami). Oś Y ma w tym przypadku  
długość ±50mm. Dostępna jest również głowica w wersji VDI  
z systemem szybkiej wymiany narzędzi TRIFIX®. Przesuw modelu 
NLX 2000Y|500 jest długi, dzięki czemu obrabiarka może w stosunku 
do swoich rozmiarów objąć dużą liczbę części. Jego długość  

Od 29 września do 1 października 2015 r. na targach TOOLEX w Sosnowcu firma DMG MORI zaprezentuje wybrany asortyment 
najnowszych obrabiarek, w tym modele NLX 2000, NVX 5080 i DMU 65 monoBLOCK® wykorzystujące oprogramowanie 
CELOS® i nowy design DMG MORI. Oferując innowacyjne rozwiązania z zakresu obróbki skrawaniem, DMG MORI 
przede wszystkim skupia się na zorientowanych na przyszłości branżach motoryzacyjnej i lotniczej. Dzięki usługom serwisowym  
LifeCycle Services firma wspiera produktywność i wydajność swoich klientów.

zaprezentuje na targach Toolex 2015 sześć innowacyjnych obrabiarek

TOOLEX Sosnowiec od 29 września do 1 października 2015
Hala A, stoisko 102
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toczenia wynosi 510mm, a maksymalna średnica toczenia 366 
mm. Dzięki przepustowości rzędu 65 mm pozwala na obrabianie 
z materiału prętowego. Dla zapewnienia najwyższego komfortu 
użytkowania modelowi NLX2000Y|500 nadano nowy design DMG 
MORI oraz wyposażono go w aplikację CELOS® i sterowanie ERGOline® 
z dotykowym ekranem 21,5”.

NVX 5080II/40 – obróbka pionowa o niesamowitej twardości

Produktywność i ergonomia to jedne z najważniejszych cech 
wyróżniających nowoczesne obrabiarki. Opracowując model NVX 
5080II/40, DMG MORI skupił się na tych właśnie aspektach. Efektem 
prac jest wytrzymałe, niezwykle precyzyjne i jednocześnie potężne 
centrum obróbkowe o designie DMG MORI z aplikacją CELOS®. 
Dzięki przesunięciu w osi X, Y i Z (odpowiednio 800 × 530 × 510mm), 
obciążeniu maksymalnemu 1000 kg i posuwowi szybkiemu nawet  
30m/min można skutecznie i dynamicznie obrabiać nawet duże 
przedmioty. W standardowym wyposażeniu model 5080II/40  
posiada wrzeciono o prędkości obrotowej 15 000 obr./min (opcjonalnie 
12 000 i 20 000 obr./min).

Stabilny i przemyślany design zapewnia wysoką precyzję. 
Przewody olejowe i chłodziwa oraz, na przykład, śruby mocujące są 
ustawione symetrycznie w odniesieniu do środka wrzeciona, a średnica  
wewnętrzna łożyska wrzeciona wynosi 120mm. W efekcie DMG 
MORI udało się ograniczyć przemieszczenia cieplne i jednocześnie 
zwiększyć stabilność centrum obróbkowego dzięki zastosowaniu 
prowadnic płaskich. Stabilne warunki obrabiania można nawet 
osiągnąć podczas skomplikowanej obróbki wymagających materiałów. 
Na życzenie dostępny jest obieg chłodziwa w odlewie, gdy krąży  
on wewnątrz maszyny w celu wyrównania temperatury. Wskutek  
tego przemieszczenia cieplne są ograniczane jeszcze bardziej: do 7 µm  
w osi X i Y i do mniej niż 6 µm w osi Z.

DMU 65 monoBLOCK® – uniwersalne frezowanie 5-osiowe 
o najlepszych efektach obróbki i największej sztywności

DMU 65 monoBLOCK® to światowej klasy frezarka przeznaczona 
dla każdego sektora przemysłu. Niezwykle wysoka jakość tej maszyny 
staje się widoczna po przyjrzeniu się szczegółom konstrukcyjnym. 
Przejawia się na przykład w zastosowaniu szybko obracających się  
osi stołu uchylno-obrotowego NC, znacznym zwiększeniu dynamiki 
pracy czy użyciu prowadnic rolkowych o szerokości 45mm, które 
maksymalizują stabilność całego procesu. Co więcej, DMU 65 
monoBLOCK® zachwyca trójstopniową podstawą zapewniającą 
możliwie najkrótszy czas uruchomienia. Jest również najbardziej 
kompaktową maszyną w swojej klasie o powierzchni roboczej 7,5m2.

Mimo że nie zajmuje dużo przestrzeni, DMU 65 monoBLOCK® 

posiada niezwykle przestronną komorę do obróbki. Cały stół uchylno-
obrotowy NC można przesuwać w osiach X, Y i Z (odpowiednio 735 
× 650 × 560mm), co pozwala na obrobienie przedmiotu przy jednym 
przejściu. Jest do cecha decydująca o maksymalnej precyzji i najwyższej 
jakości wykończenia. Inną kwestią godną uwagi jest możliwość 
załadunku na stół nawet nadwymiarowych przedmiotów o średnicy do 
840mm i masie do 1000kg.

DMC 850 V – wysokowydajne frezowanie pionowe

Centrum do obróbki pionowej DMC 850 V uwagę użytkowników 
zwraca unikalną koncepcją wykonania i znacznie lepszymi danymi 
technicznymi. Design tej nowej frezarki z wrzecionem pionowym 
oparto na odlewie mineralnym łoża maszyny, na którym spoczywa 
kolumna żeliwna. To rozwiązanie stanowi podstawę prowadnicy X/Y. 
Stół obrabiarki jest nieruchomy i przymocowany do łoża, dzięki czemu 
jest bardzo wytrzymały (nawet do 1000 kg). Obszar roboczy DMC 
850 V ma wymiary 850 × 520 × 475mm (X × Y × Z). Duże prowadnice  
i przekładnie śrubowe toczne zapewniają dużą stabilność. Ta koncepcja 
wydzielonej konstrukcji wyróżnia się na tle koncepcji krzyżowej,  
która obecnie dominuje na rynku.

Poza podstawowym wrzecionem o prędkości obrotowej  
14 000 obr./min i momencie obrotowym 121 Nm dostępne jest 
też wrzeciono o prędkości 24 000obr./min. Motowrzeciono  
SK 50/HSK-A100 o prędkości 10 000obr./min i momencie 303 Nm 
zapewnia odpowiednią rezerwę na potrzeby usuwania wiórów  
o dużych rozmiarach. Standardowy magazyn z 20 miejscami na  
narzędzia można powiększyć do 30, 60 lub 120 miejsc. Poza warsztatami 
i produkcją podzespołów, nowa seria jest przeznaczona do innych 
zastosowań w wielu branżach: począwszy od produkcji zaawansowanych 
części, a skończywszy na ciężkiej obróbce skrawaniem i produkcji  
seryjnej połączonej z różnorodnymi rozwiązaniami z zakresu automatyki.
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ecoTurn 450 – zaawansowane toczenie w klasie maszyn 
podstawowych

Dziesiątki lat doświadczenia oznaczają, że DMG MORI posiada 
niezbędne kompetencje, narzędzia i umiejętności do opracowywania 
innowacyjnych, nowych tokarek. Ten fakt oraz odpowiednia wydajność 
obrabiania daje obrabiarkom z serii ECOLINE wyraźną przewagę nad ich 
bezpośrednimi rywalami w klasie maszyn podstawowych. Podstawą tych 
potężnych, dynamicznych i wysoce precyzyjnych obrabiarek jest niezwykle 
stabilna konstrukcja umożliwiająca wykonanie dokładnej obróbki nawet 
w trudnych warunkach skrawania. Wrzeciona śrub kulowych o dużych 
rozmiarach i szerokie prowadnice rolkowe tokarki ecoTurn 450 nie dają 
rywalom żadnych szans i są zdecydowanym liderem w swojej klasie.

Biorąc pod uwagę prędkość obrotową wrzeciona (maks. 4000  
obr./min), tokarka ecoTurn 450 jest przeznaczona do precyzyjnego 
obrabiania przedmiotów o niewielkich rozmiarach. Mimo niewielkiej 
powierzchni roboczej (4,9m2) jej obszar roboczy jest wyjątkowo duży 
i można w nim wykonać obróbkę przedmiotów o maksymalnych 
rozmiarach, co jest rozwiązaniem unikalnym w tej klasie. Tylny  
podajnik na wióry dostępny na życzenie zmniejsza szerokość maszyny 
w przedniej części nawet o 35%, dlatego obszar produkcyjny 
można wykorzystać bardziej elastycznie i wydajnie. Tokarka posiada  
automatyczny konik pomocny przy obrabianiu dłuższych odcinków wałów. 
Oprócz tego jest wyposażona w 12-pozycyjną głowicę rewolwerową VDI 
40 i 6 miejscami na narzędzia blokowe, co pozwala na przeprowadzanie 
całego procesu obróbki. Dostępna jest też oś rzeczywista C umożliwiająca 
wykonywanie wysokowydajnych czynności tokarskich i frezarskich.

ecoMill 70 – wydajny i uniwersalny unikat

Do 5-stronnej obróbki części zarówno bardzo prostych, jak  
i skomplikowanych DMG MORI proponuje frezarkę ecoMill 70 należącą 
do klasy maszyn podstawowych. Dzięki długim przesuwom i mocnym 
wrzecionom realizuje koncepcję obróbki 5-stronnej dla tych użytkowników, 
którzy oczekują wysokiej jakości wykonania, lecz nie dysponują wysokim 
budżetem. Chcąc powtórzyć sukces frezarki ecoMill 50, DMG MORI oferuje 
uniwersalną, unikalną maszynę należącą do klasy podstawowej, która 
umożliwia dokładną i skuteczną obróbkę dużych, złożonych przedmiotów 
i charakteryzuje się dłuższymi przesuwami w osi X, Y i Z (odpowiednio: 
750mm, 600mm i 520mm).

Po wprowadzeniu na rynek w 2010 r. ecoMill 50 zadziwiła 
użytkowników swoim stołem uchylno-obrotowym NC (zakres obrotu 
w osi B: -5°/+110°) do obróbki 5-stronnej przedmiotów prostych  
i skomplikowanych. W efekcie portfolio DMG MORI poszerzyło się  
o frezarkę ecoMill 70, która stała się drugą uniwersalną frezarką CNC  
do obróbki większych przedmiotów. Jest ona bezpośrednią odpowiedzią 
na określone wymagania naszych klientów, którzy oczekiwali  
rozszerzenia asortymentu obrabiarek.

YG-1 Poland działa 10 lat na rynku!
Rok 2015 jest szczególnym rokiem w historii działalności firmy YG-1 Poland. Jest to rok jubileuszowy 10-lecia istnienia na rynku. W historii 
firmy dekada ta stanowi niewyczerpane źródło wielu cennych doświadczeń. Jesteśmy dumni z osiągnięć i zdobytej pozycji na rynku. 
Przyjemnie jest patrzeć wstecz z poczuciem, że okres ten wypełniony był dynamicznym rozwojem, któremu towarzyszył smak sukcesu.

Nasz sukces rynkowy nie byłby możliwy bez Waszego udziału drodzy klienci. Dlatego też dziękujemy naszym klientom,  
i partnerom biznesowym. Doceniamy kredyt zaufania, jakim nas obdarzyliście. Dołożymy wszelkich starań, abyśmy mogli kontynuować 
dynamiczny rozwój naszej współpracy w kolejnych latach.Jesteśmy dumni z zaangażowania i poświęcenia naszych pracowników.  
Bez ich umiejętności i wiedzy, wszystko to, co osiągnęliśmy nie byłoby możliwe.

Wierzymy, że będziemy mogli się nadal rozwijać. Jest to dla nas ogromnie ważne, ponieważ to, co robimy, traktujemy nie tylko jako 
obowiązek – to nasza pasja oraz wyzwanie do stałego podnoszenia jakości działania.

         Zarząd YG-1 Poland sp. z o.o.

 
YG-1 Poland Sp. z o.o. • ul. Krucza 41/43 lok. 65 • 00-525 Warszawa • www.yg-1.pl

reklama
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PRODUCENT OPS Ingersoll GF Machning Solutions MAKINO

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE Abplanalp GF Machning Solutions sp. z o.o. MAKINO Sp. z o.o

TYP MASZYNY MASZYNA DUŻA MASZYNA MAŁA MASZYNA DUŻA MASZYNA MAŁA MASZYNA DUŻA MASZYNA MAŁA

MODEL MASZYNY Eagle V9 Speed Hawk 550 MikronHSM 800LP MikronMILL S 500 V77GRAPHITE V22GRAPHITE

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny  
(prostokąt opisany w rzucie maszyny na podłogę) (mm x mm) 3100 x 3400 2580 x 1900 600x420 380x180 4075 x 2990 1650 x 2150

Waga maszyny (kg) 11500 7200 9800 6800 16 000 4 440

Przesuw w osi x (mm) 800 550 800 500 1 200 320

Przesuw w osi y (mm) 600 400 600 450 700 280

Przesuw w osi z (mm) 500 400 500 360 650 300

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 1000 x 660 650 x 500 800x600 550x450 1 400 x 700 450 x 350

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

Maksymalny ciężar detalu, który można połozyc na stole roboczym (kg) 2000 500 1000 200 2 500 (równomiernie rozłożony) 100

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym  
(długość x szerokość x wyskość  w mm) 1000x660x500 650x500x400 800x600x500 500x450x360 1 400 x 700 x 550 450 x 475 x 200

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity jednolity jednoliy łącznie z prowadnicami

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

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obroty/min) 42000 42000 42 000 54 000 40 000 30 000

Posuw roboczy (m/min) 45 30 30 30 20 10

Szybki posuw (m/min) 15 m/s2 15 m/s2 60 60 20 20

Maksymalna moc wrzeciona (KW) 15 15 13,5 13,5 22 8,4

Moment obrotowy wrzeciona (Nm) 12,1 12,1 8,8 8,8 151 const 2 const

Końcówka stożka wrzeciona (typ) HSK HSK HSK HSK-40E HSK-F63, BT-40, HSK-A63, 
BT-50, HSK-A100 HSK-E32

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszony/samoistny) wymuszony wymuszony wymuszony wymuszony wymuszony wymuszony

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min./max w mm) 70/570 50/450 100/600 88/448 250 ~ 900 150 ~ 450

Moc silnika głównego (KW) 15 15 13,5 13,5 18,5 8,4

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 32-88 32-100 20 - 308 20 - 308 20, 40, 60, 80 15, 30, 60

Czas wymiany narzędzi ( sek.) brak danych brak danych 2 2 5 Tool-to-Tool 8 Tool-to-Tool

Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie(kg) brak danych brak danych 8 8 20 0,5

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 16 16 12 12 145 32

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) brak danych brak danych 8 8 20 0,5

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

Osie jednocześnie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) tak tak xyz xyz max. 5 max. 5

Sterowanie (typ) Heidenhain 
iTNC 530 HSCI CNC Andronic 3060 iTNC 530 iTNC 530 Fanuc Pro5 Fanuc Pro5

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

Maksymalny pobór mocy (kVA) 32 30 26 26 57,8 26

Dokładnośc pozycjonowania przestrzennego w osiach  
(wg normy VDI/DGO 34441) (X/Y/Z w mm) 0,005 0,005 0,008 0,008 ±0.0015 ±0.0015

Dokładnośc pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) 0,005 0,005 0,008 0,008 ±0.0015 ±0.0015

Powtarzalnośc pozycjonowania (mm) 0,002 0,002 0,005 0,005 ±0.001 ±0.001

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

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

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

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

Zmieniacz palet (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Magazyn palet (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

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

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

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 60 45 90 90 180 150-180

ADRES Kostrzyńska 36, 02-954 Warszawa GF Machining Solutions sp. z o.o. ul. Nowa 10,  
05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy

OSOBA DO KONTAKTU Tomasz Piekarniak Piotr Stasio Daniel Kustrzepa, Dawid Papuga

TELEFON/FAX 22 379 44 69; 604 750 083 22 326 50 50 0048 (22) 3781 952

WWW/E-MAIL www.abplanalp.pl  
tomasz.piekarniak@abpalnalp.pl www.gfms.com/pl www.makino.eu
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Frezarki do obróbki grafitu - raport



CHMER

MDT Wadowski S.K.A.

MASZYNA DUŻA MASZYNA MAŁA

HE86GT HE43GT

3020x2865 3000x2500

7500 2680

800 400

600 300

400 200

850x600 500x400

ruchomy ruchomy

800 200

1050x800x500 700x600x250

jednolity jednolity

elektrowrzeciono elektrowrzeciono

30.000 30.000

10 10

30/30/20 15

15 4

12 2.2

HSK E50 HSK E32

wymuszony wymuszony

160-560 100-300

17 5

16 16

10 10

4 2

20 20

4 2

x/y/z/a/c x/y/z/a/c

x/y/z/a/c x/y/z/a/c

Siemens/Heidenhain Siemens/Heidenhain

liniały optyczne liniały optyczne

30 11

±0,005 ±0,005

a/c 0,0125º/0,017º a/c 0,0125º/0,017º

±0,003 ±0,003

tak tak

tak tak

brak brak

tak tak

tak tak

nie nie

nie nie

tak tak

tak tak

tak tak

120 120

03-813 Warszawa, ul. Terespolska 4/94

Andrzej Holka

22 842 95 66

www.mdt.net.pl; info@mdt.net.pl

W procesie obróbki elektroerozyjnej istotną rolę odgrywa elektroda. Do wykonania elektrody 
mogą posłużyć materiały takie jak: miedź, grafit, miedziowolfram czy grafit impregnowany  
miedzią. Wybierając materiał na elektrodę, należy wziąć pod uwagę kilka czynników,  
mianowicie: rodzaj materiału, mającego być drążonym i temperatura drążenia, kształt i wielkość 
elektrody, czy też parametry procesu obróbki. Jednym z najchętniej stosowanych materiałów 
wykorzystywanych na elektrody jest grafit. Materiał ten, w przeciwieństwie do pozostałych, 
między innymi nie rozszerza się w wyniku wysokiej temperatury, co niechybnie wpływa na jakość  
i dokładność elektrody. Grafit w cienkich kostkach nie wygina się tak jak miedź, nie topi się, tylko 
odparowuje. Grafit ponadto daje możliwość stworzenia elektrody o niestandardowych kształtach  
i to często w krótszym czasie aniżeli w przypadku innych materiałów. Należy jednak pamiętać,  
iż obróbka grafitu może przysporzyć nie lada kłopotu, a to wszystko ze względu na specyfikę 
właściwości fizycznych tego materiału. 

Podczas procesu obróbczego dochodzi do pylenia, które może doprowadzić do uszkodzenia 
elementów ruchomych obrabiarki. Grafitowy pył to drobne i wszędobylskie mini przewodniki 
powodujące zwarcie elektryczne w instalacjach nieprzystosowanych maszyn. Można oczywiście 
poradzić sobie z tym problemem. Narzędziowcy znaleźli kilka sposobów. Spośród nich można  
wymienić namaczanie kostki grafitowej w dielektryku przed obróbką, posypywanie frezowanej 
powierzchni wiórami drewnianymi, czy chociażby zamontowanie tzw. kurtyny wodnej (pisaliśmy  
o tym w numerze 3/2015). Niemniej jednak, warto się zastanowić nad zakupem specjalnie 
przystosowanej do obróbki grafitu frezarki. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż firm oferujących 
tego typu maszyny jest na rynku maszynowym wiele i trudno czasem się odnaleźć pośród  
wszystkich ofert, toteż chcemy Państwu zaprezentować raport nt frezarek przystosowanych do obróbki  
grafitu. W zestawieniu mogą Państwo znaleźć dane firm, które na co dzień zajmują się  
produkcją i/lub sprzedażą tych maszyn. Zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z przedstawicielami 
danych firm, w celu uzyskania szczegółowych informacji. 

Joanna Metryka-Moryc

Raport – frezarki przystosowane do obróbki grafitu

Fot. 3. Frezowanie elektrody grafitowej  
z zastosowanym odciągiem pyłu grafitowego.

Fot. 1. Tuleja grafitowa podczas obróbki - 
zastosowano odciąg pyłu grafitowego.

Fot. 2. Drążenie za pomocą elektrody grafitowej  
w dielektryku.

Fot.4. Inny przykład frezowania elektrody grafitowej 
również z odciągiem pyłu grafitowego.
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W poprzednim numerze naszego dwumiesięcznika  
przybliżyliśmy Państwu profil oraz historię pierwszego producenta 
grafitów izostatycznych na świecie – francuskiej firmy MERSEN.  
Druga część artykułu dotyczyć będzie skomplikowanego procesu, 
jakim jest produkcja grafitu. Prawdopodobnie niewielu z Państwa 
zdaje sobie bowiem sprawę, że proces ten jest tak bardzo złożony  
i czasochłonny, a produkt finalny ma tak wiele licznych zastosowań.
Surowy i nieoczyszczony materiał.

Syntetyczny grafit, produkowany przez firmę MERSEN, wytwarzany 
jest z dwóch podstawowych składników. Pierwszy z nich, to sproszkowany  
koks naftowy, służący jako wypełniacz, drugi zaś, to smoła węglowa  
będąca spoiwem produktu.

Koks węglowy, to składnik produkowany w rafineriach naftowych, 
uzyskiwany poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego,  
w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowicznym, za  
pomocą gazów spalinowych. Półprodukt poddaje się procesowi 
kalcynowania w temperaturze ponad 1000°C (polega na ogrzewaniu 
związku chemicznego poniżej jego temperatury topnienia, w celu 
spowodowania częściowego rozkładu chemicznego tego związku,  
poprzez usunięcie wody).

Smołę węglową z kolei, otrzymuje się w wyniku odgazowania  
węgla kamiennego w temperaturze ok. 1200°C. Jest jednym  
z produktów ubocznych z produkcji koksu z węgla kamiennego.
Mielenie

Po początkowej inspekcji w/w surowych materiałów dokonuje 
się mielenia koksu węglowego na określonej wielkości ziarna. Za 
pomocą specjalnie przeznaczonych do mielenia maszyn (zdj. 1), bardzo 
drobny pył węglowy przenoszony jest specjalnymi dyszami do worów  
magazynujących pył w zależności od wielkości zmielonego ziarna.  

Na potrzebę artykułu, aby ograniczyć naszą dyskusję, skupimy się jedynie  
na ziarnach o wielkości 4 do 20 mikronów – takie bowiem gradacje  
stosuje się przy procesach obróbki elektroiskrowej.

Grafity izostatyczne MERSEN cz. 2

Surowy materiał
Mielenie

Selekcja Miksowanie Kruszenie

Poddawanie wysokiej 
temperaturze

Prasowanie Selekcja Mielenie

Grafityzacja
Kontrola jakości Blok grafitowy

Zdj. 1

c.d. artykułu str. 30 »»
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SALON
MASZYN i URZĄDZEŃ
DO OBRÓBKI METALU, BLACHY i DREWNA

ORAZ SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH I TŁOKOWYCH

WIDZIAŁEŚ JUŻ ?

marki BERANRDO - AUSTRIA

marki JOSVAL - HISZPANIA

ul. Nałkowskiej 8
41-922 Radzionków
tel. 570 166 266

ul. Modrzewiowa 1A
85-631 Bydgoszcz
tel. 733 355 000

SSALON RADZIONKÓW

SSALON BYDGOSZCZ

C CENTRALA SIEDLCE
ul. Artyleryjska 11
08-110 Siedlce
tel. 505 105 586

BERNARDO Austria, JOSVAL Hiszpania

BIURO@HAFEN.PL
25 644 08 22

WWW.HAFEN.PL

Zaufaj specjalistom



Miksowanie i ponowne mielenie
Wraz z zakończeniem procesu mielenia, sproszkowany koks  

łączy się ze smołą węglową i poddaje miksowaniu w wysokich 
temperaturach, w dedykowanych do tego maszynach (zdj. 2). Dzięki 
temu smoła ulega roztopieniu i łączy się z ziarnami koksu, tworząc 
jedną całość. W zależności od wielkości ziaren, proces ten trwa  
dłużej lub krócej, jest mniej lub bardziej intensywny. Uzyskuje się 
dzięki temu zmiksowane „kulki grafitowe”, które po tym procesie  
ponownie miksuje się i kruszy na drobne ziarna.

Selekcja i przesiewanie
Na tym etapie określa się gatunek produkowanego grafitu.  

Urządzenia selekcjonują ziarna w zależności od jego rozmiaru odrzucając  
te, które nie pasują, zostały źle sproszkowane, lub nieprawidłowo 
zmiksowane. Proces ten jest bardzo skomplikowany, niemniej konieczny  
do uzyskania odpowiedniej jakości gatunku grafitowego.
Prasowanie izostatyczne

Kolejno następuje prasownie grafitu. Sproszkowany grafit ładuje  
się do dużych form o rozmiarach ostatecznych bloków i poddaje  

wysokiemu ciśnienia o wartościach przekraczających 150 Mpa 
(zdj. 3). Dzięki zastosowaniu równego nacisku i ciśnienia, ziarna 
układają się symetrycznie, dzięki czemu ich rozkład w formie jest 
równomierny. Zastosowanie tej techniki nazywamy prasowaniem 
izostatycznym, powoduje ono uzyskanie jednakowych własności 
grafitu w przekroju całej formy. Ma to niebagatelne znaczenie, gdyż 
wówczas klient końcowy dostaje powtarzalny i jednakowy wyrób  
za każdym razem.
Poddanie grafitu wysokim temperaturom

Sprasowany już grafit trafia do dużych pieców, gdzie poddaje się  
go wysokim temperaturom. Jest to najdłuższy z procesów  
produkcyjnych, który łącznie trwa od dwóch do trzech miesięcy. Bloki 
grafitowe regularnie poddaje się wysokim temperaturom w okolicach 
1000°C i ponownie chłodzi je. Temperatura procesu jest kontrolowana  
bez przerwy, celem uniknięcia pęknięć i wad materiału. Po ukończeniu 
procesu, spieczony blok grafitowy jest już bardzo twardy i posiada 
cechy sztucznego grafitu przemysłowego. Niestety nadal jego 
własności elektryczne i termalne nie kwalifikują go jako materiału  
odpowiedniego do procesów EDM.
Grafityzacja

Przedostatnim etapem produkcyjnym jest grafityzacja, czyli  
ponowne poddawanie bloków grafitowych wysokim temperaturom 
– tym razem są one ultra wysokie, gdyż sięgają prawie 3000°C.  
Proces ten, jest intensywny, lecz krótkotrwały. Właśnie tutaj bloki  
grafitowe uzyskują wszystkie finalne cechy, takie jak określona przez 
producenta przewodność elektryczna i termalna. Tutaj także grafity  
uzyskują swoją elastyczność oraz znakomite właściwości obróbcze. 
Uzyskanie tych wartości zapewnia możliwość stosowania tych grafitów  
jako elektrod wgłębnych. 
Kontrola jakości, cięcie

To ostatni etap produkcji. Tutaj dokonuje się pomiaru wszystkich  
cech gotowego produktu. Dokonywane są pomiary wielkości ziarna, 
gęstości, wytrzymałości na zginanie i ściskanie. Po wykonaniu prób  
i testów, grafity tnie się na mniejsze bloki (zdj. 4), pakuje i wysyła  
w różne części świata, aby klienci mogli wykorzystać je w swoich 
narzędziowniach. Także w Polsce! 

Firma Oberon Robert Dyrda jest wyłącznym przedstawicielem  
grafitów producenta Mersen na terenie Polski. W swojej ofercie 
posiadamy wiele różnych gatunków, przeznaczonych do 
różnych 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!

Z pozdrowieniem Dawid Hulisz

Zdj. 2

Zdj. 3
Zdj. 4

30

N
F NUMER 05 (74) 2015FORUM NARZĘDZIOWE OBERON





Wydajne wiercenie otworów 2-5 x D

Gama standardowych wierteł CoroDrill® 880 
obejmuje modele do wykonywania otworów  
o średnicach od 12 do 84 mm, a także rozwiązania 
niestandardowe do 129 mm z tolerancją H12–13. 
Maksymalna głębokość wiercenia odpowiada 
pięciokrotności długości średnicy narzędzia. 

Wiertła na płytki wymienne od dawna znane są 
jako ekonomiczne rozwiązanie, choć oszczędności 
osiągane są niejednokrotnie kosztem dokładności  
i jakości wykonania otworów. W przypadku wierteł 
CoroDrill® 880 zastosowano wyjątkową geometrię 
płytek, dzięki której osiągane jest zrównoważenie 
sił. W ten sposób siły skrawania zostają zmniejszone 
o ponad połowę w porównaniu do wierteł 
konwencjonalnych, praktycznie eliminując ugięcie 
narzędzia przy wejściu w materiał i umożliwiając 
uzyskanie dobrej jakości otworów.

Lista korzyści wierteł CoroDrill® 880 obejmuje:

• Najlepsze połączenie stabilności obróbki  
i produktywności; 

• Poprawa produktywności nawet o 100%; 
• Cztery efektywne ostrza na płytce i ich duża 

trwałość;
• Konstrukcja Wiper zapewniająca znakomite 

wykończenie powierzchni i lepszą 
produktywność;

• Doskonała kontrola i odprowadzanie wiórów.

Bezpieczne wiercenie

Ostatnia modernizacja konstrukcji korpusów 
wpłynęła na zwiększenie ich sztywności o 30%.  
Znaczenie tej modyfikacji rośnie proporcjonalnie do 
długości wiertła. W przypadku wierteł o długości  
4 lub 5 razy średnica poprawiona zostaje jakość 
otworów i zmniejsza się ryzyko uszkodzenia  
narzędzia w materiale. 

Jeśli połączymy te cechy z gamą nowych  
gatunków do stali i żeliwa uzyskamy w efekcie 

Większa niezawodność wiercenia, 
lepsza jakość otworów i łatwiejszy wybór
Wpływające na zwiększenie opłacalności obróbki otworów wyjątkowe cechy 
wierteł na płytki wymienne linii CoroDrill® 880 zapewniły im dużą popularność. 
Wprowadzone niedawno modernizacje z pewnością ugruntują tę silną pozycję na rynku.  
Spójrzmy na wprowadzone zmiany i płynące z nich korzyści dla użytkowników.

32

N
F NUMER 05 (74) 2015FORUM NARZĘDZIOWE OBERON



przedłużoną trwałość płytek. Spośród tych gatunków płytek, dwa posiadają pokrycie w technologii Inveio™, zapewniające lepszą  
odporność na zużycie. Trzeci gatunek, zoptymalizowany pod kątem trudnych warunków obróbki, posiada pokrycie nakładane  
metodą PVD i charakteryzuje się znakomitymi właściwościami ostrza. Te trzy gatunki tworzą teraz pełną gamę, pokrywającą  
rozwiązania dla wszystkich rodzajów materiałów i wielu różnych zastosowań.

Pozycjonowanie nowych gatunków zostało zaplanowane w taki sposób, aby już na samym początku umożliwić ich właściwy  
wybór do materiałów z grupy ISO P i ISO K: 

• GC4334 to gatunek pierwszego wyboru 
w zastosowaniach przy dobrych i przeciętnych 
warunkach obróbki.

• Dzięki płytkom w gatunku GC4324 uzyskuje się 
lepszą produktywność w stabilnych warunkach 
obróbki.

• Z kolei po płytki w gatunku GC4344 sięga się 
w przeciętnych i trudnych warunkach pracy.

Gatunki GC4324 i GC4334 posiadają pokrycia  
w technologii Inveio™, w których najgęściej 
obsadzone atomami płaszczyzny w uporządkowanych w jednym kierunku ziarnach tworzą mocną barierę skierowaną na strefę  
skrawania i wióry. W połączeniu z drobnoziarnistym pokryciem TiCN, twardą, odporną na ścieranie strukturą, gatunki te wyróżnia  
większa odporność na zużycie kraterowe i starcie na powierzchni przyłożenia.

Płytki GC4344, wytwarzane w technologii Zertivo™, dzięki zoptymalizowanej integralności krawędzi skrawających z odpowiednim 
pokryciem i właściwościom adhezyjnym podłoża, zapewniają doskonałe bezpieczeństwo ostrza. 
Pełny asortyment standardowych płytek i korpusów można znaleźć w Internecie: www.sandvik.coromant.com/corodrill880.

Usługa Tailor Made

Usługa Tailor Made tj. dostosowania narzędzi standardowych do potrzeb Klienta pozwala zamówić narzędzia w wielkościach  
pośrednich, z różnymi rodzajami złącz w ramach dostępnego asortymentu. W Tailor Made dostępne są również wiertła do otworów  
stopniowych i otworów z fazowaniem.

Historie sukcesów

CoroDrill 881*

Duże średnice
(oferta niestandardowa)

Oferta narzędzi niestandardowych

Duże średnice
(oferta standardowa)

Modele standardowe i w opcji
Tailor Made

Modele standardowe i w opcji Tailor Made

Średnica wiert ła
mm/cale

Głębokość
wiercenia

* Rozwiązanie dla niestabilnych warunków
i zastosowań tokarskich

SANDVIK POLSKA Sp. z o.o.  
Al. Wilanowska 372, 02-665 Warszawa  
tel.: (22) 647 38 80, 843 21 51, 843 83 29  
fax: (22) 843 21 36, 647 12 56 
www.sandvik.coromant.com/pl

Klient wykonujący otwory przelotowe 
w wahaczach samochodowych zastąpił 
dotychczasowy gatunek płytek nowym 
gatunkiem GC4324 z pokryciem Inveio.  
W ten sposób zwiększył trwałość ostrzy  
o ponad 200%.

Klient z branży energetycznej wykonywał 
otwory przelotowe w kołnierzu. Średnica 
otworu wynosiła 39 mm. Przy tych samych 
paramerach skrawania trwałość ostrzy  
wzrosła o 100%.

Przy obróbce wewnętrznego pierścienia 
zębatego, klient zdecydował się zastosować 
nasz gatunek pierwszego wyboru GC4334 
zamiast dotychczas używanego GC4024. 
Zauważył, że przy tych samych parametrach 
skrawania, trwałość narzędzia wzrosła o 30%.

Czas 
skrawania

 Konkurent

Liczba 
przedmiotów

 Konkurent GC4024

Liczba
przedmiotów
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W artykule staram się wyjaśnić, że ciężar właściwy stali, 
szczególnie stali narzędziowej to nie pojęcie abstrakcyjne, ale 
posiadające wartość często bardzo wymierną – w pieniądzu. 
Przeliczanie wagi różnych gatunków według „współczynnika” może 
być przyczyną rozczarowań i strat.

W mojej praktyce handlu stalą często spotykam się z dość 
„radosnym” podejściem do jej ciężaru. Jest duża grupa fachowców, 
wyjadaczy, którzy biorą miarkę, mierzą klocek, mnożą „razy 8”  
i waga gotowa. Jednak sugerowałbym takie rozwiązania w zakresie 
sprawdzenia czy wózek widłowy coś udźwignie, czy paleta, uchwyt, 
stół obrabiarki wytrzyma. Do rozliczeń handlowych taka praktyka 
dopuszczalna jest przy sprzedaży stali spawalnej i ewentualnie  
w mniej cywilizowanych krajach. Na zasadzie: „…jak Kalemu ukraść  
krowa to źle, jak Kali ukraść krowa, to dobrze”. Tylko stal o niewielkiej 
zawartości dodatków stopowych ma ciężar właściwy zbliżony do  
7,86 kg/dm3. Gęstość innych stali stopowych, różni się od tej 
średniej wartości. Postanowiłem zebrać w tabelę ciężary właściwe  
częściej spotykanych stali, aby ułatwić stosowanie przelicznika.  
Do rozliczeń handlowych proszę jednak stosować wagi, najlepiej 
legalizowane - jak przewiduje ustawa.

Fot. 1 Nasza waga ważąca do 15 kg rozlicza naprawdę drobne zakupy 
metali kolorowych

Dlaczego waga, a nie miara? Bo dokładność pomiaru metrówką, taśmą 
itp. też bywa różna. A suwmiarką blachy się nie zmierzy, tzn. można – ale 
grubość brzegu blachy, ale już nie środka arkusza. Grubość blach czy prętów 
różni się od nominalnej, z reguły w górę, do tego dochodzi ewentualny 
naddatek na obróbkę, krzywizny, falistości. Pręty okrągłe potrafią być  
owalne i mieć skośnie ucięte końce. Szybciej jest położyć element na  
wadze i odczytać wynik niż mierzyć i przeliczać. Jest jeszcze jedna  
uwaga, ale tym razem w kwestii wag. Waga waży z dokładnością do  
ułamka procenta zakresu. Ilości dekagramowe, czyli ułamki kilograma  
można ważyć na wagach o nośności do 10 – 50 kg. Większe wagi, te do 
tony udźwigu mają dokładność do 0,5 kg. Tym samym bezwzględna 
dokładność (ta wyrażona w kg) maleje wraz ze wzrostem ważonego 
ciężaru. Waga w hucie, ważąca ciężary do 50 t, nie pokaże wiarygodnie  
ilości kilogramowych.

Fot. 2 Wskaźnik wagi ważącej do 1000 kg pokazuje wagę z dokładnością  
do 0,5kg, dokładniej nie będzie w tak dużym zakresie.

Wracając do ciężarów właściwych materiałów narzędziowych -  
w tabeli 1 są zebrane gęstości popularnych stali i stopów aluminium,  
stopów miedzi. Są to wartości, powtórzę raz jeszcze teoretyczne,  
uśrednione z danych producentów stali w Europie, ale może będą  
Państwu pomocne przy prostych oszacowaniach.

Ile właściwie waży stal?

Materiał Gęstość kg/
dm3 Materiał Gęstość kg/

dm3 Materiał Gęstość kg/
dm3 Materiał Gęstość kg/

dm3

1.2201 
(NC10) 7,6 1.2842 

(NMV) 7,85 Grafit 
>10 µm 1,78 Ampco® 18 

CuAl10Fe3.5 7,95

1.2083 
(4H13) 7,65 1.2343 

(WCL) 7,85 Grafit
<5 µm 1,88 Mosiądz .0550

CuZn40Al2 8,1

1.2316 7,65 1.2550 
(NZ3) 8,0 Aluminium

5xxx 2,66 Ampco® 83
CuBe2 8,26

1.2379 
(NC11LV) 7,68 1.3207 

(SK10V) 8,2 Aluminium
6xxx 2,70 Ampco® 940

Sn0,4F2,5Ni0,7 8,71

1.2714 
(WNLV) 7,8 1.3243 

(SK5M) 8,2 Aluminium
7xxx 2,82 Brąz 2.1030

CuSn8 8,8

1.2311 7,83 1.3343 
(SW7M) 8,2 Aluminium

2xxx 2,84 M1E
(99,9% Cu) 8,94

1.7225 
(40HM) 7,85 1.3202 8,4 Tytan 4,87 Brąz 2.1192

CuSn8Pb15 9,1

1.2063 
(NC6) 7,85 1.3355 

(SW18) 8,7 Żeliwo 7,2 15W-EDM
70%W 30%Cu 14,25

c.d. artykułu na str. 36 »»

34

N
F NUMER 05 (74) 2015FORUM NARZĘDZIOWE OBERON





Dlaczego piszę, że zebrane dane są uśrednione? Bo różni producenci 
operują nawet w tym samym gatunku różnymi składami chemicznymi 
(są pola tolerancji). Do tego dochodzi sam proces produkcji i końcowej 
przeróbki plastycznej (ciągnione, walcowane, kute lub prasowane pręty).
Zatem tabelę 1 używamy do orientacji w temacie, do rozliczeń – używamy 
wag. Ciekaw jestem, jaki procent klientów, wybierając dostawcę towaru 
według najniższej ceny za kg, faktycznie weryfikuje ilość towaru jaka 
pojawiła się w magazynie. Bo można mieć najniższą cenę na papierze, ale 
potem najbardziej gęste pręty na świecie i wyjść na swoje. Zadanie z klasy 
II SP mówi co jest cięższe – kilogram stali czy kilogram pierza. No to upuście 
sobie raczej kilo pierza niż żelaza na stopę!

Fot. 3. Waga o nośności do 3000 kg pokazuje wagę z dokładnością do 1 kg.

Podsumowując: ciężar właściwy stali obniża zawartość chromu (jego 
ciężar właściwy 6,6 g/cm3) powyżej ilości kilku procent masy w stopie, 

a podwyższa już 2 -3 % zawartość wolframu (jego ciężar właściwy  
to 19,1 g/cm3). Chrom w dużej ilości zawierają stale 4H13, 1.2316, 
1.2083, NC10 czy NC11LV (1.2379), a wolfram zawierają stale typu NZ  
(np. 1.2550) i szybkotnące. Zawartość ołowiu, choć to metal bardzo ciężki  
np. w stalach automatowych nie wpływa na zmianę ciężaru właściwego  
od średniego, bo ołowiu w stalach automatowych jest ułamek procenta  
wagi (np. 0,2 – 0,36% w 1.0722). Zatem stosujmy miarę do „zgrubnych” 
przeliczeń wagi czy kosztów, w obliczeniach dotyczących stali  
konstrukcyjnych. Gdy w grę wchodzą już prawdziwe pieniądze,  
pracujemy w różnych materiałach, stosujmy legalizowane wagi pomiarowe 
do określania wartości elementów zlecenia.

Fot. 4. Waga z magnesem w zawiesiu suwnicy to najwygodniejszy  
i najszybszy sposób weryfikacji ile waży pręt przed i po cięciu.

Robert Dyrda

reklama
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Abplanalp Consulting sp. z o. o. ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa tel. 22 379 44 00 www.abplanalptools.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dolfamex Sp. zo.o. ul. Jana Sobieskiego 51, 58-500 Jelenia Góra tel. 75 752 28 11 wew. 371,372 www.dolfamex.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EMUGE-FRANKEN Technik ul. Marysińska 29 , 04-606 Warszawa tel. 22 879 67 31 www.emuge-franken.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FREZWID SP.J. ul. Piłsudskiego 7B, 32-050 Skawina tel. 12 276 33 51 wew. 34 www.frezwid.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ISCAR Poland Sp. z o.o. ul. Gospodarcza 14, 40-432 Katowice tel. 32 735 77 00 www.iscar.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ISOTEK Sp z o.o. ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań tel. 61 835 08 50 www.isotek.com.pl ● ●

ITA SP. Z O.O. S.K.A. ul. Poznańska 104, Skórzewo tel. 61 222 58 00 www.ita-polska.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Centrum Techniki MACRO Sp. z o.o. ul. Klonowa 24, 62-002 Suchy Las tel. 61 656 35 55 www.macro.net.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PAFANA S.A. ul. Warszawska 75, 95-200 Pabianice kom. 506 293 604 www.pafana.pl ● ● ● ● ●

Perschmann Sp. z o.o. ul.Ostrowska 364; 61-312 Poznań tel. 61 630 95 00 www.hoffmann-group.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

POLTRA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71 www.poltra.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sandvik Coromant Al. Wilanowska 372, 02-665 Warszawa tel. 22 647-38-80 www.sandvik.coromant.com/pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TFF ul. Mogileńska 6, 61-052 Poznań tel. 61 873 51 20 www.tff-narzedzia.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TIZ Implements Sp. z o.o. ul. Kocjana 1 lok. U4, 01-473 Warszawa tel. 22 423 33 14 www.tizimplements.eu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Narzędzia Skrawające „Tools” Sp. Z o.o. ul. Grabskiego 25, 55-011 Siechnice tel. 71 343 58 58 www.toolswro.com.pl ● ● ● ●

SILMAX S.p.a. Fabbrica Utensili Via Fucine n.9, 10074 Lanzo Torinese tel. 0039-0123-940301 www.silmax.it ● ● ● ● ● ● ●

DC SWISS SA Grand-Rue 19/C.P.363, CH-2735 Malleray tel. 0041 32 491 63 63 www.dcswiss.ch ● ● ● ● ●

Sphinx Werkzeuge AG Gewerberstrasse 1, CH-4552 Derendingen tel. 0041 32  671 21 00 www.sphinx-tools.ch ● ● ● ● ● ●

SAU S.p.a. Via dei Raseni 6B, 41040 Polinago tel. 0039 053 64 751 www.sautool.it ● ● ● ●

Chia-Mo s.r.l. via Caduti di Sabbiuno  12, 40011 Anzola Emilia tel. 39 051 73 41 53 www.chiamo.it ●

Tungaloy Polska Sp. z o.o. ul. Genewska 24, 03-963 Warszawa tel. 22 617 08 90 www.tungaloy.com/pl ● ● ●

WNT POLSKA Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika 2, 30-443 Kraków tel. 12 252 85 70 www.wnt.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

YG-1 ul. Krucza 41/43 lok. 65, Warszawa tel. 22 622 25 86/87 www.yg-1.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pamiętam moje pierwsze targi i spotanie z tą branżą. Były  
to Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologi Obróbki - TOOLEX 2008. 
Wtedy to po raz pierwszy zobaczyłam maszyny do obróbki stali na-
rzędziowej. Wtedy również pierwszy raz zetknęłam się z narzędzia-
mi skrawającymi. Oczywiście, jak większość kobiet, te małe cudeńka  
w podświetlonych gablotach, skojarzyłam z biżuterią - wisiorkami czy  

też zawieszkami do bransoletek. Dziś już wiem, że są to płytki  
skrawające, wykonane zwęglika spiekanego, a nie ze złota czy srebra,  
choć pokrywająca je specjalna powłoka może dacż takie złudzenie.

W poniższym raporcie postanowiliśmy przedstawić różnego  
rodzaju narzędzia skrawające, które podzieliliśmy na kilka grup: noże 
tokarskie, wiertła, frezy, rozwiertaki, gwintowniki, przeciągacze, dłu-
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Abplanalp Consulting sp. z o. o. ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa tel. 22 379 44 00 www.abplanalptools.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dolfamex Sp. zo.o. ul. Jana Sobieskiego 51, 58-500 Jelenia Góra tel. 75 752 28 11 wew. 371,372 www.dolfamex.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EMUGE-FRANKEN Technik ul. Marysińska 29 , 04-606 Warszawa tel. 22 879 67 31 www.emuge-franken.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FREZWID SP.J. ul. Piłsudskiego 7B, 32-050 Skawina tel. 12 276 33 51 wew. 34 www.frezwid.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ISCAR Poland Sp. z o.o. ul. Gospodarcza 14, 40-432 Katowice tel. 32 735 77 00 www.iscar.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ISOTEK Sp z o.o. ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań tel. 61 835 08 50 www.isotek.com.pl ● ●

ITA SP. Z O.O. S.K.A. ul. Poznańska 104, Skórzewo tel. 61 222 58 00 www.ita-polska.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Centrum Techniki MACRO Sp. z o.o. ul. Klonowa 24, 62-002 Suchy Las tel. 61 656 35 55 www.macro.net.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PAFANA S.A. ul. Warszawska 75, 95-200 Pabianice kom. 506 293 604 www.pafana.pl ● ● ● ● ●

Perschmann Sp. z o.o. ul.Ostrowska 364; 61-312 Poznań tel. 61 630 95 00 www.hoffmann-group.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

POLTRA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71 www.poltra.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sandvik Coromant Al. Wilanowska 372, 02-665 Warszawa tel. 22 647-38-80 www.sandvik.coromant.com/pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TFF ul. Mogileńska 6, 61-052 Poznań tel. 61 873 51 20 www.tff-narzedzia.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TIZ Implements Sp. z o.o. ul. Kocjana 1 lok. U4, 01-473 Warszawa tel. 22 423 33 14 www.tizimplements.eu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Narzędzia Skrawające „Tools” Sp. Z o.o. ul. Grabskiego 25, 55-011 Siechnice tel. 71 343 58 58 www.toolswro.com.pl ● ● ● ●

SILMAX S.p.a. Fabbrica Utensili Via Fucine n.9, 10074 Lanzo Torinese tel. 0039-0123-940301 www.silmax.it ● ● ● ● ● ● ●

DC SWISS SA Grand-Rue 19/C.P.363, CH-2735 Malleray tel. 0041 32 491 63 63 www.dcswiss.ch ● ● ● ● ●

Sphinx Werkzeuge AG Gewerberstrasse 1, CH-4552 Derendingen tel. 0041 32  671 21 00 www.sphinx-tools.ch ● ● ● ● ● ●

SAU S.p.a. Via dei Raseni 6B, 41040 Polinago tel. 0039 053 64 751 www.sautool.it ● ● ● ●

Chia-Mo s.r.l. via Caduti di Sabbiuno  12, 40011 Anzola Emilia tel. 39 051 73 41 53 www.chiamo.it ●

Tungaloy Polska Sp. z o.o. ul. Genewska 24, 03-963 Warszawa tel. 22 617 08 90 www.tungaloy.com/pl ● ● ●

WNT POLSKA Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika 2, 30-443 Kraków tel. 12 252 85 70 www.wnt.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

YG-1 ul. Krucza 41/43 lok. 65, Warszawa tel. 22 622 25 86/87 www.yg-1.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

towniki oraz piły taśmowe. W odpowiedzi na nasze zapytanie o 
udział w zestawieniu, otrzymaliśmy uzupełnione raporty. Wiele zna-
nych firm takich jak: Sandvik, Frezwid, czy Optima, postanowiło  
podzielić się swoją wiedzą z czytelnikami Forum, opisując w artykułach 
swoje produkty lub przedstawiając je w reklamach.

Poniższe zestawienie ma pomóc naszym czytelnikom nawiązac  

kontakty z przedstawicielami producentów narzędzi, którzy z pewnością 
udzielą wyczerpujących oraz fachowych porad. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem. Jesteśmy  
otwarci na Wasze sugestie drodzy czytelnicy i czekamy na informacje, 
jakie zestawienia by Państwa interesowały. Postaramy się je przygotować.

Edyta Lewicka
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Dostępny w hurtowni stali OBERON Robert Dyrda Superplast® 400 
jest stalą na formy wtryskowe ulepszoną cieplnie w hucie Industeel 
do twardości 360HB (39HRC). Stal ta została specjalnie stworzona na  
wytrzymałe formy używane przy produkcji długich serii wyrobów, na formy 
ciśnieniowe lub gdy wskazana jest duża odporność na zużycie. Superplast® 
400 idealnie znajdzie zastosowanie tam, gdzie wytrzymałość powierzchni 
jest ważna (a można ją ponadto azotować powierzchniowo, jeszcze  
bardziej zwiększając twardość powierzchni) lub gdy typowe, dla stali 
ulepszonych cieplnie 30 HRC, okazuje się niezapewniające wymaganych 
parametrów. 

Superplast® 400 odznacza się znacząco poprawionymi własnościami 
względem stali 1.2311 lub podobnych. Lepsze właściwości są wynikiem 
innowacyjnego składu chemicznego (dodatek boru) tego stopu. 
Superplast® 400, w przeciwieństwie do innych stopów, odznacza się 
dobrą spawalnością, lepszą jednorodnością tak struktury, jak i twardości  
w przekroju. Ponadto, dzięki dodatkowi boru posiada lepszą obrabialność  
niż ulepszone do tej samej twardości inne stopy.

Superplast® 300 jest ulepszoną cieplnie do 300HB (32HRC) stalą 
na formy wtryskowe. Stal ta została stworzona z myślą, by jak najlepiej 
dopasować się do potrzeb przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych.  
Jej skład chemiczny zapewnia takie własności jak: bardzo dobra  
obrabialność, duża jednorodność struktury nawet przy grubościach  
910mm, bardzo dobre wyniki przy reperacjach spawaniem (patrz Rys. 
3.) i wysoka przewodność cieplna. Superplast® 300 może w sposób 
satysfakcjonujący zastąpić takie stopy jak P20/1.2311/1.2738.

Co więcej – dzięki swym zaletom może znacząco skrócić czas cyklu 
wytwarzania formy, jak również samego wtrysku, a co za tym idzie,  
przyczynić się do oszczędności i zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstwa na rynku. Dzięki swym właściwościom, Superplast® 
300 może być używany na matryce począwszy od najmniejszych,  
a skończywszy na dużych, jak na przykład formy na zderzaki. Stal ta dobrze 
się poleruje, o ile jakość „jak na soczewkę” nie jest konieczna.

Teoretyczna kalkulacja redukcji czasu cyklu wtrysku samochodowej 
deski rozdzielczej w oparciu o zwiększoną o 26% przewodność 
cieplną.

Wytwarzanie form do przetwórstwa tworzyw sztucznych polega na 
ciągłym zwiększaniu wartości kawałka, w gruncie rzeczy, stali. Począwszy  
od obróbki zgrubnej, przez wiercenie otworów, drążenie, obróbkę 
wykańczającą, a skończywszy na obróbce cieplnej, koszt wytworzenia formy 
systematycznie rośnie. Wydajna i opłacalna obróbka wymaga, by wszystkie 
te operacje były wykonane szybko i profesjonalnie. Ulepszone cieplnie, 
równomiernie w całym przekroju (patrz Rys. 1.), stale Superplast® pomogą 
osiągnąć lepsze wyniki każdej narzędziowni, dzięki swym właściwościom.

Obróbka Superplast® - jedną z głównych zalet
Dzięki ich wyjątkowym składom chemicznym, stopy Superplast® 

obrabiają się łatwiej niż pozostałe gatunki o tej samej twardości.
Superplast® 300, pomimo tego, że nie posiada dodatku siarki jest równie 

łatwo obrabialny jak 1.2312, lecz w przeciwieństwie do 1.2312 – poleruje  
się lepiej i pozwala osiągnąć bardziej estetyczny wynik końcowy wyrobu 
(nie ma efektu pasm na wyprasce, jak na matrycy zrobionej ze stali  
1.2312). Przy czym czas obróbki będzie niższy niż w przypadku stopów 
1.2311/P20/1.2738. Czy zwiększona o 40% prędkość obróbki względem  
zbliżonego twardością materiału to mało? W ciągu ostatnich lat, wytwórcy 
form z całego świata wykorzystują właściwości Superplast® by skrócić 
czas obróbki i zwiększyć swą przewagę nad konkurencją.

Korzyści dla obróbki wykańczającej (szlifowanie/polerowanie)
Stale Superplast® posiadają wyjątkową jednorodność twardości 

i struktury, sprawiając, że operacje obróbki wykańczającej można  
wykonywać łatwo z dużą powtarzalnością. Bez wątpienia każda firma 
w ramach wymienionych poniżej zastosowań uzna stale Superplast® za 
spełniające ich wszystkie oczekiwania.

Rys. 1. Rozkład twardości w grubości stali Superplast® 400

Idea metalurgiczna
Rodzaje stali Superplast® bazują na unikatowym składzie chemicznym 

połączonym ze specjalnie dostosowaną obróbką cieplną. Wytwarzanie  
tych stopów chronione jest kilkoma patentami.

Rys. 2. Porównanie składów chemicznych stopów używanych na formy

Materiały służące do wytwarzania narzędzi dla przetwórstwa tworzyw 
sztucznych muszą łączyć w sobie wiele właściwości, których splecenie  
w jedną całość jest trudne do osiągnięcia i stanowi dumę huty Industeel:

• Wysoką i wyrównaną twardość dla zapewnienia maksymalnej  
trwałości narzędzi.

• Wysokiej jakości strukturę, która dzięki swej jednorodności pozwoli  
na osiągnięcie wymaganej powierzchni końcowej.

• Łatwą obrabialność, tak skrawalność i spawalność, jak podatność na 
obróbkę powierzchniową.

O superstali Superplast® słów kilka
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Nie ma potrzeby hartowania lub odpuszczania: skład chemiczny 
stali Superplast® został dobrany tak, by każda narzędziownia mogła 
„od ręki” pracować z materiałem:

• Wysoka obrabialność i mała strefa wpływu ciepła (SWC) przy 
reperowaniu spawaniem, dzięki mniejszej zawartości węgla 
znacząco obniżającej ryzyko powstania twardych miejsc w detalu.

• Wyrównana twardość w całym przekroju dzięki specjalnym 
dodatkom stopowym zachęca do stosowania stali Superplast® na 
formy o dużych gabarytach, niwelując ryzyko powstania wad przy 
samodzielnym hartowaniu. 

Zastosowania rodziny stali Superplast®

1. Przemysł samochodowy i transport
Kluczowe czynniki dla zastosowań w motoryzacji to bezpieczeństwo, 

jak najwyższa efektywność paliwowa i jak najmniejszy negatywny wpływ  
na środowisko:

Użycie lekkich tworzyw sztucznych jest jednym z najlepszych  
rozwiązań mającym na celu zmniejszenie wagi pojazdu, a co z tym się  
wiąże – również emisji CO2 do atmosfery w czasie ruchu pojazdu.

W przemyśle lotniczym zastosowanie tworzyw sztucznych wzrosło  
z 4% w latach 70-tych do prawie 30% współcześnie.

Tysiące części zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych jest 
teraz wykonywanych z polimerów we wszystkich rodzajach środków  
transportu: autach osobowych, autobusach, ciężarówkach, samolotach, 
pociągach i łodziach.

Stale na formy Superplast®, z ich niezawodnością i prostotą obróbki, 
oferują narzędziowe rozwiązanie dla wszystkich Twoich projektów 
wymagających swobody tworzenia oraz szybkiego i ekonomicznego 
wytwarzania przy często dość napiętym harmonogramie pracy. W ciągu  
lat, stale Superplast®, stały się synonimem jakości w przemyśle 
motoryzacyjnym na całym świecie. 

Warto zaznaczyć, iż stalom Superplast® zaufali: BMW, Citroën, Delphi, 
Faurecia, General Motors, Husky, Inoplast, Johnson Controls, Koito, Lacks,  
Lear, Man, MC Vehicles, Magna International, Mecaplast, MGI Coutier, 
Peguform, Plastic Omnium, Rehau, Renault, Shapers Group, Simoldes,  
SRG Globa, Valeo, Visteon, Volkswagen i Volvo Truck.
2. Towary konsumpcyjne

W naszym codziennym życiu, w domu, czy też w miejscu pracy,  
używamy szerokiego asortymentu produktów wykonanych z tworzyw 
sztucznych.  Stale Superplast® są idealnym surowcem do wytworzenia 
trwałych i łatwo naprawialnych form, w których te przedmioty mogą 
powstać. Zaawansowane właściwości stali z grupy Superplast® są 
krokiem naprzód w celu wytworzenia błyskotliwie zaprojektowanych, 
cieszących oczy i praktycznych przedmiotów użytku codziennego. 

W grupie wytwórców towarów konsumpcyjnych stal Superplast® 
znalazła uznanie u: Alcatel-Lucent, Canon, JVC, Nokia, Sagem, Samsung, 
Seiko, Sony oraz Thomson.
3. Przemysł elektryczny i elektroniczny

Od prostych wtyczek elektrycznych po wyrafinowane smartfony  
i komputery, obudowy i części wielu tych urządzeń z sektora  
elektrycznego i elektronicznego wykonane są z polimerów. 

Przemysł ten wykorzystuje takie zalety tworzyw sztucznych jak 
lekkość, niewielkie wymiary konstrukcji, estetyczne powierzchnie, a także 
ognioodporność i wytrzymałość na różnice temperatur.

Stale na formy z grupy Superplast® są opłacalnym narzędziowym 
rozwiązaniem pozwalającym na formowanie tych części niezależnie od  
tego, czy wykonane będą z termoplastów czy tworzyw  
termoutwardzalnych. Stale te wykorzystywane są szeroko przy produkcji 

obudów telewizorów, smartfonów, laptopów, a także wtyczek, kontaktów, 
sprzętu biurowego i wykonanych z tworzyw sztucznych kierunkowskazów, 
lamp, świateł oraz innych produktów o estetycznych powierzchniach. 

Należy nadmienić, iż stalom Superplast® zaufały takie firmy jak: 
Allibert, Berchet, Calor, Delsey, Grosfillex, Seb, Smoby, Toto, Tupperware,  
a także VS Technology.
Naprawa i utrzymanie form

Naprawa i konserwacja pochłaniają dużo czasu w trakcie utrzymania 
formy. Regeneracja i naprawa stanowią często większy problem niż  
kontrola temperatur, zwłaszcza jeśli tekstura/polerka były naprawdę 
doprowadzone do rangi dzieła sztuki w pierwotnym wyrobie.

Stale Superplast® oferują możliwość bezproblemowego naprawiania 
spawaniem. Co najważniejsze – przy odpowiednim procesie obróbki, 
napawane fragmenty mogą zostać ponownie wypolerowane. Oznacza  
to mniejsze koszty i mniej straconego czasu w kontekście funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. 

Podczas naprawy formy jest ważne osiągnięcie struktury i twardości  
w spawie zbliżonych do tych pierwotnych dla formy. Nierówna  
struktura lub zbyt duże różnice w twardościach prowadzić będą do  
odbarwień detali lub wielu defektów mechanicznych wyrobów. Nawet 
niewidoczne na powierzchni stali niejednorodności mogą przecież 
spowodować zmatowienie powierzchni wypraski. Efekt innej szybkości 
stygnięcia tworzywa. By uniknąć w produkcji „braków” warto stosować 
Superplast®. Odpowiednio wykonany spaw charakteryzuje się wysoką 
jednorodnością powierzchni matrycy po naprawie. Warto również zwrócić 
uwagę na stosunkowo niewielką różnicę w poziomie twardości w pobliżu 
występowania stref wpływu ciepła okalających spoinę.

Rys. 3. Rozkład twardości w spawie z zaznaczonymi strefami wpływu  
ciepła (SWC).

Czas cyklu formowania skorelowany jest ściśle z kształtem i grubością 
tak formy, jak i wtryskiwanego detalu, oraz, co równie ważne, zdolnością 
formy do odprowadzenia ciepła. Pierwszym wskaźnikiem tej zdolności  
jest przewodność cieplna materiału użytego do produkcji wkładki formy. 
Większa przewodność prowadzi do szybszej wymiany temperatury,  
w wyniku czego uzyskujemy krótsze czasy cykli. W porównaniu do  
typowych gatunków stali o tych samych twardościach, stale Superplast® 
mają wyższą przewodność cieplną.

Gdzie znaleźć Superplast®?
Hurtownia OBERON Robert Dyrda oferuje „od ręki” Superplast® 400 

w formie prętów płaskich w grubościach od 15 do 150mm. Docięty na 
pile materiał może zostać dosłany już w trakcie 3 dni roboczych do firm  
w Polsce.  

Jan Dyrda
j.dyrda@oberon.pl
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Od 2012 roku na rynku polskim są dostępne maszyny do obróbki 
metalu brytyjskiego producenta XYZ Machinetools. Firma XYZ  
powstała w 1984 roku i jest obecnie jednym z największych  
dostawców obrabiarek CNC w Wielkiej Brytanii. Cechą wyróżniającą 
obrabiarki firmy XYZ jest dbałość o połączenie wysokiej jakości  
maszyny z odpowiednim sterowaniem, które jest łatwe w obsłudze  
i ustawianiu.

Wielu przedsiębiorców boi się przejścia z maszyny manualnej na 
maszynę sterowaną. Nic dziwnego, pojawiają się wtedy m.in takie 
pytania:

• Co z moim doświadczonym tokarzem/frezerem który nigdy 
nie pracował na maszynie CNC? Nie chcę stracić tak dobrego  
specjalisty, a dodatkowo zatrudniać nowego operatora;

• Kto będzie programował nową maszynę? Muszę zatrudnić  
jeszcze programistę?

• Czy jesteśmy gotowi, aby przejść na maszyny sterowane?

• Czy ich cena jest adekwatna do naszej produkcji?

To tylko nieliczne z pytań, jakie mogą powstać przy  
podejmowaniu takiej decyzji. Maszyny XYZ pozwolą jednak 
Państwu na pominięcie części z tych pytań i mniej stresowe podjęcie  
decyzji - iż zmiana na maszynę sterowaną to najbardziej  
prawidłowy wybór, a to wszystko stanie się możliwe dzięki funkcjom 
które posiada innowacyjne sterowanie ProtoTRAK, które jest 
montowane na tokarkach i frezarkach.

• Praca w trybie manualnym bądź pełnym CNC - pozwoli nie tylko 
na zatrzymanie doświadczonego tokarza/frezera, ale także na 
przyspieszenie wykonywanych operacji.

• Funkcja TRACKING - pozwala na dokładne prześledzenie w trybie 
ręcznym stworzonego przez operatora programu. Dzięki temu 
nie tylko unikamy kolizji, ale również operator, który nie czuje się  
jeszcze tak obyty przy maszynie CNC nabywa pewności siebie  
i poczucia bezpieczeństwa.

• Funkcja WYKONAJ RAZ - pozwala na wykonanie pojedyńczych 
funkcji jak: promień czy kąt na tokarkach, a np kilka otworów  
na frezarce. Wykonanie tych operacji na maszynie manualnej 
zajęłoby dwa razy więcej czasu, na maszynie XYZ to maszyna za 
nas robi wszelkie obliczenia, wystarczy tylko wpisać wymagany 
parametr np. 45 i dojechać do materiału, a następnie poprzez 
kręcenie jednym pokrętłem wykonać operację.

• Gotowe cykle obróbcze - programowanie sterowania ProtoTRAK 
odbywa się za pomocą wyboru spośród gotowych cykli. Po  
dokonaniu odpowiedniego wyboru cyklu, wystarczy wprowadzić  
dane które każdy operator posiada na rysunku technicznym,  
a następnie już tylko rozpocząć pracę.

• Funkcja LOOK - po stworzeniu gotowego programu, zawsze  
można podejrzeć rysunek detalu i porównać go z tym, który  
dostaliśmy od zleceniodawcy. W ten sposób zanim zaczniemy  
jeszcze obróbkę mamy pewność, że detal będzie się zgadzał.

To tylko nieliczne z zalet sterowania ProtoTRAK, które ułatwią 
pracę każdemu operatorowi i pozwolą zaoszczędzić czas, a każdemu 
właścicielowi dadzą oszczędności finansowe.

Zmiana z maszyny manualnej  
na maszynę CNC - bezstresowo  
tylko z maszynami XYZ Machinetools

► Pionowe Centrum Obróbcze XYZ 2-OP
PRZENOŚNE CENTRUM OBRÓBCZE 
idealne jako maszyna do operacji wstępnych  
lub wykończeniowych 

- Przesuw w osi X: 355 mm
- Przesuw w osi Y: 305 mm
- Przesuw w osi Z: 455 mm
- Rozmiar stołu: 457 x 381 mm
- Odległość wrzeciono-stół: 70 - 525 mm
- Max. ładowność stołu: 250 kg
- Max. obroty wrzeciona: 50 - 6,000 obr/min
- Magazyn narzędzia: 8 stacji
- Max średnica narzędzia: 50 mm
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Firma INTER-PLAST, która od 2012 roku jest wyłącznym 
przedstawicielem maszyn XYZ Machinetools na rynku polskim, 
już wielokrotnie przekonała swoich klientów o niepodważalnych 
zaletach sterowania ProtoTRAK. Co więcej to klienci już sami mogli się  
przekonać o tych zaletach i decydując się kiedyś na pierwszą  
maszynę XYZ, powracają po kolejną i potwierdzają nasze słowa.

Więc jeżeli jeszcze zastanawiają się Państwo czy zakup sterowanej 
maszyny CNC zamiast manualnej jest dla Państwa odpowiednim 
wyborem, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, a nasz handlowiec 
pojawi się u Państwa w celu dokładniejszej prezentacji maszyny  
i sterowania.

◄ FREZARKA - XYZ SMX 3500

- Silnik wrzeciona 3.75 KW (5KM)
- Programowalne obroty wrzeciona 40-5000 

obr./min
- Zakresy prędkości Standard
- Stół 1372 x 356 mm
- Rowki teowe 15.9 mm 4
- Przejazd oś X 770 mm
- Przejazd oś Y 500 mm
- Przejazd oś Z 420 mm
- Stożek wrzeciona 40 ISO
- Źródła zasilania pinoli .038 .076 .15 mm
- Przejazd pinoli 127 mm
- Średnica pinoli 105 mm
- Maksymalna waga na stole 600 kg
- Przechył głowicy lewo-prawo 45°-45°
- Maksymalna waga na stole 520 mm
- Waga maszyny 2300 kg

INTER-PLAST Z. BODZIACHOWSKA-KLUZA SPÓŁKA JAWNA
Tel. +48 34 36 27 909, Fax. +48 34 36 04 551 
ul. Meliorantów 67 A,B; 42-209 Częstochow
interplast@inter-plast.pl; www.inter-plast.com.pl

◄ TOKARKA - XYZ Proturn SLX 355

- Przelot nad łożem 360 mm
- Przelot nad suportem 225 mm
- Przejazd suportu 185 mm
- Odległość między centrami 1000 mm
- Maksymalna długość toczenia 900 mm
- Prześwit we wrzecionie 52 mm
- Wielkość zakończenia wrzeciona D 1-6 camlock
- Stożek wrzeciona - MT4 w tuleji
- Silnik wrzeciona 5.75 KW (7.5KM)
- Obroty na wrzecionie 50-4000 obr./min  

– 2 skale
- Przejazd konika 150 mm
- Stożek konika MT4
- Średnica konika 60 mm
- Szerokość łoża 300 mm
- Wymiary maszyny (Dł x Sz x W) 2300 x 1250 x 

1750 mm
- Waga maszyny 2600 kg
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Wiarygodni w najlepszej cenie

Zajmujemy się sprzedażą maszyn do obróbki metalu od 1996 
roku. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę używanych 
ciężkich maszyn do obróbki metalu tj.: tokarki karuzelowe 
i kłowe, wytaczarki, frezarki bramowe oraz prasy. W ofercie 
używanych maszyn oferujemy Państwu pełny zakres remontów 
i modernizacji tych maszyn. Zakres remontu obejmuje między 
innymi: wykonanie nowej instalacji elektrycznej i hydraulicznej 
w obrabiarkach, szlifowanie prowadnic, przegląd i ewentualna 
kompletacja wrzecienników napędów maszynowych, hartowanie 
łoża (w celu uzyskania zwiększenia parametrów twardości), 

podwyższenie lub wydłużenie możliwości obróbkowych poprzez 
dołożenie odlewów żeliwnych maszyn, malatura.

Od 2007 roku, zdecydowaliśmy się wprowadzić do sprzedaży 
nowe centra obróbcze i tokarki CNC wiodących producentów 
światowych, którzy powierzyli nam wyłączne przedstawicielstwo  
w Polsce. Są to między innymi:

• SMEC SAMSUNG CO. 
• TOYODA CO. ,LTD.
• KIHEUNG MACHINERY
• AWEA MECHANTRONIC CO., LTD.
• AXA Entwicklungs und Maschinenbau GmbH
• GRINDEX
• INNSE BERARDI

Ponadto oferujemy Państwu na terenie całego kraju, fachowe serwisy 
oraz szkolenia w zakresie obsługi maszyn. W ofercie posiadamy narzędzia/
oprzyrządowanie producentów tajwańskich, europejskich i krajowych

Odwiedź nas na www.gorbrex.pl lub napisz do nasz  
gorbrex@gorbrex.pl

GORBREX Machinery Trade Sp. z o.o.
ul. Mstowa 10A, 42-240 Rudniki

reklama
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WYPRZEDAŻ MAGAZYNOWA

CNC Tokarka Karuzelowa DORRIES 
Model VCE 180 z wymianą stołów 

(3 szt.) + oś C
Sterowanie: Sinumerik 840

Max.średnica toczenia:2200 mm
Max.wysokość toczenia:1800 mm

CNC szlifierka do płaszczyzn WALDRICH 
COBURG – New in 1990

Sterowanie: Sinumerik 810
Stół: 4000 x 2000 mm

X - 4000 mm
Z - 1250 mm

Odległość pomiędzy kolumnami: 2100 mm

CNC Wytaczarka Stołowa PAMA AT 130/3 
Sterowanie: CNC Sinumerik 828

Średnica wrzeciona: 130 mm
Stół: 1600 x 1600 mm

Max. waga detalu: 12000 kg

CNC Tokarka GEMINI 

1400 x 3000 mm
Sterowanie: Sinumerik 810
Średnica toczenia: 1400 mm
Długość toczenia: 3000 mm

Prasa Mechniczna ERFURT 

Model: PE2-H-315 T
Nacisk prasy: 3150kN
Max. skok: 400 mm

Regulacja suwaka: 320 mm
Max. wys. zamknięcia prasy: 900 mm

CNC Tokarka Karuzelowa GORBREX

Model: TKV525 and TKV532
Rok produkcji 2015

Sterowanie: Siemens 828 TD
Średnica toczenia: 2500 and 3200 mm
Wysokość toczenia: 1600 – 2200 mm

Max.obciążenie stołu: 16 000 kg

CNC Wytaczarka Stołowa TOS
Model: WHN13.8 
Sterowanie: Haidenhain TNC415
X=3500,Y=2500, Z=1520, W=800 
Stół: 1800 x 1800 mm
Wrzeciono: 1600 obr./min

CNC Tokarka karuzelowa SCHIESS

Model: 20 DKE 160
Sterowanie: Siemens 810 
Średnica toczenia: 2 000 mm
Średnica płyty: 1 600 mm
Wysokość obróbki: 1650 mm
Max. ładowność: 12 000 kg

Więcej informacji: sales@gorbrex.pl; agnieszka@gorbrex.pl; gorbrex@gorbrex.pl

GORBREX Machinery Trade Sp.z o.o. • ul. Mstowska 10A • 42-240 Rudniki • Polska • www.gorbrex.pl



W związku z dalszym dynamicznym rozwojem firmy w Polsce poszukujemy kandydatów na stanowisko:

INŻYNIER SPRZEDAŻY
(Woj. Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie)

Obowiązki:
• Doradztwo techniczne z zakresu obróbki skrawaniem
• Rozbudowa regionalnej sieci sprzedaży i dystrybucji
• Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów handlowych z dystrybutorami (hurtowniami) oraz z klientami końcowymi (zakłady przemysłowe)
• Realizacja miesięcznych i kwartalnych planów sprzedaży

Wymagania:
• Min. 4-letnie doświadczenie w pracy w branży obróbki skrawaniem (warunek konieczny)
• Doświadczenie w sprzedaży będzie dodatkowym atutem
• Wykształcenie wyższe techniczne 
• Umiejętności sprzedażowe, analityczne i organizacyjne
• Samodzielność, inicjatywa i efektywność w działaniu

Oferujemy:
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
• Samochód służbowy, laptop i telefon komórkowy

Cromwell Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej organizacji Cromwell Group Holdings Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii dostarczającą 
profesjonalne narzędzia dla przemysłu i obsługującą branże: motoryzacyjne, lotnicze, górnictwo, przemysł kolejowy, maszynowy i paliwowy. 

Zgłoszenia pisemne zawierające CV prosimy kierować na adres email: juraszeka@cromwell.pl 
Prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29,08,1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883.".

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

reklama

Przez ostatnie lata rynek maszyn używanych w Polsce stał się  
o wiele bardziej dostępny dla wszystkich. Dziś już dla większości osób 
znalezienie maszyn zagranicą, bądź od ostatecznych użytkowników, nie 
jest żadnym problemem, ponieważ internet i inne media spowodowały 
zanikanie takich barier. Powstaje w takim razie pytanie, po co kupować  
u firmy handlowej, takiej jak firma Inter - Plast? Odpowiedzi i zalet  
takiego wyboru jest wiele m.in:
► Doświadczenie- 20 lat w branży. Firma Inter-Plast istnieje 

od 1995 roku, a w 2013 roku powstała firma Inter-Plast  
Z.Bodziachowska-Kluza Spółka Jawna, kontynuująca dotychczasowy 
profil działania firmy. 

► Szeroki wybór- w siedzibie firmy Inter-Plast znajduje się ponad 100 
maszyn, które można w każdej chwili obejrzeć. Firma Inter-Plast 
specjalizuje się w maszynach z dwóch kategorii:

• Obróbka metalu, czyli: Centra Obróbcze, Tokarki CNC, Frezarki, 
Wytaczarki; 

• Obróbka plastyczna, czyli: Wycinarki Laserowe, Prasy  
Krawędziowe, Gilotyny oraz od niedawna Roboty Spawalnicze.

► Wiedza - ponad 45 najlepszych fachowców- elektroników, 
mechaników, hydraulików. Większość pracowników pracuje  
w firmie od początku istnienia, dzięki czemu posiadają ogromne 
doświadczenie i znajomość sterowań czy budowy maszyn.

► Gwarancja jakości - wszystkie sprzedawane przez firmę 
Inter-Plast maszyny, przed wydaniem do klienta są sprawdzane. 
Przeprowadzany jest przegląd oraz remont każdej maszyny,  
tak aby posiadała ona dokładności wymagane do pracy.

► Kompleksowość- zanim klient zdecyduje się na maszynę w firmie 
Inter-Plast, ma możliwość sprawdzenia jej i przetestowania  
w siedzibie firmy w Częstochowie. Po pozytywnej decyzji, maszyna 
jest przygotowywana do transportu, który na życzenie klienta  

może znaleźć dział logistyczny, następnie po dostawie maszyny 
do klienta, dział serwisowy przyjeżdża na jej uruchomienie. W ten  
sposób klient ma pewność, że maszyna będzie działała w taki sam 
sposób jak na prezentacji w firmie Inter-Plast.

► Serwis- jeżeli pojawi się jakaś awaria bądź usterka na maszynie, 
dział serwisowy firmy Inter-Plast przyjedzie i ją zlikwiduje. Dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu serwis oraz dział zaopatrzenia  
doskonale wie gdzie poszukiwać części zamiennych do każdych 
maszyn. 

Fot. 1. Przykładowa maszyna z oferty firmy Inter-Plast

Jeżeli chcą Państwo mieć pewność co do jakości wybieranej maszyny  
oraz kompleksową obsługę, a nie tylko sam zakup maszyny, to wierzymy  
że firma Inter-Plast jest najlepszym wyborem.

Pełną, zawszę aktualną ofertę firmy, można obejrzeć na 
stronie www.inter-plast.com.pl bądź skontaktować się z działem  
handlowym firmy pod numerem telefonu 0 34 367 26 63.

Pewny dostawca maszyn używanych
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Używane elektrodrążarki erozyjne EDM 
oraz frezarki

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

•	Firma MAC - TEC zajmuje się 
sprzedażą używanych elektrodrążarek 
erozyjnych od ponad 15 lat.

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

•	Zajmujemy się również kupnem nowych maszyn.

www.mac-tec.de

Charmilles Robofil 440CC
Sodick AQ 750 L

Charmilles HD 8

Fanuc Alpha 0C

Sodick AQ 35 L Mikron XSM 600 U



Czwarty kwartał za pasem, powoli w firmach zaczynają 
się podsumowania roku produkcyjnego i sprzedażowego oraz 
przygotowywanie budżetów na kolejny rok. Wyniki mogą okazać  
się na tyle zadowalające, iż zarządzający oddziałami bądź firmami 
zdecydują się na poszerzenie swego parku maszynowego, w celu 
zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku. Przymierzając się do 
zakupu maszyny można natrafić na szereg przeszkód, począwszy od 
ceny, poprzez dostępność produktu, a na drogiej ofercie skończywszy. 

Nie tylko aktywni gracze na rynku produkcyjnym mogą zechcieć 
wzbogacić swój warsztat o kolejną maszynę, ale również osoby,  
które dopiero zaczynają samodzielnie funkcjonować w branży.  
Nieczęsto mogą sobie pozwolić na zakup nowej maszyny prosto od 
producenta, powód jest prozaiczny – cena. Decydują się zatem na 
wystartowanie ze swoim biznesem, pracując na maszynach używanych, 
których. jak się okazuje, jest niemało na naszym rynku. Czym zatem 
powinni się kierować wybierając maszynę używaną? Należy przede 

Nazwa firmy Dane kontaktowe Strona www/e-mail
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HAAS Autmation Abplanalp Consulting Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa www.abplanalp.pl ● ●

Mitsubishi Abplanalp Consulting Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa www.abplanalp.pl ●

Gorbrex Machinery Trade Ltd. ul. Mstowska 10 A, 42-240 Rudniki
tel : 34 366 81 67,fax : 34 320 12 02

www.gorbrex.pl  
gorbrex@gorbrex.pl ● ● ● ●

P.W.INTER-PLAST Andrzej Bodziachowski Zuzanna Bodziachowska-Kluza
Kom. 663 958 005

www.inter-plast.com.pl 
zuzanna@inter-plast.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ●

ISOTEK Sp. z o.o.
ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań
tel. 61 835 08 50, fax. 61 835 08 51,  
kom. 603 77 83 07

www.isotek.com.pl
krzysztof.balcer@isotek.com.pl ●

MAC-TEC e.K.
MAC-TEC e.K. - Niemcy
Karolina Schwarz
tel. +49-6747-948001

http://www.mac-tec.de/pl/ ● ● ● ● ● ● ●

Maszyneria.pl ul. Cieplicka 149A, 58-560 Jelenia Góra www.maszyneria.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Maszyny używane – czym się kierować przy zakupie?



wszystkim określić czy właściciel lub pośrednik sprzedający maszynę wydaje się być osobą, która  
dba o swój sprzęt. Z pozoru błaha i nieistotna kwestia może dać nam wiele do myślenia. Nie od 
dziś wiadomo, iż maszyna tudzież sprzęt, o który dbał poprzedni właściciel, lepiej funkcjonuje  
w kolejnych rękach. Nie należy ignorować pierwszego wrażenia, jakie wywołają na nas sprzedający, 
otoczenie, w jakim znajdowała się maszyna czy sposób przeprowadzenia sprzedaży. Warto się więc 
zapoznać z ofertą na rynku polskim. Redakcja Forum Narzędziowego Oberon już po raz kolejny 
przygotowała dla Państwa raport maszyn używanych, w których podkreśla, na co warto zwrócić 
uwagę wybierając maszynę. 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem.

Joanna Metryka-Moryc

Nazwa firmy Dane kontaktowe Strona www/e-mail
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HAAS Autmation Abplanalp Consulting Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa www.abplanalp.pl ● ●

Mitsubishi Abplanalp Consulting Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa www.abplanalp.pl ●

Gorbrex Machinery Trade Ltd. ul. Mstowska 10 A, 42-240 Rudniki
tel : 34 366 81 67,fax : 34 320 12 02

www.gorbrex.pl  
gorbrex@gorbrex.pl ● ● ● ●

P.W.INTER-PLAST Andrzej Bodziachowski Zuzanna Bodziachowska-Kluza
Kom. 663 958 005

www.inter-plast.com.pl 
zuzanna@inter-plast.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ●

ISOTEK Sp. z o.o.
ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań
tel. 61 835 08 50, fax. 61 835 08 51,  
kom. 603 77 83 07

www.isotek.com.pl
krzysztof.balcer@isotek.com.pl ●

MAC-TEC e.K.
MAC-TEC e.K. - Niemcy
Karolina Schwarz
tel. +49-6747-948001

http://www.mac-tec.de/pl/ ● ● ● ● ● ● ●

Maszyneria.pl ul. Cieplicka 149A, 58-560 Jelenia Góra www.maszyneria.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Dokładność i precyzja szlifowania.

Wysokoobrotowa szlifierka ESPERT 500 
to „najwyższa półka” wśród wielu szlifierek  
ręcznych japońskiej firmy Nakanishi. Jest 
to zaawansowane technicznie urządzenie 
wykorzystywane dla przyspieszenia wykańczania 
powierzchni form i podniesienia jakości ich 
wykonania. Model ESPERT 500 jako jeden  
z niewielu oparł się próbom modyfikacji  
i ulepszania przez inżynierów NAKANISHI INC., 
jego nowoczesny wygląd pozostaje niezmienny 
od kilkunastu lat. Urządzenie jest dobrze  
znane w branży dentystycznej, choć posiada 
inne oznaczenie i jest firmowane logo NSK- 
zarezerwowane dla tej właśnie gałęzi firmy  
z Japonii. Z powodzeniem radzi sobie także  
w zastosowaniach przemysłowych.

Nazwa szlifierki ESPERT 500 została nadana celowo i potwierdza 
wyjątkowe cechy jakimi wyróżnia się urządzenie, jest to ekspert 
do zadań specjalnych. Jednocześnie nie trzeba być ekspertem żeby 
posługiwać się szlifierką, obsługa jest bardzo prosta, wręcz intuicyjna,  
a komunikaty czytelne.

Szybkość, precyzja, moc i wszechstronność zastosowań tego 
urządzenia w pełni spełniają wymagania klientów produkujących  
formy. Zestaw składa się z jednostki sterującej, silnika i końcówki  
roboczej. W zależności od zastosowanej końcówki ( do wyboru jest  
9 końcówek) można pracować z ruchem obrotowym i posuwisto-
zwrotnym narzędzia. Pomiędzy silnikiem, a końcówką można dokręcić 
przedłużkę lub reduktor obrotów. 

Duży wybór końcówek roboczych powoduje, że możliwość 
zastosowań zestawu jest niemal nieskończona. 

Wystarczy dokręcić końcówkę do silnika.

Sterownik model NE96 służy 
do obsługi pracy szlifierki. Posiada  
funkcje regulacji obrotów  
w zakresie od  1 000 do 50 000 
obr/min za pomocą wygodnego 
w użyciu pokrętła, (obroty są 
pokazywane na wyświetlaczu 
cyfrowym), informuje o wykrytych 
błędach, przeciążeniu urządzenia. 

Istnieje możliwość podłączenia pedału 
nożnego i sterowanie szlifierką za jego pomocą. 
Do sterownika można podłączyć dwa silniki  
z różnymi końcówkami i za pomocą przycisku 
na sterowniku uruchamiać silnik A lub B (praca 
naprzemienna). 

Zwarta, niewielka budowa i uchwyt 
umożliwia wygodne przenoszenie zestawu  
w warsztacie podczas pracy.

Mikroszlifierka ESPERT 500 
Ekspert wśród urządzeń NAKANISHI

c.d. artykułu str. 54 »»
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Sercem każdego systemu napędzającego jest silnik bezszczotkowy; 
okresowa wymiana szczotek węglowych została wyeliminowana. 
Odporność na wysokie temperatury gwarantuje długotrwałą, 
bezusterkową pracę; chłodzenie wnętrza silnika zapewnia  
wbudowany wentylator. Zadane obroty i moc nie zmieniają się  
nawet pod dużym obciążeniem co pozwala na stabilną obróbkę 
szlifowania czy cięcia precyzyjnego.

Producent proponuje 2 nowych silników:
Typ kompaktowy, model ENK-500C obroty 1000- 50 000 obr/min, 

moment obrotowy 6,0 cN-m, moc 140W, waga bez przewodu 115g,  
długość przewodu 1,5m. O typie silnika informuje kolor włącznika na 
rękojeści: niebieski.

Typ Momentowy, model ENK-500T obroty 1000-50 000 obr/min, 
moment obrotowy 8,7 cN-m, moc 200 W, waga bez przewodu 160 g, 
długość przewodu 1,5 m. Kolor włącznika: szary.

Poniżej 8 końcówek spośród 9 dostępnych, z przykładowymi 
sposobami ruchu. Oprócz końcówek obrotowych z możliwością 
mocowania narzędzi na trzpieniach o średnicy max Ø 6,00 mm można 
wykorzystywać końcówki z ruchem posuwisto-zwrotnym
1. EHR-500, końcówka obrotowa, pierścieniowa. Obrót pierścienia  

o 90 stopni powoduje otwarcie tulejki zaciskowej i uwolnienie  
narzędzia; takie rozwiązanie umożliwia błyskawiczną wymianę 
narzędzia.

2. EHL-401, końcówka obrotowa, z dźwignią. Obrót dźwigni o 90  
stopni powoduje otwarcie tulejki zaciskowej i uwolnienie narzędzia; 
takie rozwiązanie umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzia.

3. Końcówki kątowe, narzędzie może być skierowane pod kątem  
45 i 90 stopni do głowicy.

4. EHG-400, końcówka obrotowa, z dużą średnicą mocowania  
narzędzia Ø 6,00 mm.

5. LUSTER ELS-100, końcówka o kształcie pistoletowym z ruchem 
posuwisto zwrotnym z regulowanym na mimośrodzie skokiem  
w zakresie od 0 do 6mm, 0~7600 cykli/minutę.

6. Mini-LUSTER EML-8, końcówka z ruchem posuwisto- 
zwrotnym o stałym skoku 0,8 mm, 0~9000 cykli/minutę.

Wyżej opisywany zestaw ESPERT 500, a także inne rozwiązania  
dla narzędziowni, zakładów utrzymania ruchu czy warsztatów  
będziemy prezentować na najbliższych targach Eurotool w Krakowie - 
stoisko D-49.

Gdybyście chcieli Państwo poznać zalety używania tego  
i innych urządzeń Nakanishi, zadzwońcie do nas lub wyślijcie  
zapytanie, przyjedziemy i zademonstrujemy dokładność i precyzję 
szlifowania w Waszej firmie.

Pozdrawiam
Marek Adelski 

tel. kom 693 371 202
tel. (52) 354 24 24 

e-mail: m.adelski@oberon.pl

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

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

Tel.: (52) 354 24 00, fax: (52) 354 24 01
e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl
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OBERON 
reklama

nsk

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

Zapraszamy do Krakowa na targi EUROTOOL - hala Dunaj stoisko nr 49



STAL
NARZĘDZIOWA JAKOŚCIOWA

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

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

Importowana i krajowa

zmiękczona  
lub  

ulepszona cieplnie

na korpusy, formy,  
tłoczniki, wykrojniki

Serwis cięcia:
- do średnicy 800 mm

- blachy wzdłuż do 4 m
- maksymalna waga  

20 ton 

Stal cięta na zimno 
- nie palimy blach!

Wykonujemy obróbkę 
skrawaniem

Dział handlowy  
codziennie wysyła 

towar naszym  
transportem albo  

spedycją

ISO
9001:2008

AC 014 
QMS


