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GF Machining Solutions

Drążarki wgłębne AgieCharmilles FORM 200/300/400 

są obrabiarkami o dużej wydajności i dokładności obróbki. 

+ Cyfrowy generator IPG o wysokim prądzie roboczym 140A 

zapewniającym imponującą wydajność procesu. 

+ 3DS zestaw strategii do teksturowania form poprzez 

modulowanie stanu wykończenia powierzchni.

+ Wear Partitioning rozłożenie zużycia narzędzia na drążone 

otwory zwiększające jednorodność wymiarów i aspektów.

+ Moduł IQ zmniejszający praktycznie do zera zużycie 

elektrod, pozwalający na idealne odwzorowanie kształtu.

+ iGAP system adaptacyjny zwiększający efekt bieżący prądu 

i czas impulsu dla uzyskania żądanego rezultatu obróbki.

+ Moduł SPAC eliminuje zwarcia.

+ Super Finish do polerowania powierzchni.

+ Łatwość obsługi i programowania zapewnia nowe 

sterowanie AC FORM HMI.

+ Bogate wyposażenie: szybka oś C, uchwyt elektrod System 

3R lub Erowa, magazyn elektrod od 4 do 160 pozycji, sondy 

pomiarowe i stoły obrotowe.

www.gfms.com/pl

Doskonałe  
rezultaty

AgieCharmilles FORM 200/300/400

ad_FORM_x00_2015_PL.indd   1 2015-11-20   11:16:18



Z nami zrobisz detale

ze stali narzędziowej, stopów aluminium

□ 1. 2311   □ 1. 2842    □ 7075

□ 1. 2312   □ 1. 2379    □ 5083

□ SP400   □  1. 2316    □ 5754

□ C45    □ 1. 2083    □ 2017

□ NC6   □ 1. 2343    □ i innych

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

OBERON® Robert Dyrda
88 - 100 Inowrocław, ul. Cicha15, tel.52 35 424 00, fax 52 35 424 01

www.oberon.pl, www.oberonrd.pl, oberon@oberon.pl
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Drodzy Państwo!

Tym razem słabo widać mnie na zdjęciu. Tak właśnie wyglądały targi 
EMO w Mediolanie i popołudniowe zwiedzanie wystawy EXPO 2015. 
Tłumy ludzi, kolejki oraz wszechobecne kontrole torebek na wejściu  
do EXPO czy do katedry na starówce. Wobec rzesz nachalnych handlarzy  
na ulicach, ciemnoskórych i często dobrze ubranych żebraków z komórkami 
w dłoniach, nie dziwili mnie obecni na ulicach strażnicy z bronią długą.  
Raczej czułem się bezpieczny. A może władze włoskie już w październiku  
miały jakieś informacje o terrorystach?

Felieton do bieżącego, ostatniego w tym roku numeru Forum 
Narzędziowego piszę już po wyborach do Sejmu i Senatu, które  
gruntownie zmieniły skład polskich elit władzy, a także po zamachach 
terrorystycznych dokonanych w Paryżu przez ISIS. Czy kilka lat temu,  
ba, nawet rok temu, wydawało się nam to prawdopodobne?  
Był wprawdzie zamach na WTC w roku 2001, ale za oceanem. U władzy 
była od lat PO kusząca nas uśmiechniętymi twarzami premiera Tuska  
czy Elżbiety Bieńkowskiej. Tej samej p. Bieńkowskiej, mieszkającej  
w stolicy i zarabiającej, skoro jest tak uśmiechnięta, minimum te 6 tys. 
miesięcznie na głowę. Bo według jej słów za mniej, to tylko złodzieje  
i idioci pracują. Faktycznie nadszedł czas na zmiany.

Tymczasem okazało się, że nagle Europa znalazła się w sercu  
światowych wydarzeń, a my musimy odnaleźć się w tej zmienionej 
rzeczywistości. Czy chodzić na mecze, koncerty czy życie spędzać w domu? 
A jak w piwnicy terrorysta gaz odkręci i będzie chciał nas wysadzić, jak  
to z blokami w Rosji bywało?

Lęki przed terroryzmem w Polsce są 
lękami prawdziwymi lub urojonymi, imigranci  
to problem dotykający nas wszystkich bardziej 
(na razie) od wyimaginowanych terrorystów.  
Jak widać przyjeżdżają, ale się nie 
aklimatyzują, nie wtapiają w istniejące 
społeczeństwo. Część zachodnich mediów  
kpiła z ministra Waszczykowskiego i pomysłu,  
by pomóc emigrantom w uzbrojeniu i odbiciu 
Syrii z rąk ISIS. A ten głęboko polski pomysł  
potrafiły zrozumieć nawet niektóre niemieckie 
gazety (np. Frankfurter Allgemeine Zeitung). 
My latami walczyliśmy i dalej walczymy  
o wolne państwo. Wolne od zaborców, wolne 
od wojennych najeźdźców czy choćby wolne 
od narzucanych obcych nam kulturowo czy 

światopoglądowo norm. Choćby te normy były ubierane w tęczowe 
kolory. Podobało mi się, że w nowym Sejmie tylko niewielka liczba  
posłów nie przysięgała na Boga. To oznacza , że Polacy wybrali większość 
posłów znających pojęcia Bóg, honor, Ojczyzna, które są cenione przez 
nas od pokoleń. Co prawda w mediach pojawiają się rozpaczliwe  
okrzyki o „czarnym głosowaniu” rozpowszechniane przez podstarzałe 
celebrytki, ale to normalne, w końcu pewni ludzie czują się odsuwani  
od stołu (chciałem napisać „koryta”). Martwi mnie (a jednak mam lęki),  
na jak długo obecni wyborcy zachowają entuzjazm do nowej władzy.  
Ktoś przez lata pomagał poprzednikom wierzyć, że są kochani przez 
masy. Masy sprawdzające, co się dzieje u celebrytów z poprzednich 
epok. Ktoś sprawdza na portalach jak przebiegły imieniny u Jolanty  
Kwaśniewskiej, poświęca czas na obejrzenie stron internetowych –  
bo czy była tam Doda, czy Ryszard Kalisz? Bo gdyby nie było „wejść”,  
to strony po prostu zniknęłyby. No cóż, nasz nowy rząd, wybrany  
w wyborach musi na pewno myśleć o przyszłości Polski, zastępując  
wizję PO, w której Polacy mieli być hydraulikami i pokojówkami Europy, 
czymś znacznie ambitniejszym. Zaborcy i najeźdźcy z zachodu i wschodu 
dosyć już wpajali nam poczucie niższości.

Na koniec, w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia 
i Nowym Rokiem życzę pokoju w sercach, domach i na świecie;  
życzę też cierpliwości do nowych władz, aby mogły rozumnie i dobrze 
działać dla naszej Ojczyzny; życzę również wszystkim zdrowia, bo wtedy 
znajdziemy siły i entuzjazm do dalszej pracy. 
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klasyczne założenia 
wyszukiwarki w 
oparciu o nasze 
doświadczenie 
branżowe...

Wraz z rozwojem 
oprogramowania 
systemowego 
w sterowaniach 
numerycznych 
SINUMERIK firma 
SIEMENS aktualizuje 
także pakiet 
programowy ...

FCPK Bytów 
jest czołowym 
producentem 
elementów 
znormalizowanych 
i płyt do form 
wtryskowych i 
ciśnieniowych ...

Czyli cztery powody, 
dla których warto  
zainwestować 
w nowoczesne 
oprogramowanie CAM.
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Krótko

Polski producent skanerów firma  
SMARTTECH dynamicznie rozwija export. Po 
premierze skanera MICRON3D, która odbyła się 
na początku tego roku podczas Targów TCT Asia 
w Szanghaju, tamtejszy rynek z entuzjazmem 
zareagował na polskie produkty. Tym samym 
skanery 3D dostępne są już w: Chinach,  
Wietnamie, Rosji, Malezji, Kazachstanie, Indiach, 
Iranie Turcji i wielu innych krajach.

Przytaczając wypowiedź Pani Anny  
Gębarskiej - Dyrektor Zarządzającej firmy 
SMARTTECH: "Rynek azjatycki to rynek  
z ogromnym potencjałem. Jako firma działająca 
w obszarze High Tech widzimy ogromną 
dynamikę rozwoju tego rynku, a także rosnące 
zapotrzebowanie na nasze produkty do 
pomiarów optycznych 3D. Jednocześnie jesteśmy 
dumni z tego że nasze polskie produkty są dobrze 
oceniane w Azji".

W związku z tak dużym zainteresowaniem 
i potencjałem tamtejszego rynku SMARTTECH 
uruchomił stronę w języku chińskim www.
smarttech3d.com.cn, a także program 
szkoleniowy. 

Pierwsze seminarium odbyło się juz w 
listopadzie w Kula Lumpur, gdzie SMARTTECH 
wraz ze swoim oficjalnym dystrybutorem Firmą 
Dalal Technology zaprezentował możliwości 
skanerów i oprogramowania Geomagic 3D 
systems przed przedstawicielami malezyjskiej 
branży przemysłowej.

Podczas seminarium odbyła się także  
oficjalna prezentacja ulepszonego skanera 3D  
z linii MICRON3D - MICRON3D green.

Polskie skanery 3d firmy 
SMARTTECH podbijają Azję.

Drodzy Czytelnicy 
oraz Reklamodawcy,

z okazji nadchodzących  
Świąt Bożego Narodzenia,  

życzymy Państwu dużo radości  
oraz wszelkiej pomyślności  

w życiu osobistym  
oraz zawodowym  
w Nowym Roku. 

Zapraszamy Państwa do współpracy  
w 2016 roku.

Redakcja Forum Narzędziowego OBERON 
redakcja@forumnarzedziowe.pl
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Krótko

Nowe targi organizowane na jesieni 
we Frankfurcie nad Menem i poświęcone 
produkcji narzędzi, drukowi 3D, prototypom 
odbyły się w dniach od 17 do 20 listopada we 
frankfurckim centrum targowym. Można 
powiedzieć, że pierwsza edycja targów, a już 
udana. Zajęte przez ponad 230 wystawców 
było 14 000 m2 powierzchni. Faktycznie, przez 
lata byliśmy przyzwyczajani do targów we 
Frankfurcie w naszej branży na koniec sezonu 
wystawienniczego. Nic dziwnego, że Messe 
Frankfurt po kłopotach ze spółką Demat 
organizującą Euromold postanowiło wypełnić 
ewentualną pustkę w terminarzach spotkań. 
Organizując targi o 2 tygodnie wcześniej niż 
poprzednio dodatkowo przyciągnęli więcej 
odwiedzających, którzy mogli się obawiać 
śnieżnych zim, które nieraz zaskakiwały nas, 
kiedy Euromold miał miejsce w początkach 
grudnia. Zobaczymy za rok jak będzie się 
ugruntowywała marka Formnext. Ilu będzie 
wystawców, ilu zwiedzających chcących 
bliżej poznawać tematykę AM (additive 
manufacturing) za pomocą Formnext we 
Frankfurcie.

FORMNEXT

Kolejna edycja Intertool, austriackich 
targów technologii wytwarzania dla branży 
przetwórstwa metali, zaplanowane zostały 
w Wiedniu, w dniach 10-13 maja 2016.  
Od poprzedniej edycji, które miały miejsce 
w 2014 roku, organizator – Reed Exhibitions, 
wprowadzili całkowicie dostosowane 
wprowadzenie produktu na rynek i cieszą  
się przy tym olbrzymim zainteresowaniem  
ze strony branżowej. Jest ono już widoczne 
przy przygotowaniach do przyszłorocznej 
odsłony targów.

Intertool przyciąga rosnące 
zainteresowanie odwiedzających z krajów 
sąsiadujących z Austrią. Dodatkowo Wiedeń 

jest logicznym i przystępnym wyborem miejsca 
organizacji imprezy targowej dla zwiedzających 
z sąsiednich państw, takich jak: Czechy, 
Słowacja, Węgry i Słowenia. Z tego powodu, 
agencja Reed Exhibition zwiększyła nakład  
na promocję wycelowaną właśnie w grupę 
krajów centralnej i wschodniej Europy,  
w szczególności tych leżących najbliżej.  
W porównaniu do minionych kampanii, 
wyostrzone zostało nastawienie na 
potencjalnych tak wystawców, jak  
i odwiedzających spośród regionów, 
znajdujących się w zasięgu działań tak 
operatorów, jak i partnerów agencji. Tacy 
ludzie posiadają najbardziej gruntowną wiedzę 
o swoich rynkach i tym samym potrafią 
najpełniej zidentyfikować i dotrzeć do grup 
klientów najbardziej właściwych dla targów 
Intertool. Więcej informacji znajdą Państwo na 
www.intertool.at

Międzynarodowe Targi Technologii Wytwarzania Intertool 2016 – Wiedeń 

Zdj. NOWOŚĆ w programie Meusburgera: 
Komplet adapterów do sprawnego wykrywania 
nieszczelności.

Firma Meusburger, wiodący na rynku 
producent normalii, opracowała praktyczny 
zestaw adapterów E 2175 do szybkiego  
i niezawodnego wykrywania nieszczelności. 
Stosować je można w całej formie wtryskowej: 
płytach formujących, wkładkach oraz suwakach. 
Wyjątkową cechą jest prostota montażu  
w cylindrycznych otworach chłodzenia, bez użycia 
dodatkowych narzędzi. Instalacja adapterów, 
nie wymagająca dodatkowych otworów 
mocujących, umożliwia ich zastosowanie także 
w głębokich wybraniach kieszeni. Smukła 

konstrukcja pozwala na dokonanie kontroli przy 
minimalnym rozstawie otworów od 14 mm. 
Nasze innowacyjne adaptery umożliwią Państwu 
budowę w 100% szczelnych narzędzi. Komplet 
adapterów do kontroli szczelności E 2175 dostępny 
jest w dwóch różnych średnicach, w praktycznej 
walizce narzędziowej, bezpośrednio z magazynu.
Więcej informacji - www.meusburger.com
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.
* Materiał zdjęciowy: Fotografia (Meusburger) 

NOWOŚĆ w programie Meusburgera: Komplet adapterów do sprawnego 
wykrywania nieszczelności

„Dedykowane rozwiązania dla Ciebie” - 
to motyw przewodni tegorocznego stoiska 
GF Machining Solutions obecnego podczas 
targów EMO 2015 w Mediolanie. Celem firmy 
jest wspólne budowanie przyszłości w biznesie 
poprzez zwiększenie wydajności, precyzji, 
rentowności oraz elastyczności procesu 
produkcji. Na stoisku firmy zaprezentowano 
szeroką ofertę "Dedykowanych Rozwiązań". 
Każdy dzień wypełniony był pokazami, gdzie 
można było zobaczyć światowe premiery. 
Światowe premiery na EMO to: frezarka Mikron 
MILL P 800 U, drutowe centrum elektroerozyjne 
CUT E 350, rodzinę obrabiarek do teksturowania 
laserowego LASER 400 oraz nową centralną 
platformę łączności rConnect Customer Services 
dla obróbki frezerskiej, EDM czy teksturowania 
laserowego. Ponadto, na stoisku zaprezentowano 
ekspertyzę GF Machining Solutions z zakresu 
produkcji narzędzi, form oraz części o wysokiej 
wartości dodanej. Przedstawiono szeroką gamę 
usług Customer Services. 

W imieniu redakcji Forum Narzędziowe 
OBERON dziękujemy za zaproszenie na targi.

GF Machining Solutions na targach 
EMO 2015 w Mediolanie
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Krótko

W dniach od 18 do 20 listopada 2015 
roku w Zawierciu, odbyła się pierwsza 
edycja Ogólnopolskiego Forum Technik 
Metrologicznych i Obróbki Skrawaniem. 
Organizatorami wydarzenia były firmy: 
OBERON 3D, FATPOL TOOLS, DELCAM,  
MAHR, MITSUBISHI, LENSO, RENISHAW, 
STIGO, Politechnika Opolska, Uniwersytet 
Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz 
Targi EUROTOOL.

Ogólnopolskie Forum Technik 
Metrologicznych i Obróbki Skrawaniem 
(OFTMOS) powstało jako inicjatywa firm 
wiodących na rynku polskim w poszczególnych 

sektorach szeroko pojętej inżynierii produkcji przy 
jednoczesnym patronacie ze strony placówek 
naukowych (Politechnika Opolska, Wydział 
Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno – 
Przyrodniczego w Bydgoszczy), Bydgoskiego 
Klastra Przemysłowego oraz prasy branżowej.

Ten pluralizm pozwala przyjąć inny, bardziej 
globalny punkt widzenia procesu produkcji niż 
większość seminariów technicznych i wydarzeń 
branżowych poświęconych ściśle wybranym 
etapom procesu produkcyjnego. Najogólniejszym 
podziałem jest cykl projekt – wykonanie – 
kontrola, ale organizatorzy forów technicznych 
podejmują zazwyczaj dalszy podział tego 

cyklu, często do etapu wąsko specjalizowanych 
dziedzin.

OFTMOS jest próbą spojrzenia na proces 
w sposób bardziej całościowy, wierzymy, że 
konfrontacja specjalistów z zakresu tematów 
korespondujących z różnymi etapami procesu 
produkcyjnego może wyłącznie podnieść 
efektywność działań wszystkich stron.

Więcej informacji na temat Forum znajdziecie 
Państwo na stronach organizatorów spotkania.

I Ogólnopolskie Forum Technik Metrologicznych i Obróbki Skrawaniem

Sandvik Coromant udoskonala swoje wiertło na płytki wymienne, aby zapewnić  
lepszą jakość otworów i dłuższą trwałość

Firma Sandvik Coromant wprowadziła do 
asortymentu wzmocnioną wersję korpusów 
wierteł na płytki wymienne CoroDrill® 880, która 
ma poprawić ekonomikę produkcji otworów o 
dużych średnicach. Wraz z nowym korpusem 
CoroDrill 880 skorzystać można z bogatego 
asortymentu gatunków płytek, w tym z tych 
wykonanych w nowej technologii Zertivo™, 
zapewniających podwyższoną niezawodność 
ostrzy.

Wzmocnione wiertło CoroDrill® 880 na płytki 
w nowym gatunku Zertivo™ zapewnia dużą 

niezawodność ostrzy

Wzmocniony korpus wiertła CoroDrill 880, 
przy zastosowaniach od czterech do pięciu 
razy dłuższych od średnicy wiertła, jest do 30% 
sztywniejszy niż w starszych modelach. To 

zapewnia większe poczucie pewności w trakcie 
użytkowania wiertła i znacznie lepszą jakość 
otworów. Dodatkowo, zestawienie ulepszonego 
korpusu z nowym gatunkiem płytek Sandvik 
Coromant do stali i żeliwa zapewnia znaczne 
wydłużenie okresu trwałości ostrzy. 

Klient produkujący koła obrotu obrotnic 
stosowane w energetyce wiatrowej przetestował 
nowy, udoskonalony korpus wiertła CoroDrill 
880 (5 x D). Przy poprzedniej wersji korpusu, 
podczas wiercenia otworów w stali 42CrMo4 ich 
wielkość stopniowo malała i po pewnym okresie 
użytkowania narzędzia powstawały otwory 
podwymiarowe.  Nowy, mocniejszy korpus 
CoroDrill 880 wykonał otwory prawidłowej 
wielkości przez znacznie dłuższy okres 
użytkowania wiertła. Ponadto, trwałość wzrosła 
o 975%.

Dwa gatunki, GC4324 i GC4334, są 
pokrywane w procesie technologicznym 
Inveio™ dzięki czemu charakteryzują się 
większą odpornością na ścieranie. Trzeci 
gatunek, GC4344 do którego wytworzenia 
zastosowano technologię Zertivo™, oferuje 
dużą niezawodność ostrza dzięki doskonałemu 
przyleganiu pokrycia do podłoża. 

Płytki w tych trzech gatunkach wystarczą, 
aby pokryć pełną gamę rozwiązań do obróbki 
wszystkich materiałów z grup ISO P i ISO K oraz 
do bardzo zróżnicowanych zastosowań.
• GC4324: akcelerator produktywności do 

obróbki w stabilnych warunkach
• GC4334: gatunek pierwszego wyboru w 

dobrych i przeciętnych warunkach obróbki
• GC4344: doskonała wydajność w trudnych 

warunkach obróbki

Pozycjonowanie nowych gatunków ma ułatwiać 
wybór właściwego z nich już na wstępie.
Gama standardowych wierteł CoroDrill 880 

obejmuje modele do wykonywania otworów o 
średnicach od 12 do 84 mm (0.472-3.307 cala), 
a także rozwiązania niestandardowe do 129 mm 
(5.078 cala). Wiertła obrabiają otwory, gdzie 
położenie pola tolerancji to H12–13 i można je 
stosować do otworów do pięciu razy głębszych 
niż średnica wiertła.

Więcej informacj pod adresem:www.
sandvik.coromant.com/pl-pl/products/news/
Pages/default.aspx#new-drilling-tools.
Sandvik Coromant 

Sandvik Coromant, będący częścią 
ogólnoświatowej grupy inżynieryjno 
przemysłowej Sandvik, jest liderem w dziedzinie 
wytwarzania narzędzi, rozwiązań w zakresie 
obróbki skrawaniem oraz posiadanej wiedzy. 
Wyznacza standardy i wdraża innowacje 
spełniające wymagania przemysłu obróbki 
metalu, zarówno obecne jak i związane 
z nadchodzącą nową erą przemysłową. 
Wsparcie edukacyjne, duża skala inwestycji  
w badania i rozwój oraz silne, partnerskie relacje 
z klientami gwarantują postęp w zakresie 
technologii obróbki, który nadaje kierunek  
i dynamikę oraz zmienia przyszłość przemysłu 
wytwórczego. Firma Sandvik Coromant jest 
właścicielem ponad 3100 patentów na całym 
świecie, zatrudnia ponad 8000 pracowników 
i jest reprezentowana w 130 krajach. 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.sandvik.coromant.com lub 
przyłączając się do dialogu za pośrednictwem 
mediów społecznościowych.
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Krótko

AP&T zezwala na stosowanie trudnopalnego 
syntetycznego oleju hydraulicznego opracowanego 
z myślą o wysokich temperaturach na liniach 
hartowania w procesie tłoczenia własnej produkcji. 

Trudnopalny olej hydrauliczny został 
opracowany przez firmę Quaker. Poddano go 
długotrwałym testom na liniach produkcji AP&T 
wykorzystujących technologię hartowania  
w procesie tłoczenia w celu zbadania, jaki ma 
wpływ na podzespoły hydrauliczne i uszczelki. 
Wyniki testów są bardzo zachęcające.

– Możemy stwierdzić, że nowy olej spisuje 
się co najmniej tak samo dobrze, jak tradycyjny 
olej hydrauliczny stosowany na naszych liniach. 
A ponadto ma on znakomite właściwości, jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo pożarowe i ekologię. 
Dlatego zalecamy naszym klientom stosowanie 
tego oleju – mówi Patrik Haglund, dyrektor ds. 
produktów w AP&T odpowiedzialny za prasy. 

Więcej informacji na temat trudnopalnego 
oleju hydraulicznego można znaleźć na stronie 
internetowej Quaker. http://www.quakerchem.
com/product/hydraulic-fluids 

Podpis: AP&T dopuszcza trudnopalny olej 
hydrauliczny QUINTOLUBRIC® 888 produkcji 
Quaker do stosowania na swoich prasach. 

Nowy, trudnopalny olej hydrauliczny dopuszczony przez AP&T  
do stosowania w technologii hartowania w procesie tłoczenia

Urządzenia haptyczne do swobodnego 
modelowania pozwalają wejść w interakcję z 
projektowanym, wirtualnym modelem. Dzięki 
sprzężeniu zwrotnemu, projektant może 
poczuć moment, w którym dotyka narzędziem 
projektowanego detalu. Napędy znajdujące 
się w przegubach ramienia generują opór, co 
pozwala podczas modelowania kierować się nie 
tylko wzrokiem ale i czuciem. Dzięki Geomagic 
Touch można wyczuć nierówności modelowanej 
powierzchni, co pozwala jeszcze precyzyjniej 
projektować. Ramiona dotykowe współpracują 
z oprogramowaniem Geomagic® Freeform® oraz 
Geomagic® Sculpt® zwiększając ich możliwości 
modelowania swobodnego.

Dzięki niemu proces projektowania staje 
się o wiele bardziej wydajny niż przy użyciu 
samej myszki. Pozwala w niezwykle intuicyjny 
i naturalny sposób używać dostępnych  
w programie narzędzi do modelowania. Zamiast 
przesuwać kursor w płaszczyźnie 2D za pomocą 
myszki, Haptic 3D Stylus, pozwala przemieszczać 
narzędzia w trójwymiarowej przestrzeni, zgodnie 
z ruchem twojej dłoni.

3D Touch™ Haptic 3D Stylus

Pod koniec listopada DMG Mori w Pleszewie 
po raz kolejny otworzyło swoją siedzibę dla 
wszystkich zainteresowanych zobaczeniem 
produkcji maszyn w Pleszewie czy też rozmową 
z przedstawicielami firmy. Redakcja Forum 

Narzędziowego OBERON również otrzymała 
zaproszenie, za które serdecznie dziękujemy.

W trakcie dni otwartych można było zobaczyć 
na żywo, jak działa oprogramowanie CELOS, 
poznać zalety modeli V z serii ecoMill, a także 
podziwiać pracę 11 maszyn z portfolio producenta.

Tegoroczną imprezę uświetniła również  
polska premiera dwóch obrabiarek 
prezentowanych na targach EMO w Mediolanie. 
Podczas Dni Otwartych w Pleszewie zaproszeniu 
goście mogli zapoznać sie z najnowszymi 
produktami firmy.

DMG MORI Polska to firma działająca 

na rynku polskim od 15 lat, jest jedną z ponad 
100 Spółek grupy DMG MORI SEIKI na świecie 
odpowiedzialną za doradztwo, sprzedaż, 
szkolenia, serwis i części zamienne. Obecnie 
spółka zatrudnia przede wszystkim wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów obróbki 
skrawaniem oraz techników i inżynierów serwisu.

Firma oferuje zaawansowaną technologię, 
spory wybór obrabiarek oraz serwis i części 
zamienne. Inżynierowie serwisu zlokalizowani 
są w kilkunastu regionach naszego kraju, co daje 
sprawny kontakt z klientem.
Zdjęcie - DMG Mori 

W dniach 24-27 listopada DMG Mori w Pleszewie otworzył swoje podwoje

Targi Technologii Cięcia ExpoCUTTING 
- do współpracy zapraszamy: producentów  
i dystrybutorów maszyn do cięcia wodą, plazmą, 
laserem, gazem, firmy usługowe, serwisowe, 
kooperujące. Więcej na www.expocutting.pl.

Targi Technologii Szlifowania GRINDexpo 
– tematyka targów obejmuje m.in.: szlifierki 
do: wałków, otworów, płaszczyzn, szlifierki 
ostrzałki, narzędzia skrawające i diamentowe, 
przyrządy pomiarowo-kontrolne. Więcej na 
www.grindexpo.pl.

Targi Techniki Lutowania BRAZINGexpo 
- Wystawcami tej imprezy będą producenci 

i dystrybutorzy produktów, komponentów  
i technologii z branży związanej z lutowaniem.

Kontakt: tel. 32 78 87 538, 523,  
e-mail: expocutting@exposilesia.pl,  
grindexpo@exposilesia.pl, www.exposilesia.pl.

16-18.02.2016 roku, Expo Silesia, Sosnowiec BRAZINGexpoExpoCUTTINGGRINDexpo



10

N
F NUMER 06 (75) 2015FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

Ponad 3000 profesjonalistów odwiedziło współorganizowane 
przez Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Wydawnictwo 
Business Image (właściciela miesięcznika Plastics Review) 
Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy EPLA 2015. Swoją ofertę  
w ramach salonu surowców, maszyn, kauczuku, termoformingu, 
przetwórstwa, form i narzędzi prezentowało blisko 70 wystawców.

EPLA jest ważnym spotkaniem dla branży przyciągającym co 
roku ściśle sprofilowaną grupę odbiorców. Nie ma tu przypadkowych 
zwiedzających, wycieczkowiczów. A dla uczestniczących w tym 
wydarzeniu firm ma to ogromne znaczenie. Można bowiem  
w kameralnej atmosferze prowadzić konkretne rozmowy biznesowe, 
skonfrontować opinię z oczekiwaniami fachowców. To również dobra 
okazja do prezentacji nowych technologii, które wyznaczają kierunki 
rozwoju sektora. 

W tym roku wystawcy prezentowali się w kilku głównych obszarach 
tematycznych - poza dystrybucją surowców i dodatków do nich – 
także w salonie kauczuku, termoformingu oraz wtrysku pod wynajem.  
W poszczególnych salonach firmy przedstawiły możliwości swoich  
parków maszynowych, m.in. AMB Technic, Kongslide Polska, Mechanik 
S, P&F Wartacz, SIMCO. W Poznaniu obecne były też firmy oferujące 
systemy opakowaniowe dla przemysłu spożywczego, chemicznego, 
wyroby formowane i wytłaczane z gumy o zróżnicowanym przeznaczeniu  
i zastosowaniu oraz szeroki wybór półproduktów, dodatków  
i komponentów dla przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych.

Cenne spotkania

Wielu profesjonalistów, którzy odwiedzili targi EPLA, skorzystało  
z możliwości rozmowy z przedstawicielami ośrodków naukowych  

z liczących się na polskim rynku uczelni technicznych. W ramach Salonu 
Polimerowej Nauki Polskiej przez cztery dni eksperci  udzielali porad  
w obszarze chemii, polimerów i kompozytów. Można było również 
zasięgnąć informacji na temat pozyskiwania dotacji unijnych. 
Projekt, współorganizowany przez Wydawnictwo BUSINESS IMAGE  
i Międzynarodowe Targi Poznańskie, obył się pod patronatem  
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Targi obfitowały też w cenne rozmowy biznesowe. Przez cztery dni  
w pawilonie słychać było szum prowadzonych rozmów, na stoiskach  
padały konkretne pytania. Owocne rozmowy z polskimi przedsiębiorcami 
odbyli przedstawiciele rynku rosyjskiego, m.in. delegacja z Tatarstanu.

Opinie wystawców świadczą o potencjale, jaki mają spotkania targowe.

„Nasza firma po raz pierwszy uczestniczy w targach EPLA. Po trzech 
dniach obecności w Poznaniu mamy bardzo pozytywne odczucia. 
Odwiedziło nas wielu klientów zainteresowanych naszą ofertą. Mam 
nadzieję, że nawiązane tu kontakty przełożą się na wymierne korzyści”- 
Jakub Dwornicki, Service Manager ZPU "MECHANIK S" sp. z o. o.

„Podczas pobytu w Poznaniu przeprowadziliśmy sporo konkretnych  
i owocnych rozmów. Najbardziej udany był drugi oraz trzeci dzień.  
Wówczas nasze stoisko odwiedziło wielu zainteresowanych  
prezentowaną ofertą odbiorców. Organizacja imprezy razem z targami 
PAKFOOD jest dobra.” - Beata Łęcka, Główny Technolog, Kierownik 
Kontroli Jakości, Zakłady Chemiczne Spółdzielnia Pracy w Goleniowie.

„Cieszymy się, że mogliśmy być tutaj, blisko naszych klientów.  
Mogliśmy zaprezentować bogatą ofertę surowców, kauczuków, sadz 
technicznych i dzięki temu pokazać naszą silną pozycję na tym rynku” - 
Paweł Bosacki, Koordynator Marketingu Konimpex sp. z o.o.

Tegoroczne spotkanie w Poznaniu ułatwiło wszystkim uczestnikom 
dostęp do zaawansowanych technologii i do wyspecjalizowanych firm  
z branży tworzyw i gumy. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję targów 
EPLA w 2016 roku.

Więcej informacji na www.epla.pl.

Tworzywa sztuczne 
w Poznaniu
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Targom TOOLEX ponownie towarzyszyło spotkanie skierowane 
do gałęzi przemysłu związanej z wirtualizacją procesów, CAD/CAM/
CAE – czyli Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji  
Procesów WIRTOTECHNOLOGIA (www.wirtotechnologia.pl). 

Ponadto, równolegle z TOOLEX-em, odbyły się w tym roku 
dodatkowe wydarzenia dla branży przemysłowej, dzięki którym 
spotkanie w Expo Silesia  stało się jeszcze pełniejszą profesjonalną  
platformą wymiany poglądów i doświadczeń w najbardziej 
uprzemysłowionym regionie Polski. Były to:
• Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu 

OILexpo, www.oilexpo.pl;
• Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii  

i Produktów SteelMET - www.steelmet.pl;
• Targi Produkcji i Zastosowania Elementów Złącznych TEZ Expo

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

pl.
Obecna propozycja targowa dała możliwość wymiany informacji  

w zbliżonym zakresie tematycznym, porównania ofert, spotkań  
i pozyskania kontraktów w jednym miejscu. To rzeczywiście sprawdzona 
i bardzo efektywna dla Wystawców metoda biznesowa oparta na 
wieloletnim doświadczeniu. 

Targi TOOLEX ponownie gościły liderów z branży m.in. firmy 
takie jak: FANUC, SCHUNK, DMG MORI Polska, MACHINE TOOLS 
INTERNATIONAL, GF Machining Solutions, Abplanalp, Sandvik,  
MS Spinex, STIGAL, HIGH TECHNOLOGY MACHINES, EMUGE  
FRANKEN TECHNIK, NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE TOOLS, POLTRA, 
OBERON 3D, AJAN, METAL TEAM, FABRYKA OBRABIAREK 
PRECYZYJNYCH „AVIA”, FABRYKA NARZĘDZI FANAR, APX 
Technologie, a także wielu innych znakomitych przedstawicieli polskiego 
i światowego przemysłu obrabiarkowego i narzędziowego (pełna lista 
Wystawców znajduje się na www.toolex.pl). 

TOOLEX był rekordowy również pod względem prezentowanych 

na stoiskach Wystawców NOWOŚCI. Ponad 100 nowych produktów 
miało premierę właśnie podczas tegorocznych targów. Wśród firm,  
które zaprezentowały nowości były m.in.: Urdiamant, TBI 
TECHNOLOGY, Oerlikon Balzers Coating Poland, Fanum, AICON 
3D Systems GmbH, CNC Serwis, GORBREX MACHINERY TRADE, 
Narzędzia Skrawające Tools, PAFANA, Rollwasch® Italiana S.p.a., 
ITA, Elesa+Ganter Polska, CemeCon AG, Imponar, Asco,  
High Technology Machines, SMARTTECH3D, TRIMILL, a.s.,  
WNT Polska oraz wiele innych. Wykaz i opis wszystkich nowości 
znajduje się na www.toolex.pl. 

Tradycyjnie Targom towarzyszył prestiżowy konkursu o Medale 
i Wyróżnienia Expo Silesia. Nagrody otrzymały następujące firmy:

• Wyróżnienie za Wycinarkę Plazmową CNC „KTP 300-150W” otrzymała 
firma KT7 CNC LTD Sp. z o.o.;

• Wyróżnienie za Ściernice supercienkie diamentowe 
i z regularnego azotku ze spoiwem hybrydowy powędrowało do 
Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania;

• MEDAL EXPO SILESIA za Kompaktowe Zrobotyzowane stanowisko 
obróbcze Robodrill z wykorzystaniem systemu wizyjnego 3D  
otrzymała firma FANUC Polska Sp. z o. o.;

• MEDAL EXPO SILESIA za Przecinarkę plazmową SHP460 - firma 
AJAN Elektronik.

Ponadto zostały przyznane Wyróżnienia i Medale Expo Silesia za 
efektowną formę prezentacji: 

• za efektowny sposób prezentacji wyróżnienia otrzymali: 
ABPLANALP CONSULTING Sp. z o.o., DEMATEC POLSKA Sp. z o.o., 
STIGAL, TBI TECHNOLOGY Sp. z o.o., WICHARY TECHNOLOGIES, 
CAMDIVISION Sp. z o.o., MARTEZ Sp. z o.o.;

• wyróżnienie za szczególnie aktywny sposób prezentacji na targach 
SURFPROTECT otrzymała firma ICETECH POLSKA;

• wyróżnienie za najwyższy eksponat w historii targów TOOLEX  
powędrowało do firmy KARDEX Polska Sp. z o.o.;

TOOLEX 2015 - kolejna edycja zakończona sukcesem!

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX, które odbyły się w dniach 
29 września - 1 października 2015 z całą pewnością należy uznać za udane. 

Po raz kolejny został pobity rekord frekwencji i to zarówno w liczbie Wystawców, jak i w ilości osób odwiedzających wystawę. W hali 
Expo Silesia w Sosnowcu zaprezentowało się 550 Wystawców i Współwystawców z 17 krajów świata (Austrii, Chin, Czech, Francji, Holandii, 
Japonii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Słowenii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włochy). Przygotowane przez nich, 
niekiedy wręcz imponujące stoiska, na których zaprezentowano 410 maszyn w ruchu i ponad 100 nowości, przeżywały prawdziwe oblężenie 
blisko 11.500 zarejestrowanych, profesjonalnych Zwiedzających. Warto wspomnieć, że targi zostały objęte Honorowym Patronatem przez 
Ministerstwo Gospodarki oraz otrzymały wsparcie od wielu innych znaczących w branży instytucji i mediów, które z pewnością przyczyniły się 
do sukcesu tego wydarzenia.

Wszystko to potwierdza tezę, że Targi TOOLEX są najdynamiczniej rozwijającą się i jednocześnie największą jesienną imprezą 
tej branży w Polsce. 
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• MEDAL EXPO SILESIA za efektowny sposób prezentacji otrzymała 
firma MACHINE TOOLS INTERNATIONAL Sp. z o.o.;

• MEDAL EXPO SILESIA za kompleksową promocję na Targach 
TOOLEX otrzymała firma DMG MORI POLSKA Sp. z o.o.

Po raz kolejny Targi TOOLEX otrzymały silne wsparcie od licznych 
Partnerów Honorowych, Merytorycznych czy Wspierających. 
Doświadczenie instytucji partnerskich zdecydowanie pomogło  
w jeszcze efektywniejszym rozwoju wydarzenia i jego jeszcze lepszym 
przygotowaniu. Partnerzy zadbali też podczas targów o szeroki  
dostęp do wiedzy poprzez organizację licznych wydarzeń 
towarzyszących. Wśród nich znalazły się m.in.:
• XXXVI ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW nt. 

Współczesne problemy smarowania maszyn i urządzeń, 
"Problemy smarowania w transporcie szynowym" - Organizator:  
Polskie Towarzystwo Tribologiczne Oddział Śląski

• Warsztaty dla właścicieli i menedżerów firm produkcyjnych:  
„Jak skutecznie i szybko zwiększyć zyskowność firmy  
produkcyjnej stosując zarządzanie ograniczeniami” oraz 
„Jak skutecznie zaprojektować proces sprzedaży na coraz  
bardziej konkurencyjnym rynku” - Organizator: firma Flow 
Consulting

• Seminarium warsztatowe i Smart Lab Silesia Automotive i Banku 
Światowego „Jak dopasować usługi obróbki metali dla  
motoryzacji do zmieniających oczekiwań klientów?” – 
Organizator: Klaster Silesia Automotive

• Konferencja pt.: „Elementy złączne – badania, nowe przepisy 
oraz przegląd nowości. Zastosowanie elementów złącznych  
w konstrukcjach stalowych” - Organizator: Instytut Techniki 
Budowlanej i Expo Silesia

• Seminarium pt.: „Rynek niemiecki jako szansa ekspansji dla 
polskich firm”, AHK Polska

• Indywidualne rozmowy z firmami (GERMAN DESK) - Organizator: 
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK POLSKA)

• 3. Seminarium pt.: „Lasery – współczesne zastosowania 
przemysłowe” - Organizator Instytut Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania

• Seminarium firmy SANDVIK oraz firmy OERLIKON BALZERS 
COATING POLAND

• Pokazy czyszczenia suchym lodem - Organizator: firma IceTech 
Polska.

Powyższe wydarzenia zgromadziły liczne grono słuchaczy. 
Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi 
i Technologii Obróbki TOOLEX była naprawdę imponująca. Targi i 
wydarzenia im towarzyszące zostały bardzo wysoko ocenione pod 
względem efektywności przez specjalistów z branży. 

Kolejna edycja Targów TOOLEX odbędzie się w dniach 4-6 
października 2016 roku. Stan zgłoszeń w chwili obecnej zapowiada 
kolejną udaną edycję. Już dziś serdecznie Państwa zapraszamy na to 
wyjątkowe wydarzenie.

KONTAKT: tel. 32 7887 538, 541, e-mail: toolex@exposilesia.pl, www.
toolex.pl.

MIEJSCE TARGÓW: Centrum Targowo – Konferencyjne Expo Silesia, 
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, www.exposilesia.pl.
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Zakończyła się 24 edycja  targów FAKUMA – Międzynarodowych 
Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych odbywających się   
w Friedrichshafen, na południu Niemiec, nad jeziorem Bodeńskim. 
Pewnie nie trafiłbym tam, gdyby nie powrót z targów EMO w Mediolanie. 
Po prostu było po drodze.

Organizatorem FAKUMA jest spółka P. E. Schall GmbH & Co. KG, 
doświadczony organizator wielu innych imprez targowych (MOTEK, 
CONTROL, BLECHEXPO) odbywających się także np. w Stuttgarcie.  
Nie zdziwiłem się zatem, że wystawcy zapełnili swoimi stoiskami  
dziesięć pawilonów oraz dodatkowe dwa foyer (w tych ostatnich 
to były raczej boksy dla spóźnialskich). FAKUMA jest przez część 
osób z niemieckiej branży targowej marginalizowana i uważana jako 
„taka impreza na południu Niemiec”. Byłem tam po raz pierwszy  
i uczciwie mogę napisać, że na mnie wywarła pozytywne wrażenie. 
Są to targi międzynarodowe, oczywiście z przewagą uczestniczących 
firm krajowych, czyli niemieckich (około 55%). Pozostałe silnie 
reprezentowane gospodarki to włoska, szwajcarska, austriacka, 
francuska czy chińska.

Fot. 1. Wtryskarka Arburg Allrunder budziła zainteresowanie produkując 
przyciski do wnętrza samochodów z płynnej gumy silikonowej.

Targi FAKUMA najbardziej przypominają mi nasz kielecki PLASTPOL, 
tylko dwa razy większy. Może jest na nich mniej dostawców tworzyw  
(oni jeżdżą na „K” do Dusseldorfu) ale zdecydowanie są to targi 
z największą liczbą wystawiających się niemieckich czy chińskich 
narzędziowni. Trudno mówić o wyjątkowych nowościach 
prezentowanych na targach, choć niektóre formy wtryskowe  
opatrzone są znaczkiem „zakaz fotografowania”. Może to znaczyć,  
że właśnie w nich są ciekawe, autorskie rozwiązania godne uwagi.

Ale po kolei, zaczynając od początku, czyli od materiałów. Obecne 
były znane wszystkim huty jak Böhler, Uddeholm, ThyssenKrupp, 
hurtownicy i wielu dystrybutorów normaliów do przetwórstwa  
tworzyw sztucznych. Normalia to nie tylko płyty stalowe, ale cała 
masa drobnych i większych elementów. Prócz firm europejskich 
produkuje je duża liczba firm z dalekiego wschodu, które przyjechały  
do Friedrichshafen. Było kilku producentów chińskich, którzy 
sprzedawali stale z hut niemieckich (np. z Edelstahl Groeditz). 

Skojarzyło mi się to z wożeniem drewna do lasu, ale prędzej czy później  
Chińczycy zaczną kupować europejskie huty i koszty transportu nie będą  
dla nich tak znaczące. Dostawcy materiałów przekonywali do stosowania 
stali nierdzewnych w budowie form (ThyssenKrupp), czy specjalnych coraz 
to lepiej się polerujących (Böhler).

Fot. 2. Forma wtryskowa czy wykrojnik to nie tylko duże płyty stalowe,  
ale wiele drobnych peryferiów, takich jak produkowane przez BuKwang.

Szukając polskich tropów na tej wystawie trafiłem w końcu na 
stoisko FADO. Jest to firma regularnie pokazująca się na niemieckim 
rynku. FADO dzięki swojemu trzydziestoletniemu doświadczeniu  
w produkcji form, sprzedaje na zachodnim rynku wkładki  
z optymalizacją konstrukcji kanałów chłodzących. Wykonuje je  
w technologii SLMP z dostępnych proszków stalowych i aluminiowych. 
Oferuje podgląd optymalizacji za pomocą termowizji itd. Nowością  
na ich stoisku było urządzenie do mycia kanałów chłodzących  
w formach.

Fot. 3. Jak napisałem w artykule, żal serce ściska, że nie potrafimy się  
razem zebrać i wystawiać w Niemczech - tak by systematycznie podbijać 
sąsiedni rynek.

Przykro zrobiło mi się obserwując wspólne stoisko czeskich firm. 
Czemu polskie ministerstwo gospodarki nie potrafi zebrać np. na  

Jesienne targi w Friedrichshafen
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targach PLASPOL chętnych do uczestnictwa w takiej zbiorowej  
wystawie, nie wiem. Czy to na pewno tylko brak chętnych, bo  
mają za małą wiarę w swoje możliwości? Nie chodzi mi przy tym  
o urzędników, ale o potencjalnych uczestników. Wiadomo przecież,  
że są dofinansowania do wystaw międzynarodowych i zaistnienie 
na nich nie jest aż tak wielkim kosztem. Eksportową sprzedaż buduje  
się latami, w końcu warto z nią wystartować, a nie liczyć tylko na 
nasz rodzimy rynek. Ten jak wiadomo ma ograniczoną pojemność.  
A jeżeli my nie zajmiemy niszy na niemieckim czy austriackim rynku  
to zrobią to wspomniani Czesi lub Chińczycy czy też Tajwańczycy.

Fot. 4. Engel wystawiał się pod hasłem “more than a machine” bo chodziło 
o system sterujący produkcją inject 4.0. Ludzie i tak patrzyli na maszynę.

Fot. 5. Eurolaser to producent systemów do cięcia laserem. Przyznam się,  
że przyciągnął mnie do swojego stoiska nietypową, piętrową zabudową.

Fot. 6. Najbardziej widoczna polska firma na FAKUMA to bydgoskie  
FADO oferujące m. in. wykonanie wkładek do form w technologii SLMT.

Na szczęście ciągle jesteśmy w stanie oferować niższe koszty 
pracy od zachodnich sąsiadów. Nie mając wspólnej waluty z Europą 
możemy być jeszcze kilka lat konkurencyjni. Polska jest bliskim  
sąsiadem krajów niemieckojęzycznych i możemy zaistnieć jeszcze 
bardziej na ich rynku. Skojarzyło mi się to przy oglądaniu robotów 
stosowanych w przetwórstwie tworzyw. W Polsce znanych jest parę 
marek robotów, FAKUMA pokazała ich dużo więcej (np. Sepro).  
U nas jednak czasem taniej wypada zastosowanie pani Hani czy Joli  
za najniższą krajową niż super automatu. A właściciel firmy  
ma dodatkowe zasługi na rynku pracy, bo daje pracę bezrobotnym.

Fot. 7. Większość narzędziowni obecnych na FAKUMA odebrałem jako 
producentów dużych form na zderzaki lub deski rozdzielcze. Te były małe.

Fot. 8. Coraz częściej firmy namawiają do zakupu wyposażenia form 
wtryskowych przez internet, jak np. HSB Normalien ze Schwaigern.

Fot. 9. ThyssenKrupp namawia do stosowania form nierdzewnych, ale biorąc 
pod uwagę interesy swojej firmy, nie wiem czy powinienem się na to zgadzać.
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Nieoczekiwanym sukcesem zakończyło się zorganizowane w dniach 
8-10 września 2015r. seminarium pt. „SYNERGIA NAUKI I PRZEMYSŁU - 
w zakresie procesu kształcenia programistów i operatorów obrabiarek 
sterowanych numerycznie CNC”.

Gospodarzem Seminarium była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Chełmie, zaś patronowali mu: Senator RP, Rektor PWSZ w Chełmie  
prof. dr hab. Józef Zając, Marszałek Województwa Lubelskiego  
Pan Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Chełm Pani Agata Fisz 
oraz Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Pan Stanisław Adamiak.  
Patronat medialny sprawowało 12 instytucji, czasopism technicznych  
i naukowych, radio i telewizja. Seminarium mecenatem objęły  
rozpoznawalne na rynku światowym firmy i koncerny przemysłowe.

Otwarcia Seminarium dokonali dr inż. Arkadiusz Tofil, Prorektor d.s. 
Rozwoju i Współpracy z Zagranicą PWSZ w Chełmie oraz Marek Osiński 
Prezes Zarządu DMG MORI Polska Sp. z o. o. 

Rys. 2. Prezydium, od lewej: Arkadiusz Tofil (PWSZ w Chełmie), Grzegorz Jasiński  
(FŁT Kraśnik S.A.), Marek Osiński (DMG MORI Sp. z o. o.), Karol Staworko (Siemens  
Sp. z o.o.), Zbigniew Gmaj (APS, Heidenhain), Adam Barycki (Delcam Sp. z o.o.),  
Dariusz Kozak (P.H.M. Polcomm)

Podsumowanie wrześniowego Seminarium  
SYNERGIA NAUKI I PRZEMYSŁU 2015 w PWSZ w Chełmie

Rys. 1. Grupowa fotografia uczestników Seminarium „SYNERGIA NAUKI I PRZEMYSŁU”

Fot. 10. Tak prezentował się numer 5/2015 Forum Narzędziowego obok  
logo targów FAKUMA we Friedrichshafen. Kolorystyka podobna.

Podsumowując, proszę rozważyć czy nie odwiedzić za dwa lata 
(następna edycja w 2017) targów FAKUMA i to nie tyle zwiedzając  
co wystawiając. Chociaż będąc tylko widzem też można odnieść  
pewne korzyści. Uważam, że warto zobaczyć jak wygląda rynek  
za najbliższą granicą. To co oni mają teraz u siebie, do nas trafi za 

kilka lat. Możemy zatem podejrzeć co będzie na rodzimym rynku  
„za chwilę”. A zobaczenie jak rozwiązane są pewne konstrukcje form,  
to doświadczenie bezcenne.

Fot. 11. W czasie 40 lat działania francuska grupa SEPRO wyposażyła  
w roboty ponad 25 tys. wtryskarek. Tu pokazywała trzy jednostki.

Robert Dyrda

Fot. Julia Dyrda

artykuł
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Spotkanie zgromadziło nieoczekiwaną ilość firm i przedsiębiorstw 
regionu wschodniego, a także z całej Polski. Liczba uczestników 
seminarium w ciągu trzech dni wyniosła 440 osób, spośród 
których 262 osoby to zarejestrowani przedsiębiorcy, menadżerowie  
i pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych oraz firm handlowych, zaś 
178 osób to uczniowie techników, liceów oraz szkół zawodowych. Liczba 
wszystkich zarejestrowanych firm z całej Polski wyniosła 74, z czego  
46 to firmy produkcyjne, zaś 28 firm to firmy handlowe i wystawcy. 

W spotkaniu uczestniczyły również osoby prywatne, społeczność 
regionu oraz 16 firm niezarejestrowanych imiennie. Liczba uczelni  
i instytucji szkoleniowych wyniosła 19, w tym także dwie z zagranicy 
- Słowacji i Niemiec. Spośród mediów w spotkaniu uczestniczyli  
TVP Lublin, Radio Bon Ton oraz redakcja najbardziej poczytnego 
ogólnopolskiego czasopisma technicznego - MECHANIK.

Spotkania podczas seminarium w Chełmie były doskonałą okazją  
do wielu interesujących i owocnych rozmów pomiędzy światem  
przemysłu i nauki. Szczególnie ciekawe były rozmowy z młodzieżą 
regionu, która z ogromnym zainteresowaniem śledziła pokazy  
techniczne zadając wiele ważnych i niejednokrotnie zaskakujących 
pytań. Poziom merytorycznych tych rozmów wskazywał na dobre  
przygotowanie do zawodu inżyniera. Podczas pokazów technicznych, 
które odbywały się każdego dnia Seminarium, zaprezentowano  
8 obrabiarek CNC DMG Mori do obróbki skrawaniem, roboty  
przemysłowe, maszyny do cięcia i zautomatyzowane urządzenia 
pomiarowe oraz narzędzia. Spośród najważniejszych maszyn  
i prezentowanych pokazów należy wymienić: 
• 5 osiową obrabiarkę z laserem LASERTEC Shape DMU 65 MonoBlock 

z systemem sterowania SINUMERIK 840 D sl CNC Software 4.5  
oraz LASERSOFT 3D,

• dwukanałową tokarkę z głowicą frezującą CTX 1250 i systemem 
SINUMERIK 840D, 

• 4-osiową frezarkę MILLTAP 700 z systemem SINUMERIK 840D  
sl CNC Software 4.5, 

• 5-osiowe centrum obróbcze DMU 65 MonoBlock z systemem 
sterowania SINUMERIK 840 D sl CNC Software 4.5, 

• tokarkę sterowaną numerycznie z napędzanymi narzędziami  
CTX 310 eco i systemem sterowania HEIDENHAIN CNC PILOT 620, 

• 3-osiowe centrum obróbcze DMC 635 V eco DMG ze sterowaniem 
HEIDENHAIN TNC 620, 

• frezarkę NVX z systemem Celos,
• tokarkę NLX DMG MORI z systemem Celos,
• wycinarkę laserową firmy EAGLE (z serii iNspire), 
• wycinarkę drutową firmy Sodic (SL600Q),
• elektrodrążarkę Sodic (AD55L), 
• 4 roboty przemysłowe (Motoman, KUKA). 

Oprócz niezwykle interesujących wystąpień merytorycznych, na  
powyżej wskazanych obrabiarkach i maszynach technologicznych 
prezentowano praktyczne pokazy obróbki, wśród których najważniejsze  
to: obróbka hybrydowa z teksturowaniem formy na obrabiarce, 
wysokowydajna obróbka uzębień, optymalizacja czasu wymiany 
narzędzia na obrabiarce, ultrawydajna obróbka HSM z wykorzystaniem  
pięcioosiowego centrum obróbczego, integracja systemów technologicznych 
podczas toczenia i frezowania, technologie wspomagane systemami 
symulacyjnymi HEIDENHAIN i Siemens, prezentacja oprogramowania  
z wykorzystaniem pulpitów HEIDENHAIN-a i programów symulacyjnych. 

Na stoiskach firmowych prezentowano najnowsze rozwiązania 
sprzętowe i programowe wspomagające procesy wytwórcze. Wśród 
nich oprzyrządowanie technologiczne, narzędzia pomiarowe, narzędzia 
skrawające, narzędzia górnicze, oprogramowanie CAD/CAM oraz 
rozwijaną na terenie Lubelszczyzny Platformę Naukowo-Badawczą. 

Rys. 3. Podczas seminarium odbyły się liczne pokazy i prezentacje

Dwa pierwsze dni Seminarium (8-9 września 2015r.) poświęcono 
relacjom na styku nauka – przemysł, zaś dzień trzeci (10 września 2015r.) 
dedykowano szkołom, uczelniom i innym instytucjom prowadzącym 
działalność edukacyjną. Niewątpliwym sukcesem zwieńczającym spotkanie 
było wręczenie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie 
Certyfikatu firmy Siemens uprawniającego PWSZ w Chełmie do używania 
tytułu certyfikowanego partnera firmy Siemens. Wręczenia Certyfikatu 
dokonał Pan Karol Staworko, Siemens Sp. z o.o. Digital Factory, Motion 
Control. Certyfikat odebrał dr inż. Jerzy Józwik, Zastępca Dyrektora Nauk 
Technicznych i Lotnictwa PWSZ w Chełmie, Kierownik Centrum Studiów 
Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich 55. Oznacza to, że PWSZ  
w Chełmie jest oficjalnie uprawniona do posługiwania się oznaczeniem 
Siemens CNC Training Partner w zakresie prowadzenia działalności 
szkoleniowej: programowanie SINUMERIK DIN/ISO, obsługa  
i programowanie ShopMill, obsługa i programowanie ShopTurn.  
Podczas seminarium wręczono także pierwsze Certyfikaty dwóm 
Trenerom – pracownikom PWSZ w Chełmie, uprawniające do  
posługiwania się oznaczeniem Siemens CNC – Trainer.

Zdefiniowano również plan kolejnych szkoleń Trenerów, zarówno 
podstawowego jak i wyższego stopnia. Oznacza to, że nasi obecni 
Trenerzy są, a przyszli będą uprawnieni do podpisywania certyfikatów 
Siemens uczestnictwa w kursie osobom biorącym udział w szkoleniach. 
Podjęto również rozmowy i starania dotyczące nadania tytułu PWSZ 
w Chełmie Certyfikowanego partnera firmy HEIDENHAIN oraz DMG 
MORI, gwarantującego, że procesy kształcenia będą realizowane według 
standardów firmy HEIDENHAIN oraz DMG MORI. 

Wszystko wskazuje na to, że na terenie Lubelszczyzny PWSZ  
w Chełmie staje się wiodącym - certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym 
w zakresie obsługi i nauki programowania sterowań CNC - SINUMERIK  
oraz HEIDENHAIN, wyposażonym w bogaty i nowoczesny park  
maszynowy obrabiarek CNC i oprogramowanie. Dodatkowo, w niedalekiej 
przyszłości planowane jest utworzenie SHOWROOM Polska Wschód,  
w którym przedsiębiorcy, pracownicy uczelni i handlowcy będą mogli 
testować i wdrażać nowoczesne technologie a także spotykać się na 
dorocznych seminariach naukowych, pokazach i wystawach.

Dr inż. Jerzy Józwik
Zastępca Dyrektora Nauk Technicznych i Lotnictwa PWSZ w Chełmie 

Centrum Studiów Inżynierskich, Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełm
www.pwsz.chelm.pl; http://csi.pwszchelm.pl/

Relację fotograficzną i filmową z Seminarium można znaleźć na 
stronie: http://synergia.pwsz.chelm.pl/

TVP Lublin - relacja z seminarium „Synergia Nauki i Przemysłu” które 
odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie została 
wyemitowana na kanale telewizji regionalnej TVP Lublin w dniach  
26 września 2015 r. o godzinie 21.15 oraz 27 września 2015 r. o godzinie 19.20.  
http://lublin.tvp.pl/21816585/26-wrzesnia-2015
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Jak napisałem we wstępie, sprzedawcy maszyn i narzędzi zapełnili  
12 hal, zajmując ponad 120 000 m2 powierzchni netto. Tak, to nie 
pomyłka, 12 hektarów stoisk. Ponad 1600 producentów z całego świata 
walczyło w Mediolanie od 5 do 10 października o uwagę inwestorów 
chcących kupić nowe obrabiarki i ich wyposażenie. Targi odwiedziło ponad 
155 tys. gości! Planuję kolejne zakupy do swojej firmy, zatem ta podróż 
była konieczna, aby zobaczyć co nowego na rynku od ostatniej wystawy 
EMO Hanower 2013. Problemem mógł być dojazd. W moim przypadku 
samochodem, a trasa wynosiła prawie 1400 km w jedną stronę. Na 
szczęście silnik 1,4 turbo w Oplu Zafirze już się dobrze dotarł i podróż minęła 
bez zgrzytów, nawet na przełęczy św. Bernarda. Dlaczego ta przełęcz?  
Bowiem najkrótsza droga z Inowrocławia do Mediolanu i potem powrotna  
z targów EMO na targi FAKUMA prowadziła przez Niemcy i Szwajcarię.

Zatem co takiego oglądałem na targach EMO? Przede wszystkim 
rozglądałem się za piłami do cięcia stali narzędziowych, ponadto 
oglądałem centra frezarskie. Niejako „na deser” zwiedzałem  
stoiska naszych klientów Forum Narzędziowego i wszystko co oko 
przykuwało nietypowym wystrojem czy zabudową. Jeżeli chodzi o 
pilarki do stali, to pierwsze uderzyła mnie ich duża ilość. Byli producenci  
znani i mniej poznani. Największe wrażenie robiły gabaryty,  

i tu królowały tureckie piły Uzay Makina, które znam z targów  
w Hanowerze (zdjęcie obok zamieszczamy z uwagi na gabaryty piły, 
tnącej przekroje do 2000 x 2200 mm). Oczywiście niemieccy potentaci 
jak Behringer czy Kasto też byli obecni. Behringer prezentował 
dużą tarczówkę do aluminium, mogącą ciąć aluminiowe wałki 
do fi 240 mm i płaskowniki do 175 x 340 mm. Kasto pokazywało 
średniej wielkości piłę do stali o symbolu AC 4, tnącą pręty do 
średnicy 430 mm. Szybsza na pewno, choćby z nazwy była Kasto 
Speed C9. Podoba mi się to, że targi EMO organizowane są nie 
tylko w Niemczech, ale co kilka lat we Włoszech. Tym samym nie  
jesteśmy skazani wyłącznie na monopol niemieckich obrabiarek. 
Producenci pił są także na włoskim półwyspie. Nie słyszałem w Polsce  
o piłach takich jak firm FMB, MACC, MEBER.

Poza piłami do cięcia metali odwiedziłem oczywiście stoisko 
Nakanishi, których wrzeciona do frezarek i tokarek oraz ręczne narzędzia 
szlifierskie sprzedajemy od ponad 10 lat. Największe wrażenie na 
klientach przechodzących przed stoiskiem robił (robiła?) Gazeroid czyli 
typowo japońskie dzieło sztuki autorstwa Takayuki Todo. Gazeroid to 
człekokształtny robot szukający kontaktu wzrokowego z poruszającymi 
się przed nim postaciami. A że figura stwora została przybrana 

EMO MEDIOLAN 2015

Nie jechałbym tak daleko poza granice Polski na jakiekolwiek targi, ale targi EMO, największa europejska  
wystawa obrabiarek pobudziła moją ciekawość. Nie jest to przecież impreza organizowana co roku.  
W dodatku w Polsce jesień była akurat chłodna i deszczowa, natomiast w Mediolanie słonecznie i  
+24 stopnie Celsjusza! Skuszony pogodą i faktem, że EMO we Włoszech odbywa się raz na sześć lat,  
wybrałem się, by zwiedzać pełne 12 hal mediolańskich targów.

Fot. 1. Piła może i tureckiej produkcji, ale marka znana w Polsce, a przekrój  
ciętego materiału 2200 x 2000 mm zrobił na nas wrażenie.

Fot. 2. Gazeroid - japoński robot patrzący w oczy przechodniów przyciągał 
zwiedzających do stoiska naszego partnera Nakanishi.
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dziewczęcopodobnym silikonem z długimi włosami, mało kto mógł oprzeć 
się przed skrzyżowaniem z nim spojrzeń. Malkontentom protestującym 
co wspólnego ma antropoidalny robot z narzędziami Nakanishi spieszę 
donieść, że całość „ciała” figury po obróbce CNC na frezarce była 
wykańczana do połysku ręcznymi szlifierkami Nakanishi właśnie. Nowością 
bardziej przydatną w praktyce produkcyjnej niż robot „łapiący” wzrok 
klienta na stoisku Nakanishi były nowe sterowniki do wrzecion Astro.  
Nowe sterowania pozwalają uzyskać więcej obrotów z tych samych 
silników, zamiast 30 000 aż 40 000 obr/min.

Wiem, że narzędziownie coraz częściej bazują na pięcioosiowych 
centrach, ale ja zwiedzanie wystawy obrabiarek zacząłem od maszyn 
najbardziej „narzędziowych”, bo niespotykanych gdzie indziej  
w przemyśle czyli elektrodrążarek.

Na stoisku firmy Sodick był obecny popularny model drążarki 
ubytkowej AG60L, obok kompaktowej drutówki AP250L (osie X 
x Y x Z/U x V odpowiednio 250 x 150 x 120/35 x 35mm), gdzie  
dielektrykiem jest olej. Ten zmieniony dielektryk pozwalający ciąć  
z taką samą szybkością jak w wodzie, daje jednak powierzchnię 
cięcia tak dobrą jak Ra = 0,15um! Na stoisku były oczywiście 
maszyny pokazywane po raz pierwszy. Światową premierę miała 
dużo większa drutówka oznaczona symbolem VL600Q, (osie 
X x Y x Z/U x V odpowiednio 600 x 400 x 270/80 x 80mm),  
z napędami liniowymi w 4 osiach, najnowszym kontrolerem LN2W 
NC, automatycznym nawlekaniem drutu itd. Jest to maszyna 
robiąca dużo większe wrażenie od tych mniejszych kupowanych  

„na start”. Największą jednak dla mnie ciekawostką na stoisku  
japońskiej firmy był Sodick 3D Metal Printer o symbolu OPM 250E. 
Ta „drukarka” spieka elementy do wymiarów 250 x 250 x 250 mm  
z mikronową precyzją. Proszki metali spajane są w OPM 250E silnym 
laserem itrowym o mocy maksymalnej 500W. Obrabiarka – drukarka  
pozwala potem frezować laserowo formowany detal wrzecionem  
HSM o 45 tys. obr/min. Magazyn narzędzi skrawających pomieści 
do 16 narzędzi a to oznacza, że wykonywanie wkładek do form  
z kanałami splątanymi jak włoskie spaghetti nigdy nie było tak proste. 
Tym bardziej, że Sodick oferuje też dedykowany do tej technologii 
system CAM pomagający zaprojektować drogę lasera i narzędzi 
obrotowych.. Ciekawe kiedy pierwszy egzemplarz tak innowacyjnej 
obrabiarki trafi do Polski.

Polskie firmy także były obecne na targach EMO w Mediolanie.  
Byłem na kilku „naszych” stoiskach. APX z Opaczy pokazywał 
produkowane przez siebie oprawki i tulejki, oferował również  
możliwości kooperacyjne. Z branży narzędziowej obecny był też 
ciechanowski Fanar, na którego stoisku najbardziej widoczne były 
duże i małe narzędzia do gwintowania. Nasi producenci oferowali nie 
tylko gwintowniki. Firma Poręba Machine Tool z Katowic zachęcała 
do kupna tokarek. Poręba MT produkuje obrabiarki średnie i ciężkie.  
Są to duże maszyny głównie dla hutnictwa, przemysłu energetycznego, 
papierniczego czy stoczniowego. Przykładowo tokarka T80L-400 może 
obrabiać elementy o długości do 19m i wadze do 80.000 kg.

Fot. 3. Nowy SODICK OPM 250E spieka laserem "drukowany" element  
z metalowych proszków i potem sam frezuje uzyskany model.

Fot. 4. Jedno z polskich stoisk na EMO miał APX Technologie, importer  
obrabiarek i producent oprzyrządowania do obrabiarek.
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Duże uchwyty tokarskie były mocnym gadżetem przykuwającym  
oczy do stoiska biało - podlaskiego BISONa. Natomiast ja zwróciłem  
uwagę na reklamowaną na stoisku stronę www w języku włoskim 
www.bison-bial.it. Ale nic dziwnego, skoro od 2013 roku działa spółka  
BISON Italia sprzedająca produkty BISON SA we Włoszech i Europie 
południowej. 

Kolejne polskie stoisko należało do Pro-Zap, firmy z Ostrowa 
Wielkopolskiego wspólnie z Fanuc Polska. Pro-zap zajmuje się 
projektowaniem i budową zautomatyzowanych stanowisk  
produkcyjnych, testowych dla różnych branż, głównie związanych 
z motoryzacją. Swoje urządzenia instalowali w Europie Zachodniej,  
Ameryce Północnej i Azji.

Jeżeli chodzi o polski ślad związany z Azją na targach EMO, 
to obecna była firma Eurometal z Banina koło Gdyni. Eurometal  
jest importerem wielu azjatyckich maszyn do obróbki metalu. Stoisko 
w pawilonie A1 firma współdzieliła z jednym z największych chińskich 
producentów centrów i frezarek CNC Shandong Weida Heavy  
Industries. Weida zatrudnia około 1500 osób i chwali się 300 mln USD 
rocznych obrotów. Produkuje typowe gabarytowo centra jak również  
i ekstra duże maszyny o konstrukcji bramowej. 

Stoisko takiego potentata w produkcji obrabiarek jakim jest  
DMG Mori zawsze zawiera jakieś nowości, światowe premiery itd..  
Tym razem zaszedłem do stoiska DMG Mori, by nie tyle oglądać  
centra frezarskie czy w sumie nowego Laserteca. Zaciekawiła mnie 
prezentowana przez DMG Mori możliwość obróbki tak kruchym 
materiałów jak szkła optyczne w sposób maszynowy, inny niż  
formowanie na gorąco czy mozolne szlifowanie. Ultrasonic na  
stoisku DMG Mori pracował, choć typowe wióry nie leciały. Maszyna 
obrabiała pokazowe detale ze szkła, a w gablotce obok pokazane  

Fot. 5. MEBER to włoski producent z ponad 50 letnią tradycją w tworzeniu różnej 
wielkości pił do stali, aluminium i drewna.

Fot. 6. Elektrodrążarki ROVELLA produkowane są w położonych koło Turynu 
zakładach Elettroerosione Frederici srl.

Fot. 7. FERRARI to znana włoska marka. Ale skoro już jeździmy Toyotą czy Oplem,  
to choć kupić frezarkę Ferrari (czerwone)?

Fot. 8. Isseta - samochodzik z lat 50 XX w. powstawał początkowo pod  
Mediolanem, potem prawa odkupiło niemieckie BMW.

Fot. 9. Tokarki Poręba nie zmieściłyby się na typowym stoisku z uwagi na gabaryty, ale 
Poręba Machine Tool było na EMO.

Fot. 10. Inny polski ślad na Mediolańskiej wystawie to obecność pomorskiej  
firmy Eurometal importującej  obrabiarki m. in. z Chin.
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były jej możliwości w obróbce stopów metali (np. INCONEL).  
Ultrasonic 30 to centrum z szybkimi obrotami, aż do 40 000 obr/min  
przy oprawkach HSK-40 uzupełnione o możliwość oscylacji 
ultradźwiękowym szlifowaniem lub frezowaniem z częstotliwościami 
do 50 kHz. Podczas ruchu obrotowego końcówka wrzeciona oscyluje 
z tak wielkimi częstotliwościami. Zysk jest na zwiększonej szybkości 
obróbki, mniejszym nagrzewaniu się detali. Można uzyskać lepszą  
jakość powierzchni i nawet do 2x wydłuża się czas życia narzędzi.

Z innego bieguna startował amerykański HAAS. Może to kwestia 
subiektywnego spojrzenia, ale na stoisku HAAS zwróciłem uwagę 
na model DT-1. HAAS DT-1 to niewielkie centrum, z umiarkowanymi 
szybkościami obrotowymi (do 15 000 obr./min) i przesuwami do 61 
m/min. Przesuwy typu 500 x 400 klasyfikują maszynę jaką mniejszą.  
Co zatem było zaletą? Trzy osiowe centrum DT-1 ze stołem obrotowo – 
uchylnym TRT100, czyli takie 3+2 osie kosztowało od 70 180 ₠. Myślę,  
że taka cena zachęci nie jedną firmę do inwestycji w obrabiarki HAAS.  
Kto zaczyna od jednej marki, często pozostaje jej wierny. Stąd może 
pomysł HAAS na maszyny MiniMill i inne relatywnie tanie, gdzie 
pracownicy szkolą się na małych obrabiarkach, poznają ich sterowanie  
i stopniowo :przesiadają się” na coraz większe.

Wrażenia z targów EMO miałem takie, że cały świat używa 
maszyn CNC, minimum 3 osiowych, ale najlepiej sterowanych  
w pełnych 5 osiach. Z czego połowa użytkowników pracuje dla  
lotnictwa i przemysłu kosmicznego sądząc z detali jakie firmy  
pokazywały na stoiskach. Mniej obrotni sprzedają maszyny dla 
pracujących dla przemysłu samochodowego. Dużym przeskokiem po 
wyjściu z targów EMO było wieczorne zwiedzanie wystawy EXPO 
2015, która akurat trwała w Mediolanie. Ze świata pośpiechu i biznesu  
można było trafić do egzotycznych afrykańskich pawilonów, gdzie 

prostota, żeby nie powiedzieć bieda wyglądała z każdego kąta. Ale to 
już osobna historia.

Następna włoska wystawa EMO w Mediolanie odbędzie się od  
4 do 9 października 2021 roku. Kiedyś targi EMO odbywały się jeszcze 
we Francji. Najbliższa czasowo edycja będzie w Niemczech w 2017 
roku. Skoro kolejna edycja włoska będzie w 2021, może organizatorzy  
zechcą wrócić jednak do targów pod Paryżem? Z taką perspektywą 
czasową można tylko zacytować przysłowie „pożyjemy – zobaczymy”. 
Ja, o ile pojadę na kolejne targi do Włoch, to chętnie zostałbym dzień 
dłużej. Dwa dni, na poznanie oferty wszystkich wystawców EMO,  
to było stanowczo za mało.

Fot. 11. DMG Mori pokazywało obróbkę szkła na centrum frezarskim, które posiada 
dodatkowo ultradźwiękowe oscylacje wrzeciona.

Fot. 12. HAAS Automation imponował wielkim stoiskiem i niskimi cenami. DT-1, 
centrum mające 3 + 2 osie oferowano za 70 tys. ₠

Fot. 13. Wystawa pełna była wielkich obrabiarek lub obrobionych detali. Na zdjęciu 
wentylator silnika odrzutowego Rolls-Royce.

Fot. 14. Chiński producent frezarek Jingdiao przemawiał do wyobraźni przyszłych 
klientów pokazując frezowanie... jajek. Tematycznie te jajka pasowały do sąsiedniej 
wystawy EXPO 2015 odbywającej się w Mediolanie, której hasłem było "wyżywienie 
planety, energia dla życia".

Fot. 15. Hmm, trochę zasłoniłem plakat, ale do zobaczenia w Hanowerze,  
we wrześniu 2017 roku!
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Ponad 800 firm z 31 krajów całego świata to skala rozmachu, 
jaką osiągnęły przez 20 lat swego istnienia Międzynarodowe Targi 
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL. Wystawa  
oceniana jest, jako jedna z najlepszych imprez sektora przetwórstwa 
tworzyw sztucznych w Europie. Nowe maszyny w ruchu, innowacyjne 
technologie, interesujące komponenty do produkcji - tego z pewnością 
nie zabraknie w 2016 roku w Kielcach. Już teraz warto wpisać majowy 
PLASTPOL w kalendarz najważniejszych imprez, na których nie  
powinno zabraknąć firm z branży. 

- Reprezentujące sektor przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy 
targi PLASTPOL, to w ofercie wystawienniczej Targów Kielce, wciąż 
jedna z najbardziej „międzynarodowych” imprez, odnotowujących  
ciągły wzrost. Rok 2015 był rekordowy, wystawę odwiedziło ponad  
18 tysięcy specjalistów - mówi dr Andrzej Mochoń, prezes Targów 
Kielce. - Także powierzchnia targów rośnie z roku na rok. Podczas 
XIX edycji ekspozycja zajęła 30 000 metrów kwadratowych. 

PLASTPOL to już od wielu lat miejsce ważnych merytorycznych 
spotkań i seminariów branżowych. Szczególnymi wydarzeniami podczas 
targów w 2015 roku, była konferencja prasowa Plastics Europe, na  

której poruszano temat pozycji i roli polskich firm na tle europejskiej 
branży. Odbyło się także polsko-niemieckie spotkanie gospodarcze. 
Targom towarzyszyły liczne pokazy działających maszyn, warsztaty. 

Rosnąca siła branżowego spotkania, jakim są Międzynarodowe  
Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, to 
odzwierciedlenie dobrej kondycji tego sektora przemysłu. Według  
danych Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych Plastics 
Europe Polska zajmuje szóstą pozycję w Europie, pod względem  
zużycia tworzyw. Analizy długoterminowe także pokazują stabilny  
wzrost branży w Polsce, co widać zwłaszcza na przykładzie produkcji 
wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy - w ciągu minionych 15 lat  
polska produkcja wzrosła aż trzykrotnie.

Co zobaczymy w 2016 roku podczas PLASTPOLU w Targach 
Kielce? Prezentacje najnowszych maszyn i urządzeń do przetwórstwa  
tworzyw, formy i narzędzia wykorzystywane w branży tworzyw 
sztucznych, komponentów czy technologii recyklingu. Oprócz gotowych 
produktów, firmy pochwalą się liniami technologicznymi i procesami 
przetwórczymi produktów. Nie zabraknie tematycznych konferencji, 
spotkań ze specjalistami i praktykami branży. 

	 	 		20	x	PLASTPOL
Jubileuszowa edycja jednych z najlepszych targów branży tworzyw sztucznych i gumy w Europie zapowiada się  

rekordowo! Zapraszamy 17-20 maja 2016

Targi Kielce i PLASTPOL zapraszają 17-20 maja 2016 roku.  
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W Krakowie już po raz 20. odbyły się targi EUROTOOL®, 
pokazujące, iż Kraków to nie tylko malownicze miasto z piękną 
historią, ale także zaplecze przemysłowe. Cieszy fakt, iż od 2 lat  
targi odbywają się w atrakcyjnym Międzynarodowym Centrum 
Targowo-Kongresowym EXPO.
EUROTOOL® w liczbach

Tegoroczna edycja targów to 9160 odwiedzających, którzy 
w przeciągu 3 dni trwania imprezy mieli okazję odwiedzić ponad  
500 wystawców i dystrybutorów z 31 krajów. Organizatorzy podkreślają, 
iż to o 20% więcej uczestników niż w roku ubiegłym. 

Imprezy towarzyszące
Ciekawą propozycją krakowskich targów były imprezy  

towarzyszące. W tym roku klienci mogli odwiedzić Salon Automatyki 
i Robotyki oraz Salon Technologii CAx, a także Salon Kooperacji 
Przemysłowej, będący spotkaniem usługodawców poszukujących 
partnerów zainteresowanych obróbką metali, przetwórstwem tworzyw 
sztucznych itp. Ważnym jest, iż wydarzeniu towarzyszyło Polsko-
Niemieckie Forum Kooperacyjno-Inwestycyjne.

Nagrodzeni w Krakowie
Statuetki w konkursie targowym prezentujące Smoka Wawelskiego 

zostały wręczone drugiego dnia Targów w trakcie jubileuszowego 
bankietu. Nagrody wręczono w 3 kategoriach:

- w kategorii obrabiarki:
Duże Wawelskie Smoki – główne nagrody krakowskich targów - 

otrzymały: firma YAMAZAKI Mazak Sp. z o.o. Oddział w Polsce za układ 
sterowania MAZATROL SMOOTH X – producent YAMAZAKI MAZAK 
CORPORATION; firma ABPLANALP  Sp. z o.o. za centrum tokarskie  
ST-40L – producent HAAS Corporation Inc. oraz firma FANUC  
POLSKA Sp. z o.o. za kompaktowe zrobotyzowane stanowisko  
obróbcze ROBODRILL z wykorzystaniem systemu wizyjnego 3D. 

Małe Wawelskie Smoki powędrowały także do firm: ECKERT 
AS Sp. z o.o. za SZAFIR CONCEPT + VORTEX 3D, firmy AEP – AJAN 
ELEKTRONIK POLSKA za przecinarkę plazmową SHP460 oraz firmy  
STIGAL za wymienny stół roboczy w najszybszych przecinarkach 
plazmowych.

- w kategorii narzędzia:
Dużego Wawelskiego Smoka otrzymała firma SECO TOOLS 

(POLAND) Sp. z o.o. za gatunki płytek z pokryciem w technologii 
DURATOMIC®, a Mały Wawelski Smok powędrował do Instytutu 
Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za ściernice supercienkie 
diamentowe i z regularnego azotku boru ze spoiwem hybrydowym.

- w kategorii aparatura pomiarowo-kontrolna: 
Główną nagrodę - Dużego Wawelskiego Smoka - otrzymała firma 

CARL ZEISS Sp. z o.o. za pomiarowy projektor cyfrowy O-SELECT – 
producent CARL ZEISS AG, a Małe Wawelskie Smoki powędrowały 
do firm:  RENISHAW Sp. z o.o. za uniwersalny sprawdzian produkcyjny 
EQUATOR 300 – producent RENISHAW PLC oraz PHU FAKTOR – PIOTR 
PACHCZYŃSKI za MFP100BV uniwersalne automatyczne stanowisko  
do kontroli czujników – producent FEINMESS SUHL GmbH.

Dodatkowo wyróżnienia  za efektowną aranżację stoisk targowych 
powędrowały do firm SECO TOOLS (POLAND) Sp. z o.o. oraz  
BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o.

Bankiet w Starej Zajezdni
Nagrody wręczono podczas bankietu, który odbył się w wyjątkowym 

wnętrzu odrestaurowanej hali byłej krakowskiej zajezdni tramwajowej. 
Organizatorzy tym razem zaproponowali półformalne spotkanie 
przy akompaniamencie muzyki zespołu w stylu Oktoberfest. Podczas  
zabawy miały miejsce liczne konkursy dla uczestników bankietu.

Należy zauważyć, iż organizatorzy mają wiele pomysłów i bardzo 
się starają, aby te 20 lat istnienia targów przełożyły się na kolejne lata. 
Potwierdza to fakt, iż mimo niespodziewanego załamania pogody,  
jakie miało miejsce właśnie w czasie targów, impreza się odbyła,  
a zwiedzający dopisali – na co wskazują wymienione wcześniej liczby. 
Niebagatelne znaczenie ma fakt, iż targi te odbywają się w pięknym 
Krakowie, gdzie nawiązane podczas wystawy znajomości i rozpoczęte 
wówczas rozmowy, można przenieść do jednej z licznych kawiarni 
znajdujących się na urokliwej Starówce. Organizatorzy już dzisiaj 
zapraszają Państwa na 21. Edycję Targów EUROTOOL® w Krakowie, 
które odbędą się 18-20 października 2016 roku. 

Joanna Metryka-Moryc

XX Jubileuszowe Targi EUROTOOL® w Krakowie

Fot. 2. Przedstawiciele Forum Narzędziowego OBERON oraz firmy  
OBERON Robert Dyrda podczas targów Eurotool®

Fot. 1. W tle jedna z dwóch hal Międzynarodowego Centrum Targowo-
Kongresowego EXPO w Krakowie - hala Wisła.



Sosnowi c

Równocześnie odbędą się:

TARGI WIRTOTECHNOLOGIA  
 metody i narzędzia do wirtualizacji procesów,  

CAD/CAM/CAE, rapid prototyping, metrologia przemysłowa

BRANżA spOTykA sIę W sOsNOWCu!

/y

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

Targi Metod i Narzędzi  
do Wirtualizacji Procesów
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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
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Portal branży narzędziowej
narzedziownia.org

partner branżowy
targów LASERexpo
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4 – 6 października 2016

www.exposilesia.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
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16 – 18 luty 2016

PROMOCJA DO 31 STYCZNIA 2016
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Targi branżowe w kraju i za granicą w roku 2016
Targi w roku 2016 Imprezy towarzyszące Termin targów Wystawcy Zwiedzający

Styczeń

EUROGUUS - Norymberga, Niemcy www.euroguss.de Międzynarodowe Targi Odlewnictwa, Technologii, Procesów i Produktów 12-14 I 2016 470 11 187

NORTEC - Hamburg, Niemcy www.nortec-hamburg.de Targi Przemysłowe Technologii Wytwarzania 26-29 I 2016 430 12 000

Interplastica - Moskwa, Rosja www.interplastica.de 19. Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy 26-29 I 2016 692 19 000

Luty

Samumetal - Podenone, Włochy www.samuexpo.com/samumetal/ Targi Technologii i Narzędzi Obróki Metali 3-6 II 2016 500 10 000

GRINDexpo - Sosnowiec, Polska www.exposilesia.pl/grindexpo/pl/ Targi Techniki Szlifowania i Cięcia BRAZINGexpo 16-18 II 2016 100 2 000

METAV - Dusseldorf, Niemcy www.metav.de Międzynarodowe Targi Techniki Produkcji i Automatyzacji 23-27 II 2016 610 31 000

Marzec

Intertool Kiev - Kijów, Ukraina www.en.intertool.kiev.ua 16. Międzynarodowe Targi Narzędzi i Mocowań Garden Tool 3-5 III 2016 71 7 122

WarsawExpo - Warszawa, Polska www.targiopakowan.pl   Targi Techniki Pakowania i Opakowań WARSAW PACK 8-10 III 2016 bd bd

STOM Tool - Kielce, Polska www.targikielce.pl IX Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL * Control-Stom, Stom-Tool, Stom-Blech, Stom-Laser, Expo-Surface, Pneumaticon, Spawalnictwo 9-11 III 2016 500 6 500

Kwiecień

MESSE - Hannover, Niemcy www.hannovermesse.de Międzynarodowe Targi Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle 25-29 IV 2016 6 500 220 000

USETEC - Karlsruhe, Niemcy www.usetec-fair.com Międzynarodowe Targi Techniki Używanych 25-27 IV 2016 313 5 142

Control - Stuttgart, Niemcy www.control-messe.de XXX Międzynarodowe Targi Zapewniania Jakości 26-29 IV 2016 917 25 903

Maj

Intertool - Wiedeń, Austria www.intertool.at Międzynarodowe Targi Technologii Produkcyjnej Smart Automation Austria 10-12 V 2016 239 bd

Plastpol - Kielce, Polska www.targikielce.pl/pl/plastpol.htm XIX Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL * 17-20 V 2016 800 18 000

BALTTECHNIKA - Wilno, Litwa www.litexpo.lt/en/event/120/show Międzynarodowe Targi Inżynierii Mechanicznej, Wyposażenia dla Przemysłu, Inżynierii  
Elektronicznej i Elektrycznej, Sprzetu dla Pomiaru i Kontroli oraz Ekologii

18-20 V 2016 92 6 300

Metaloobrabotka - Moskwa, Rosja www.metobr-expo.ru/ Międzynarodowe Targi Sprzętu, Narzędzi dla Przemysłu Metalurgicznego 23-27 2016 949 25 811

Czerwiec

ITM - Poznań, Polska www.technologie.mtp.pl/pl Salon Obrabiarek i Narzędzi * Mach-Tool , METALFORUM, SUBCONTRACTING, WELDING, SURFEX,  7-10 VI 2016 ok. 1 000 16 955

wfb - Augsburg, Niemcy www.wfb-messe.de Targi Budowy Maszyn i Form 7-8 VI 2016 100 1 200

Rosmould - Moskwa, Rosja www.rosmould.com Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Form Rosplast 15-17 VI 2016 200 5 918

Wrzesień

Epla - Poznań, Polska www.epla.pl/pl Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PAKFOOD, Polagra Food, Invest Hotel 26-29 IX 2016 70 3 000

METAL - Kielce, Polska www.targikielce.pl/pl/metal.htm XXI Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa 20-22 IX 2016 200 2 127

AMB - Stuttgart, Niemcy www.messe-stuttgart.de/amb Międzynarodowe Targi Obróbki Metali 13-17 IX 2016 1 350 ok. 90 000

Październik

TOOLEX - Sosnowiec, Polska www.exposilesia.pl/toolex/pl 9. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki * WIRTOTECHNOLOGIA, TEZexpo, Superprotect, OILexpo 4-6 X 2016 500 9 500

MSV - Brno, Czechy www.bvv.cz/pl/msv/ Międzynarodowe Targi Maszynowe 3-7 X 2016 1 500 80 000

Steelmet - Sosnowiec, Polska www.exposilesia.pl/steelmet/pl 9. Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów ExpoWELDING, FixingTECH EXPO, LASERexpo, ROBOTshow 18-20 X 2016 500 9 500

Eurotool - Kraków, Polska www.targi.krakow.pl 21. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL® * BLACH-TECH-EXPO 18-20 X 2016 500 9 000

K - Düsseldorf, Niemcy www.k-online.de XX Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Kauczuku 19-26 X 2016 3 220 217 423

Listopad

Warsaw Tool - Warszawa, Polska www.warsawexpo.eu/kalendarz-targow Targi Narzędzi Szlifowanie i Cięcie, Warsaw Plast 2016 15-17 XI 2016 bd bd

FormNext - Frankfurt nad Menem, 
Niemcy

www.mesago.de Międzynarodowe Targi Technologii Addytywnych i Ubytkowych 15-18 XI 2016 232 8 982

Gudzień

EuroMOLD - Dusseldorf, Niemcy www.euromold.com Światowe Targi Konstrukcji Form, Narzędzi, Projektowania i Rozwoju Wyrobu 6-9 XII 2016 1 056 58 673

Targi w cyklu dwuletnim

Zuliefermesse - Lipsk, Niemcy www.poddostawcy.pl Międzynarodowe Targi Poddostawców: Części, Komponenty, Moduły, Technologie 7-10 III 2017 1 433 23 500

EMO - Hannover, Niemcy www.emo-hannover.de/ Międzynarodowe Targi Obróbki Metali 18-23 IX 2017 2 100 145 000

Fakuma - Fredrichshafen, Niemcy www.fakuma-messe.de XXV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 17-21 X 2017 1 780 45 721

Plast - Mediolan, Włochy www.plastonline.org Międzynarodowa Wystawa Przemysłu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy 26-30 IX 2017 1 584 ponad 50 000

Moulding Expo - Stuttgart, Niemcy www.messe-stuttgart.de/moulding-expo II Międzynarodowe targi Narzędzi, Fakturowania Form do Tworzyw Sztucznych 30 V-2 VI 2017 615 13 989

TIMTOS Taipei, Tajwan www.timtos.com.tw XVII Tajpejskie Międzynarodowe Targi Maszynowe 7-12 III 2017 1 015 46 000

Intec - Lipsk, Niemcy www.targi-intec.pl Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji 7-10 III 2017 1 433 23 500

* Firma OBERON Robert Dyrda będzie obecna na tych targach
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Targi w roku 2016 Imprezy towarzyszące Termin targów Wystawcy Zwiedzający

Styczeń

EUROGUUS - Norymberga, Niemcy www.euroguss.de Międzynarodowe Targi Odlewnictwa, Technologii, Procesów i Produktów 12-14 I 2016 470 11 187

NORTEC - Hamburg, Niemcy www.nortec-hamburg.de Targi Przemysłowe Technologii Wytwarzania 26-29 I 2016 430 12 000

Interplastica - Moskwa, Rosja www.interplastica.de 19. Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy 26-29 I 2016 692 19 000

Luty

Samumetal - Podenone, Włochy www.samuexpo.com/samumetal/ Targi Technologii i Narzędzi Obróki Metali 3-6 II 2016 500 10 000

GRINDexpo - Sosnowiec, Polska www.exposilesia.pl/grindexpo/pl/ Targi Techniki Szlifowania i Cięcia BRAZINGexpo 16-18 II 2016 100 2 000

METAV - Dusseldorf, Niemcy www.metav.de Międzynarodowe Targi Techniki Produkcji i Automatyzacji 23-27 II 2016 610 31 000

Marzec

Intertool Kiev - Kijów, Ukraina www.en.intertool.kiev.ua 16. Międzynarodowe Targi Narzędzi i Mocowań Garden Tool 3-5 III 2016 71 7 122

WarsawExpo - Warszawa, Polska www.targiopakowan.pl   Targi Techniki Pakowania i Opakowań WARSAW PACK 8-10 III 2016 bd bd

STOM Tool - Kielce, Polska www.targikielce.pl IX Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL * Control-Stom, Stom-Tool, Stom-Blech, Stom-Laser, Expo-Surface, Pneumaticon, Spawalnictwo 9-11 III 2016 500 6 500

Kwiecień

MESSE - Hannover, Niemcy www.hannovermesse.de Międzynarodowe Targi Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle 25-29 IV 2016 6 500 220 000

USETEC - Karlsruhe, Niemcy www.usetec-fair.com Międzynarodowe Targi Techniki Używanych 25-27 IV 2016 313 5 142

Control - Stuttgart, Niemcy www.control-messe.de XXX Międzynarodowe Targi Zapewniania Jakości 26-29 IV 2016 917 25 903

Maj

Intertool - Wiedeń, Austria www.intertool.at Międzynarodowe Targi Technologii Produkcyjnej Smart Automation Austria 10-12 V 2016 239 bd

Plastpol - Kielce, Polska www.targikielce.pl/pl/plastpol.htm XIX Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL * 17-20 V 2016 800 18 000

BALTTECHNIKA - Wilno, Litwa www.litexpo.lt/en/event/120/show Międzynarodowe Targi Inżynierii Mechanicznej, Wyposażenia dla Przemysłu, Inżynierii  
Elektronicznej i Elektrycznej, Sprzetu dla Pomiaru i Kontroli oraz Ekologii

18-20 V 2016 92 6 300

Metaloobrabotka - Moskwa, Rosja www.metobr-expo.ru/ Międzynarodowe Targi Sprzętu, Narzędzi dla Przemysłu Metalurgicznego 23-27 2016 949 25 811

Czerwiec

ITM - Poznań, Polska www.technologie.mtp.pl/pl Salon Obrabiarek i Narzędzi * Mach-Tool , METALFORUM, SUBCONTRACTING, WELDING, SURFEX,  7-10 VI 2016 ok. 1 000 16 955

wfb - Augsburg, Niemcy www.wfb-messe.de Targi Budowy Maszyn i Form 7-8 VI 2016 100 1 200

Rosmould - Moskwa, Rosja www.rosmould.com Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Form Rosplast 15-17 VI 2016 200 5 918

Wrzesień

Epla - Poznań, Polska www.epla.pl/pl Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PAKFOOD, Polagra Food, Invest Hotel 26-29 IX 2016 70 3 000

METAL - Kielce, Polska www.targikielce.pl/pl/metal.htm XXI Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa 20-22 IX 2016 200 2 127

AMB - Stuttgart, Niemcy www.messe-stuttgart.de/amb Międzynarodowe Targi Obróbki Metali 13-17 IX 2016 1 350 ok. 90 000

Październik

TOOLEX - Sosnowiec, Polska www.exposilesia.pl/toolex/pl 9. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki * WIRTOTECHNOLOGIA, TEZexpo, Superprotect, OILexpo 4-6 X 2016 500 9 500

MSV - Brno, Czechy www.bvv.cz/pl/msv/ Międzynarodowe Targi Maszynowe 3-7 X 2016 1 500 80 000

Steelmet - Sosnowiec, Polska www.exposilesia.pl/steelmet/pl 9. Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów ExpoWELDING, FixingTECH EXPO, LASERexpo, ROBOTshow 18-20 X 2016 500 9 500

Eurotool - Kraków, Polska www.targi.krakow.pl 21. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL® * BLACH-TECH-EXPO 18-20 X 2016 500 9 000

K - Düsseldorf, Niemcy www.k-online.de XX Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Kauczuku 19-26 X 2016 3 220 217 423

Listopad

Warsaw Tool - Warszawa, Polska www.warsawexpo.eu/kalendarz-targow Targi Narzędzi Szlifowanie i Cięcie, Warsaw Plast 2016 15-17 XI 2016 bd bd

FormNext - Frankfurt nad Menem, 
Niemcy

www.mesago.de Międzynarodowe Targi Technologii Addytywnych i Ubytkowych 15-18 XI 2016 232 8 982

Gudzień

EuroMOLD - Dusseldorf, Niemcy www.euromold.com Światowe Targi Konstrukcji Form, Narzędzi, Projektowania i Rozwoju Wyrobu 6-9 XII 2016 1 056 58 673

Targi w cyklu dwuletnim

Zuliefermesse - Lipsk, Niemcy www.poddostawcy.pl Międzynarodowe Targi Poddostawców: Części, Komponenty, Moduły, Technologie 7-10 III 2017 1 433 23 500

EMO - Hannover, Niemcy www.emo-hannover.de/ Międzynarodowe Targi Obróbki Metali 18-23 IX 2017 2 100 145 000

Fakuma - Fredrichshafen, Niemcy www.fakuma-messe.de XXV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 17-21 X 2017 1 780 45 721

Plast - Mediolan, Włochy www.plastonline.org Międzynarodowa Wystawa Przemysłu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy 26-30 IX 2017 1 584 ponad 50 000

Moulding Expo - Stuttgart, Niemcy www.messe-stuttgart.de/moulding-expo II Międzynarodowe targi Narzędzi, Fakturowania Form do Tworzyw Sztucznych 30 V-2 VI 2017 615 13 989

TIMTOS Taipei, Tajwan www.timtos.com.tw XVII Tajpejskie Międzynarodowe Targi Maszynowe 7-12 III 2017 1 015 46 000

Intec - Lipsk, Niemcy www.targi-intec.pl Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji 7-10 III 2017 1 433 23 500
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W spino.pl postanowiliśmy całkowicie przeprojektować klasyczne 
założenia wyszukiwarki w oparciu o nasze doświadczenie branżowe – mówi 
Janusz Wyderka, wiceprezes Spino Sp. z o.o., twórca platformy. - System 
oparty jest o stale rozbudowywany zestaw sztywnych kryteriów, zarówno 
technicznych, jak i logistycznych. Pozwala na wyszukiwanie ofert kupna-
sprzedaży materiałów, maszyn i urządzeń, usług na maszynach o ściśle 
określonych parametrach w dokładnie zapisanych przedziałach czasowych, 
wynajęcia lokali, itp..

Spino.pl, dzięki nowatorskiemu podejściu do silnika tworzonej 

wyszukiwarki, stwarza szanse nie tylko dla firm o już ugruntowanej pozycji 
na rynku, ale także dla debiutantów, dla których barierą w ekspansji są często 
problemy z szybkim znalezieniem podwykonawcy bądź zagospodarowaniem 
własnych wolnych mocy przerobowych. – Postanowiliśmy włączyć do bazy 
możliwość wyszukiwania parametrów innych, niż techniczne, ponieważ 
to właśnie one często przesądzają o nawiązaniu ewentualnej kooperacji.  
Te możliwości systemu pomagają przy planowaniu produkcji JIT  
czy logistyki danego zlecenia, czego dotychczas istniejące narzędzia 
wyszukiwawcze nie mogły zaoferować – podkreśla Wyderka.

W przeciwieństwie do tradycyjnego handlu czy usług, wyszukiwarki internetowe nie oferują jeszcze 
zaawansowanych narzędzi, pomagających w kojarzeniu kontrahentów, wolnych mocy przerobowych czy maszyn 
o określonych parametrach technicznych. Projekt spino.pl, autorstwa grupy inżynierów z Krosna, ma szansę  
stać się dla branży tym, czym usługi Google dla „zwykłej” Sieci.

Jak znaleźć halę fabryczną do 1000 m2 z własną bocznicą kolejową, podwykonawcę do poszukiwanego przez nas 
podzespołu, zaoferować wolne moce przerobowe, które posiadana przez nas maszyna CNC będzie mieć w przyszłym 
tygodniu przez dwanaście dni do następnego zlecenia albo podzlecić jeden z procesów technologicznych partnerowi,  
który będzie miał możliwość przechowania wyprodukowanych elementów na własnym magazynie? Znalezienie  
odpowiedzi na te pytania nie było dotychczas proste i wymagało ręcznego, żmudnego i – nie oszukujmy się – mało 
efektywnego wyszukiwania odpowiednich ofert albo w Internecie, albo zgromadzonych przez lata kontaktach,  
a cały proces i tak kończył się koniecznością obdzwonienia wielu potencjalnych kontrahentów. Grupa praktyków  
postanowiła to zmienić.

BRAKUJĄCE OGNIWO KOOPERACJI
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Po założeniu konta w systemie możemy zdecydować, czy 
interesuje nas złożenie oferty na udostępnienie naszych zasobów 
(np. sprzedaż maszyny, wynajem pomieszczenia, przyjęcie zlecenia 
wykonania jakiegoś podzespołu), czy ich kupno (poszukiwanie 
podwykonawcy, hali fabrycznej czy maszyny o określonym stopniu 
zużycia). Oba rodzaje zapytań posiadają dodatkowo możliwość 
określenia dostępności poprzez podanie okresu oczekiwania  
na przyjęcie zlecenia, wyszukiwanie dostępności od ręki bądź oferty 
w planach.

Bazę przeszukujemy poprzez zaznaczenie w formularzu 
interesujących nas kryteriów. Wybór jest naprawdę duży, stale 
rozwijane drzewo parametrów posiada już ponad 100 pozycji  
w drzewie menu, 450 kategorii i 18000 parametrów. Wybierać 

możemy spośród bardzo szerokiego zakresu, począwszy od osiągów 
poszukiwanej czy oferowanej maszyny, a skończywszy na odległości 
zakładu wykonawcy od lotniska. Należy podkreślić, że możliwość 
wyboru kryteriów niekoniecznie technicznych to jedna z nowości,  
dla których spino.pl można traktować nie tylko jako kolejną 
wyszukiwarkę, ale całkowicie kompletną bazę ofert, gdzie  
znalezienie kooperanta następuje niemal automatycznie, bez 
konieczności korzystania z zewnętrznych źródeł informacji.

Dzięki ujęciu większości kryteriów wyszukiwania w postaci pól  
do zaznaczenia udało się wyeliminować jedną z największych  
bolączek użytkowników takich narzędzi, jakim była dowolność 
formy, w jakiej wpisywane były kryteria, a z czym istniejące narzędzia 
zwyczajnie sobie nie radziły – dotychczas znalezienie w internecie 
„siedmiu wysokociśnieniowych wtryskarek pionowych z siłą 
zwarcia od 4 do 6 ton, dostępnych od 7 do 20 grudnia” było prawie  
niemożliwe. Korzystając ze spino.pl, informacje takie możemy 
uzyskać bez problemu, o ile zostaną one tam zgłoszone.

Każde zapytanie wykonywane jest w czasie rzeczywistym, na 
bieżąco możemy zarówno dodawać nowe kryteria, jak i usuwać 
już istniejące. W ten sposób możliwe jest np. poszukiwanie 
podwykonawcy, który kosztem nieco droższego transportu zapewni 
w zamian realizację całego procesu technologicznego, zamiast  
tylko jednego bądź kilku jego etapów. Twórcy spino.pl wykonali 
naprawdę kawał porządnej pracy; pozostaje mieć nadzieję,  
że rynek przyjmie tę rewolucję z entuzjazmem.

Autor: ŁK
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CAMdivision – Polska – Europa

CAMdivision – pierwsi w Polsce i rozszerzamy działalność na Europę!

XI spotkanie VIP Polskich Biznes Partnerów Siemens Industry Software odbyło się w tym roku w dniach 27-29 października w Pałacu  
Odrowążów w okolicach Radomia.

Największe obroty z SIEMENS PLM spośród wszystkich partnerów handlowych i kolejny tytuł PLATYNOWEGO Partnera SIEMENS PLM 
(rok temu zostaliśmy pierwszą w historii polską firmą z tytułem PLATINUM) oraz blisko 3/4 rynku CAM dla CAMdivision, to najistotniejsze 
wieści z tegorocznego spotkania.

Firma CAMdivision Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania CAx/PLM 
powiązane z pełnym wdrożeniem, szkoleniami, postprocesorami i wsparciem 
technicznym w oparciu o zintegrowane oprogramowanie firmy SIEMENS PLM. 
Posiadamy największe doświadczenie w Polsce we wdrożeniach NX CAD/NX/
CAM i specjalistycznych aplikacji do konstrukcji form NX Mold Design i wykrojników  
NX Progressive Die Design.

Portfolio produktów SIEMENS PLM umożliwia nam dynamiczny rozwój firmy 
i aktywny udział we wdrażaniu idei Industry 4.0. Rozszerzamy jednak naszą 
działalność na inne produkty (m.in. współpraca z firmą Celeritive w zakresie  
VoluMill for NX CAM) oraz kolejne rynki – powiedział Artur Bielicz prezes firmy 
CAMdivision Sp. z o.o. W ostatnim roku na potrzeby obsługi niemieckiego rynku 
powołaliśmy dedykowaną spółkę CAMdivision GmbH. Wdrażamy obecnie 
oprogramowanie na 
terenie całej Europy.
Największą wartością 
firmy są jej Pracownicy – 
dodaje Krzysztof Augustyn 
– dyrektor techniczny 
CAMdivision Sp. z o.o. – 
i należą się im szczególne 

podziękowania za zaangażowanie i wkład w nasz rozwój. W ostatnim roku 
zatrudniliśmy kolejnych, wysokiej klasy specjalistów w swoich dziedzinach. 
Dzięki tym działaniom zapewniamy naszym Klientom wdrożenia na 
najwyższym poziomie w szerokim obszarze zastosowań NX CAD/CAM/CAE 
i TEAMCENTER.

W czasie spotkania podsumowano zakończony pełnym sukcesem rok  
finansowy 2015, (określony w firmie Siemens od 1 października do 30 września). 
Polska jest jedynym krajem w Europie notującym dwucyfrowy wzrost  
obrotów nieprzerwanie od 5 lat! To wspólny sukces wszystkich partnerów 
handlowych SIEMENS PLM – warto tu przypomnieć, że prawie 3/4 rynku CAM 
należy do CAMdivision Sp. z o.o.

Podczas spotkania wręczono również inne doroczne nagrody dla partnerów 
biznesowych (w Polsce jest ich ponad dziesięciu) przyznane przez Siemens 
Industry Software. Jako CAMdivision Sp. z o.o. odebraliśmy m.in. nagrodę za  
„Największą sprzedaż w roku 2015” – czyli ponad 30% rynku oprogramowania!

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie i niezwykle udaną współpracę!

CAMdivision Sp. z o.o. - PLATINUM Partner SIEMENS PLM

Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia • Błonie ul. Sosnowa 10 • 55-330 Miękinia
www.camdivision.pl • tel. +48 71 780 30 20 
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Uchwyt tokarski ROTA THW plus pozwala na elastyczną i szybką wymianę szczęk dzięki zintegrowanemu systemowi szybkiej wymiany szczęk 
oraz modułowemu systemowi wymiennych tulei centralnych. W ciągu jednej minuty można dokonać wymiany kompletu szczęk, a wysoka dokładność 
i powtarzalność wymiany (do 0,02 mm) eliminują konieczność każdorazowego wytaczania szczęk miękkich. Oprócz wysokiej precyzji, ROTA THW 
plus został zaprojektowany, aby być obsługiwane łatwo i bezpiecznie podczas zmiany szczęki. Tylko wtedy, gdy szczęka jest poprawnie umieszczona 
w prowadnicy, klucz może być łatwo usunięty z uchwytu. Krótkie i częste cykle zaciskania przy stosowaniu cieczy chłodząco-smarującej podczas 
procesów obróbkowych mogą, na skutek niedostatecznej konserwacji, powodować zmniejszenie siły zacisku na uchwycie. W uchwycie ROTA 
THW plus zastosowany został ulepszony system smarowania - specjalna struktura kanałków doprowadzających smar doskonale dostarcza go do 
powierzchni współpracujących ze sobą, co prowadzi do wyraźnego zwiększenia siły zacisku na uchwycie. Oznacza to mniej przerw na smarowanie i 
konserwację uchwytu oraz zwiększenie siły mocowania przy długim obciążeniu.

1. Regulowany zderzak - zapewnia powtarzalność mocowania detalu.

2. Wyrzutnik detali - optymalny dodatek do automatycznego załadunku.

3. Dysze chłodzące - idealny komponent, jeśli maszyna jest wyposażona  
  w centralne podawanie chłodziwa.

4. Zamknięta - efektywne uszczelnienie uchwytu zapobiega dostaniu  
  się wiórów lub chłodziwa do otworu przelotowego.

ROTA THW vario, to elastyczny system mocowania za pomocą uchwytu tokarskiego, trzpienia rozprężnego lub tulei zaciskowej, idealny do 
obróbki małych serii. W ciągu zaledwie dwóch minut, podstawowy uchwyt ROTA THW vario, może być wyposażony w tuleję zaciskową lub trzpień 
rozprężny. Uchwyt pozostaje zawsze zamontowany na wrzecionie obrabiarki, a tym samym pozwala zaoszczędzić cenny czas podczas konfiguracji 
innych elementów zaciskowych. 

Redukcja czasu przezbrojenia maszyny  
dzięki uchwytom tokarskim  

z szybką wymianą szczęk firmy SCHUNK

Redukcja stanów magazynowych oraz produkcja just-in-time wpływają obecnie coraz bardziej na procesy 
produkcyjne zakładów. Aby sprostać konkurencji, konieczna jest elastyczna i oszczędna produkcja- wytwarzane 
są coraz krótsze serie, a jednocześnie wielokrotnie wzrastają wymagania co do jakości, co wymusza zwiększenie 
częstotliwości przezbrajania maszyn. Przezbrojenie maszyny musi być krótkie, dokładne i powtarzalne. Aby nie 
tracić cennego czasu, warto wybrać odpowiednie systemy mocowania zarówno narzędzi, jak i przedmiotów 
obrabianych. Firma SCHUNK, lider kompetencji w zakresie mocowania narzędzi i detali, oferuje całą gamę 
uchwytów tokarskich z systemem szybkiej wymiany szczęk. Duża dokładność, niezawodność i prosta obsługa 
pozwalają zredukować czas i koszt przezbrojenia maszyn, szczególnie przy niewielkich seriach produkcyjnych. 

1 - system szybkiej wymiany szczęk
2 - hartowany korpus uchwytu
3 - duży otwór przelotowy
4 - kanałki doprowadzające smar
5 - gwintowane otwory montażowe
6 - wyżłobienia smarowe
7 - szczęki bazowe
8 - mechanizm zamykający
9 - otwory pod śruby mocujące 
10 - zintegrowany mechanizm kulowy
11 - różne typy przyłączy
12 - modułowy system wymiennych tulei centralnych
13 - dodatkowe uszczelnienie tulei centralnej
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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

ROTA THW vario 215 w kombinacji z trzpieniem rozprężnym vario D
Zakresy mocowania trzpieni rozprężnych vario-D w 4 wielkościach:

• D0: zakres mocowania: 20-28mm

• D1: zakres mocowania: 26-38mm

• D2: zakres mocowania: 36-54mm

• D3: zakres mocowania: 50-80mm

Zalety: 

• Dokładność bicia < 0,005mm - dla wyższej precyzji, 

• prosta i szybka wymiana tulei rozprężnych –  
   redukcja czasów ustawienia,

• ekstremalnie sztywne mocowanie- wysoka precyzja mocowania,

• wysoka siła mocowania dzięki tulejom rozprężnym-  
   brak wybracji podczas obróbki.

ROTA THW vario 215 w kombinacji z tuleją zaciskową vario F

Zakresy mocowania tulei zaciskowej vario-F w 3 wielkościach:

• F65: zakres mocowania 4-65mm;

• F80: zakres mocowania 5-80mm;

• F100: zakres mocowania 16-100mm.

Zalety: 

• Dokładność bicia < 0,001mm – najwyższa jakość   
   obróbki,

• mocowanie na całej średnicy zewnętrznej - mocowanie  
   detalu wolne od deformacji,

• szybka wymiana tulei- redukcja czasów i kosztów  
   ustawienia maszyny,

• małe średnice mocowania- elastyczność dla różnych  
         zadań mocowania.

ROTA NCX

Po wcześniejszych sukcesach uchwytów hakowo-klinowych, SCHUNK wprowadza system szybkiej wymiany szczęk do maszyn CNC  
z cylindrem o krótkim skoku. ROTA NCX wyróżnia się w szczególności w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych, ze względu na  
wyjątkowo korzystny stosunek ceny do wydajności. Redukuje czasy przezbrojenia i zwiększa wydajność maszyny, dzięki systemowi szybkiej  

wymiany, przy wymianie szczęk górnych razem ze szczękami bazowymi,  
szczęki nie muszą być ponownie przetaczane. Do uchwytu ROTA NCX  
pasują wszystkie szczęki górne z wrębem krzyżowym frimy SCHUNK.  
ROTA NCX może być stosowany zarówno  do mocowania średnic  
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Interfejs jest w pełni kompatybilny  
z uchwytami Kitagawa serii BB-200. Uchwyt dostępny jest w wielkościach:  
165, 210, 260 oraz 315

◄

1. Korpus uchwytu

2. Adapter cięgna 

3. Pierścień mocujący
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61 szkół z 15 europejskich krajów otrzyma od Fundacji Gene’a 
Haasa (GHF) stypendia na łączną kwotę 425 000 USD (377 000 EUR). 
Pieniądze te, będące prezentem od Gene’a Haasa, założyciela i dyrektora 
generalnego Haas Automation, zostaną przeznaczone na stypendia 
związane z obróbką skrawaniem i produkcją.

W Polsce przyznano stypendia wszystkim 12 szkołom, które 
złożyły wnioski. Największą kwotę – 15 000 USD otrzyma Zespół Szkół 
Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej z Poznania. Łączna  
kwota stypendiów dla polskich szkół wynosi 74 900 USD.

Poniżej przedstawiamy listę szkół oraz kwotę przyznanego 
stypendium:

Środki GHF stanowią wsparcie dla uczniów i ich rodziców i są 
przeznaczane na opłaty za czesne, podręczniki, odzież roboczą,  
drobne narzędzia oraz wycieczki szkolne do zakładów produkcyjnych.

W ciągu ostatnich lat celem stypendiów GHF było podniesienie  
jakości kształcenia w europejskich programach szkoleniowych  
dotyczących produkcji. W przyszłym roku GHF ma nadzieję rozszerzyć 
swoją obecność w Europie i wesprzeć trwające odradzanie się edukacji 
technicznej. 

Fot. Oficjalne wręczenie czeku przez Gene’a Haasa szkole z Ząbkowic 
Śląskich w 2014 r.

Stypendia fundowane są we współpracy z firmą Haas Automation  
i amerykańskim Narodowym Instytutem Obróbki Metali (National 
Institute for Metalworking Skills, NIMS). W Europie projekt ten jest 
prowadzony przez pana Simona Vanmaekelbergha, koordynatora  
ds. HTEC Haas Automation Europe i partnerstwa edukacyjnego.  
Stypendia są częścią stałego zaangażowania Gene’a Haasa we  
wspieranie edukacji technicznej. Fundacja Gene’a Haasa przyznaje 
stypendia na trzech kontynentach. Sieć Centrów Edukacji Technicznej 
firmy Haas (HTEC) wspiera tysiące programów edukacyjnych  
w Ameryce Północnej, Europie i Afryce, a wkrótce pomoc ta dotrze także 
do Azji.
Informacje o Fundacji Gene’a Haasa

Fundacja Gene’a Haasa została założona w 1999 r. w celu  
finansowania potrzeb społeczności i wartościowych inicjatyw 
dobroczynnych zgodnie z życzeniem fundatora, Gene’a Haasa. Gene 
Haas jest założycielem i prezesem firmy Haas Automation, Inc. z siedzibą 
w Oxnard, Kalifornia, USA.

Od 2001 r. Fundacja Gene’a Haasa hojnie wspiera ponad 800 
organizacji non profit. Fundacja Gene’a Haasa szczególną opieką 
otacza organizacje pomagające dzieciom i zapewniające posiłki dla 
potrzebujących. Dodatkowo Fundacja Gene’a Haasa funduje stypendia 
dla szkół pomaturalnych i wyższych szkół zawodowych dla uczniów  
i studentów rozpoczynających programy szkoleniowe, głównie  
związane ze zdobyciem certyfikatu obsługi maszyn, oraz programy 
edukacyjne we współpracy z organizacją SME-EF. Więcej informacji 
dostępnych jest pod adresem www.ghaasfoundation.org.

Fundacja Gene’a Haasa przeznaczy 
74 900 USD na stypendia związane z obróbką 

skrawaniem i produkcją w 12 polskich szkołach

 Nazwa szkoły Miasto Kwota przyznanego 
stypendium

1 Zespół Szkół Transportowo-
Komunikacyjnych Lublin 5 000,00 USD

2
HTEC- Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Siennie

Sienno 2 500,00 USD

3 Zespół Szkoł Techniczno-
Elektronicznych Kalisz 5 000,00 USD

4
Zabrzańskie Centrum 
Kształcenia Ogólnego  

i Zawodowego
Zabrze 4 900,00 USD

5 Zespół Szkół Technicznych 
w Dąbrowie Górniczej 

Dąbrowa 
Górnicza 5 000,00 USD

6 Centrum Kształcenia 
Praktycznego Strzyżów 7 000,00 USD

7 Zespół Szkół Technicznych 
im. Bohaterów Września Jasło 6 500,00 USD

8

Zespół Szkół 
Mechanicznych im. Komisji 

Edukacji Narodowej  
w Poznaniu

Poznań 15 000,00 USD

9 Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny Szczecin 6 500,00 USD

10 Zespół Szkół Technicznych 
Leżajsk Leżajsk 10 000,00 USD

11 ZSZ Towarzystwa 
Salezjańskiego Oświęcim 6 500,00 USD

12
Politechnika Rzeszowska - 
Wydział Budowy Maszyn  

i Lotnictwa
Rzeszów 1 000,00 USD

74 900,00 USD



www.gb.schunk.com/lathechucks

 Meistermacher.
 Made in Germany.

 
Uchwyt mechaniczny.
Wymiana szczęk 
w ciągu 60 sekund.

 Uchwyt mechaniczny. 
Dla stabilności procesu 
także przy maksymalnym 
obciążeniu. 

Uchwyt ręczny. Elastyczność 
dzięki systemowi tulei 
centrycznych i trzpieni 
rozprężnych.

Dominic Schneider,  
Mistrz w dziale technologii  
mocowania detalu

 Ręczne i mechaniczne uchwyty tokarskie ROTA SCHUNK.
Szerokie spektrum innowacyjnych technologii mocowania 
detalu z jednego źródła dla uzyskania maksymalnej wydajności 
i precyzji w Państwa tokarce i centrum obróbkowym.

Technologia mocowania detalu SCHUNK 
Sprawdzona przez czas, ponad  
50 000 razy na całym świecie
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Masa zredukowana 

nawet o 60%
Ręczny uchwyt

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 2002 r

Mistrz Anglii 
z Arsenalem Londyn w 2004 r
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Open House Pleszew 24-27.11.2015 r.
Podczas Wystawy Firmowej DMG MORI Polska, która odbyła się w dniach od 24 do 27  

listopada 2015r, siedzibę firmy w Pleszewie odwiedziło ponad 250 osób z 116 firm oraz 179 osób  
z 13 szkół średnich i wyższych, zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami.

Dni otwarte były doskonałą okazją 
by klienci i sympatycy mogli zapoznać się 
z aktualną ofertą maszyn DMG MORI 
oraz zobaczyć cały proces produkcyjny 
maszyn serii ecoline podczas zwiedzania 
hali produkcyjnej w firmie FAMOT.

Wystawa trwała cztery dni. Na 
każdy dzień zaplanowanych było pięć 
interesujących bloków tematycznych.  
W centrum technologiczno-szkoleniowym 
firmy można było zobaczyć pokazy 

obróbki 11 maszyn pracujących na żywo,  
w tym dwie maszyny, które swoją  
premierę miały na targach EMO 
w Mediolanie. Ponadto uczestnicy 
wydarzenia mogli zwiedzić halę 
produkcyjną firmy FAMOT oraz wziąć 
udział w ciekawych seminariach 
prowadzonych przez partnerów firmy 
DMG MORI takich jak: Horn, Renishaw, 
Open mind, Sandvik oraz Simens.

W ostatnim dniu Wystawy firmowej 
tematem przewodnim była: „Technologia 
przyszłości”, dedykowana grupie klientów, którzy chcieli dowiedzieć się więcej na temat funduszy 
europejskich, Industry 4.0, NX CAD CAM, Sauer oraz Training Academy.

Zapraszamy do przeczytania relacji z Wystawy Firmowej w Pfronten, którą zamieścimy  
w numerze 2/2016 Forum Narzędziowego OBERON!

W dniach 26-30.01.2016 r., odbędzie się tradycyjnie już, kolejna Wystawa 
Firmowa w Pfronten, w Niemczech, podczas której zaprezentowane zostaną 
najnowsze trendy i innowacje DMG MORI 2016, w tym 6 światowych 
premier, między innymi swoją premierę będzie miała maszyna DMU 600 
G linear. Na łącznej powierzchni ponad 5800 m2 odwiedzający będą 
mogli zapoznać się z ponad 70 obrabiarkami hightech oraz wziąć udział  
w interesujących seminariach tematycznych.
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Po raz kolejny na łamach Forum Narzędziowego OBERON 
mamy przyjemność zaprezentowania Państwu raportu nt maszyn 
dla szkolnictwa (wyszczególniliśmy frezarki oraz tokarki). Okazuje 
się, iż obecnie coraz więcej ośrodków naukowych kieruje swoje 
zainteresowanie właśnie w stronę firm, które mają w swojej ofercie 
maszyny mające być wykorzystane do celów szkoleniowych.  
Co to może oznaczać? 

Okazuje się, że wzrost rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki 
jest ściśle skorelowany ze sposobem kształcenia kadr w naszym kraju. 
Trudno jest mówić o rozwoju przemysłu jako takiego, w momencie,  
gdy po licznych reformach oświaty w Polsce, brakuje nam tak  
naprawdę osób, które umiałyby te wszystkie maszyny i urządzenia 
obsługiwać. Zmiany w szkolnictwie doprowadziły do zamknięcia 
wielu dobrych techników i szkół zawodowych, w których uczniowie 
podczas zajęć praktycznych nabywali odpowiednie umiejętności.  
Szkoły pozamykano, a maszyny – często z poprzedniej epoki - sprzedano. 
Nie ukrywajmy, trudno jest przygotować ludzi do pracy w przemyśle,  
jeśli szkoli się ich na maszynach, które dawno wyszły z użycia.  
Natomiast poprzednia ekipa rządząca postanowiła skupić się na 
osłabianiu kwiatu polskiej młodzieży, zamiast na doposażaniu średnich 
szkół technicznych w maszyny i urządzenia funkcjonujące obecnie 

na rynku i odpowiadające rozwojowi technologicznemu, jaki wciąż 
następuje. Ma to niemałe konsekwencje, gdyż właściciel firmy nie 
zdecyduje się na zakup nowej maszyny z obawy przed zniszczeniem 
jej, wynikającym z braku wystarczających umiejętności operatora, 
a to z kolei generuje dodatkowe koszty. Naturalne, iż serwisowanie 
maszyny używanej jest tańsze aniżeli nowej, co z kolei powoduje  
spadek zainteresowania nowymi maszynami.  

Rozwiązaniem wydaje się być wprowadzenie zmian w systemie 
nauczania zarówno na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego,  
jak również wyższego, zatrudnienie na uczelniach wykładowców,  
którzy mają jednak doświadczenie praktyczne oraz nawiązanie przez 
szkoły współpracy w producentami obrabiarek. 

Dziękujemy firmom za wzięcie udziału w raporcie i zapraszamy 
Państwa do zapoznania się z nim.

Joanna Metryka-Moryc

Raport tokarek i frezarek dla szkolnictwa na stronach: 40 - 43

Maszyny dla szkolnictwa

reklama



N
F NUMER 06 (75) 2015FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

40

Tokarki dla szkolnictwa - raport

PRODUCENT HAAS EUROMETAL

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE ABPLANALP CONSULTING  
Sp. z o.o. EUROMETAL

TYP MASZYNY ST-10 SKOLAR 6S SKOLAR i6S

PARAMATERY

ŚREDNICA OBRABIANEGO DETALU

Przelot nad łóżem mm 641 260 300

Przelot nad suportem poprzecznym mm 413 110 100

Przelot nad konikiem mm 597 - -

MOŻLIWOŚĆI OBRÓBCZE

Rozmiar uchwytu mocującego mm 165 125 125

Maksymalna średnica toczenia mm 229 110 100

Maksymalna długość  toczenia mm 356 550 400

Maksymalna długość pręta mm 1 200 - -

Dystans pomiędzy wrzecionami mm - - -

PRZESUWY ROBOCZE I SZYBKOŚCI DOBIEGÓW

Oś X mm 200 180mm 240mm

Oś Z mm 356 320mm 320mm

Szybkość dobiegów na X m/min 30,5 2000mm/min 5000mm/min

Szybkość dobiegów na Z m/min 30,5 2000mm/min 5000mm/min

Maks. siła pociągowa w osi X kN 14,7 - -

Maks. siła pociągowa w osi Z kN 14,7 - -

WRZECIONO

Maks. moc kW 11,2 1.0kW 1.5kW

Maks. prędkość obr/min 6 000 3000obr/min 3000obr/min

Maks. moment obrotowy Nm 102 - -

Końcówka wrzeciona - A2-5 - -

Średnica otworu wrzeciona mm 58,7 - -

GŁOWICA REWOLWEROWA

Liczba narzędzi - 12 4 8

Narzędzia - średnica do obróbki zewnętrznej i wewnętrznej - - -

Rozmiar narzędzia mm 20/25 10x10 10x10

Prześwit z tyłu wytaczadła - - -

INNE DANE

Waga maszyny kg 2 268 440kg 700kg

Wymagane powietrze - 113 ; 6,9 Nie Nie

Pojemnik zbiornika chłodziwa L 114 - -

ADRES ul. Kostrzyńska 36, 02-979 
Warszawa Miszewo 41, 80-297 Banino

OSOBA DO KONTAKTU Agnieszka Osuch Sławomir Kaczmarek

TELEFON/FAX tel. 22 379 44 67, fax. 22 379 
44 90 tel. 58 550 08 20, 52 550 08 19

WWW/E-MAIL www.abplanalp.pl
agnieszka.osuch@abplanalp.pl

www.eurometal.com.pl,
eurometal@eurometal.com.pl
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Tokarki dla szkolnictwa - raport

PRODUCENT ZMM SLIVEN DUGARD OPTIMUM

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. MARCOSTA

TYP MASZYNY
C400TM/1500

Tokarka 
konwencjonalna

DUGARD 100
Tokarka CNC

OPTI L44 CNC
Tokarka średnia

OPTI D 360x1000 DPA
Tokarka średnia

PARAMATERY

ŚREDNICA OBRABIANEGO DETALU

Przelot nad łóżem 400 470 223 180

Przelot nad suportem poprzecznym 235 284 240 220

Przelot nad konikiem 400 260 - -

MOŻLIWOŚĆI OBRÓBCZE

Rozmiar uchwytu mocującego 200 150 160 160

Maksymalna średnica toczenia 400 210 520 356

Maksymalna długość  toczenia 1360 290 850 1000

Maksymalna długość pręta - 1500 - -

Dystans pomiędzy wrzecionami 1500 - - -

PRZESUWY ROBOCZE I SZYBKOŚCI DOBIEGÓW

Oś X 235 150 250 -

Oś Z 1500 320 760 -

Szybkość dobiegów na X - 30 m/min 15000 mm/min -

Szybkość dobiegów na Z - 30 m/min 15000 mm/min -

Maks. siła pociągowa w osi X - - 6 Nm -

Maks. siła pociągowa w osi Z - - 8,5 Nm -

WRZECIONO

Maks. moc 4 kW 7 kW 8 kW 2 zakresy 1.5/2.5 kW 400V ~50Hz

Maks. prędkość 2240 obr./min 6000 obr./min 3500 OBR./MIN 45-1800 obr./min

Maks. moment obrotowy 40 Nm - 31 Nm -

Końcówka wrzeciona DIN55027 nr 6 A2-5 ASA Camlock ASA 2-5” Camlock ASA D1-4”

Średnica otworu wrzeciona 52 mm 62 mm 52 mm 38 mm

GŁOWICA REWOLWEROWA

Liczba narzędzi - 12 8 -

Narzędzia - średnica do obróbki zewnętrznej i wewnętrznej - 12 - -

Rozmiar narzędzia - 20x20 mm 20x20 mm 16 mm

Prześwit z tyłu wytaczadła - 32 mm 52 mm 38 mm

INNE DANE

Waga maszyny 1700 kg 2800 kg 2100 kg 850 kg

Wymagane powietrze Nie Tak Tak -

Pojemnik zbiornika chłodziwa 35 L - 90 L 10 L

ADRES ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin ul. Klikowaska 101 C, 33-102 Tarnów

OSOBA DO KONTAKTU Błażej Sieciński -

TELEFON/FAX tel. 515 277 939 -

WWW/E-MAIL b.siecinski@jafo.com.pl www.marcosta.pl, handlowy@marcosta.pl
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Frezarki dla szkolnictwa - raport

PRODUCENT HAAS EUROMETAL

PRZEDSYAWICIEL W POLSCE ABPLANALP CONSULTING Sp. z o.o. EUROMETAL

TYP MASZYNY VF-2 MiniMill - -

PRZESUWY 

Oś X mm 508 406 260mm 280mm

Oś Y mm 406 305 150mm 150mm

Oś Z mm 508 254 180mm 270mm

Od końca wrzeciona do stołu (~min.) mm 102 102 - -

Od końca wrzeciona do stołu (~maks.) mm 610 356 - -

STÓŁ

Długość mm 660 914 400mm 550mm

Szerokość mm 356 305 145mm 160mm

Szerokość rowków teowych mm 16 16 12mm 12mm

Odległość pomiędzy rowkami teowymi mm 125 110 40mm 43mm

Liczba rowków teowych - 3 3 3szt 3szt

Maks. obciążenie stołu kg 1 361 227 20kg 35kg

WRZECIONO

Maks. moc kW 22,4 5,6 1.0kW 1.0kW

Maks. prędkość obr/min 8 100 6 000 5000obr/min 5000obr/min

Maks. moment obrotowy Nm 122 45 - -

System napędowy - bezpośredni pasowy pasek pasek

Stożek - SK40 ISO40 ISO20 ISO20

Smarowanie łożysk - smar stały smar stały smar stały smar stały

Chłodzenie - - - Nie Nie

PRĘDKOŚĆ POSUWU

Szybkość dobiegów na X m/min 25,4 15,2 2000mm/min 2000mm/min

Szybkość dobiegów na Y m/min 25,4 15,2 2000mm/min 2000mm/min

Szybkość dobiegów na Z m/min 25,4 15,2 2000mm/min 2000mm/min

Maks. posuw roboczy m/min 16,5 12,7 500mm/min 500mm/min

SILNIKI OSI

Maks. siła pociągowa w osi X kN 11,3 8,9 - -

Maks. siła pociągowa w osi Y kN 11,3 8,9 - -

Maks. siła pociągowa w osi Z kN 18,6 8,9 - -

INNE DANE

Wymagane powietrze L/min ; bar 113 ; 6,9 113 ; 6,9 TAK TAK

Waga maszyny - - 1 542 220kg 570kg

ADRES ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa Miszewo 41, 80-297 Banino

OSOBA DO KONTAKTU Agnieszka Osuch Sławomir Kaczmarek

TELEFON/FAX tel. 22 379 44 67, fax 22 379 44 90 tel. 58 550 08 20, 52 550 08 19

WWW/E-MAIL www.abplanalp.pl,
agnieszka.osuch@abplanalp.pl

www.eurometal.com.pl,
eurometal@eurometal.com.pl
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Frezarki dla szkolnictwa - raport

PRODUCENT JAROCIŃSKIA FABRYKA OBRABIAREK S.A. OPTOMUM

PRZEDSYAWICIEL W POLSCE JAROCIŃSKIA FABRYKA OBRABIAREK S.A. MARCOSTA

TYP MASZYNY FN40V FVF45N OPTI F 150 OPTI BF 30 Vario

PRZESUWY 

Oś X 600 650/800 760 450

Oś Y 400 475 430 200

Oś Z 450 475 460 430

Od końca wrzeciona do stołu (~min.) 60 11 102 -

Od końca wrzeciona do stołu (~maks.) 510 486 562 470

STÓŁ

Długość 800 1200 900 750

Szerokość 400 450 410 210

Szerokość rowków teowych 18 18 10 12

Odległość pomiędzy rowkami teowymi 80 65 102 63

Liczba rowków teowych 5 6 4 4

Maks. obciążenie stołu 200 400 350 150

WRZECIONO

Maks. moc 7,5 7,5 25 2,2

Maks. prędkość 4000 4000 10-10 000 obr/min 3 zakresy, bezstopniowo

Maks. moment obrotowy - - 57 -

System napędowy silnik AC silnik AC przekładnia pasowa przekładnia zębata

Stożek ISO40 DIN2080 ISO40 DIN2080 ISO 40 DIN 69871 MT 3/ISO 30

Smarowanie łożysk - - centralne -

Chłodzenie - - tak -

PRĘDKOŚĆ POSUWU

Szybkość dobiegów na X 3000 6000 10 000 mm/min posuw ręczny

Szybkość dobiegów na Y 3000 6000 10 000 mm/min posuw ręczny

Szybkość dobiegów na Z 1500 4000 10 000 mm/min posuw ręczny

Maks. posuw roboczy X,Y 3000 mm/min, Z 1500mm/min X,Y,Z 2000 mm/min 24 000 mm/min posuw ręczny

SILNIKI OSI

Maks. siła pociągowa w osi X 4,5 5,0 6 -

Maks. siła pociągowa w osi Y 4,5 5,0 6 -

Maks. siła pociągowa w osi Z 10,5 13,0 11 -

INNE DANE

Wymagane powietrze Nie Tak Tak -

Waga maszyny 2200 2400 3520 265

ADRES ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin ul. Klikowaska 101 C, 33-102 Tarnów

OSOBA DO KONTAKTU Błażej Sieciński -

TELEFON/FAX tel. 515 277 939 -

WWW/E-MAIL b.siecinski@jafo.com.pl www.marcosta.pl, handlowy@marcosta.pl
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Wraz z rozwojem oprogramowania systemowego w sterowaniach 
numerycznych SINUMERIK firma SIEMENS aktualizuje także pakiet 
programowy SinuTrain Operate. Jego najnowsza wersja SinuTrain  
Operate 4.5 ED2 pozwala na symulację działania różnych typów  
sterowań numerycznych z rodziny SINUMERIK na komputerze klasy 
PC. Dzięki temu otrzymujemy narzędzie, za pomocą którego możemy 
realizować wysoko kwalifikowane szkolenia dla operatorów maszyn 
CNC oraz technologów, począwszy od poziomu podstawowego do 
obszaru specjalistycznych i zaawansowanych zadań technologicznych. 
Oprogramowanie to przeznaczone jest głównie dla szkół, uczelni  
i ośrodków szkoleniowych prowadzących edukację w tym zakresie,  
jednak może być także wykorzystywane bezpośrednio przez  
użytkowników maszyn w zakładach produkcyjnych do indywidualnego 
szkolenia oraz do praktycznego opracowywania i testowania  
programów obróbki (dla tokarek, frezarek oraz maszyn uniwersalnych).

W celu maksymalnego przybliżenia działania SinuTrain Operate do 
rzeczywistego układu sterowania SINUMERIK na ekranie komputera 
zwizualizowane zostały wszystkie elementy jego systemu obsługi,  
tj. panel operatorski, pulpit maszynowy (z korektorami dla posuwu  
oraz wrzeciona) i klawiatura CNC, które użytkownik obsługuje przy  
pomocy myszki lub ekranu dotykowego.

Cechą charakterystyczną sterowań SINIUMERIK 840Dsl oraz 
SINUMERIK 828D jest możliwość tworzenia programów technologicznych 
w różnych standardach będących w powszechnym użyciu. Mamy  
więc do dyspozycji język programowania w kodach DIN/ISO, komendy  
języka wysokiego poziomu, parametryzowane cykle graficzne, program 
GUIDE oraz technologiczne nakładki warsztatowe (typu ShopMill/
ShopTurn).

Oprogramowanie SinuTrain Operate umożliwia opracowywanie 
technologii obróbki przy użyciu dokładnie tych samych narzędzi, jakie 
istnieją w rzeczywistym sterowaniu oraz zapewnia identyczne funkcje  
w zakresie wykonywania graficznej symulacji programów.

Oglądanie na ekranie realistycznych animacji przebiegu obróbki, 
obrazów gotowego przedmiotu w postaci modeli przestrzennych lub 

widoków w wybranych płaszczyznach daje możliwość wszechstronnego 
przetestowania przygotowywanych programów technologicznych. 
Jednakże, aby uzyskać gwarancję, że programy opracowywane przy  
użyciu SinuTrain będą później wykonywane poprawnie na rzeczywistej 
maszynie, użytkownik musi zadbać o zachowanie w programie 
symulacyjnym ustawień parametrów konfiguracyjnych (kinematyka 
maszyny, rodzaje i nazwy osi oraz wrzecion itd.) odpowiadających 
rzeczywistej konstrukcji maszyny. Ponadto dla danego programu 
tworzonego w SinuTrain muszą zostać wybrane takie same typy oraz 
parametry narzędzi, jakie będą stosowane później przy jego obróbce, 
a także ustawione identyczne jak w rzeczywistości wartości przesunięć 
detalu. Spełnienie tych warunków eliminuje ryzyko uszkodzenia maszyny.

Specjalnie dla ośrodków szkoleniowych licencje programu SinuTrain 
dostępne są w pakiecie typu „klasa” (dla 18 osób), umożliwiając  
wyposażenie kompletnych pracowni w szkołach, na uczelniach  
i w ośrodkach szkoleniowych prowadzących edukację w zakresie  
technologii CNC.

W ramach takiej pracowni poszczególne komputery szkoleniowe  
i komputer wykładowcy mogą zostać połączone siecią Ethernet. Dzięki 
temu w trakcie szkolenia możliwe jest wzajemne przekazywanie  
danych (np. programów technologicznych) pomiędzy uczestnikami  
szkolenia oraz przesyłanie gotowych i sprawdzonych programów 
bezpośrednio do maszyny. Sieć pozwala również wykładowcy na 
udostępnianie studentom wybranych ekranów, a także na asystowanie 
poszczególnym osobom w procesie tworzenia programu.

W celu wsparcia dla prowadzących zajęcia i kursantów Siemens 
opracował także zestaw podręczników mogących służyć jako pomoc 
w prowadzeniu zajęć z technologii toczenia i frezowania. Dla obu tych 
technologii obróbki podręczniki zawierają podstawowe wiadomości  
z zakresu obróbki skrawaniem, podstawy z zakresu programowania  
w kodach DIN/ISO oraz w nakładkach technologicznych ShopMill/ 
ShopTurn. Podręczniki te zawierają także przykładowe programy 
technologiczne, które prowadzący może wykorzystać na zajęciach.

Siemens – partnerem polskiego przemysłu

Siemens Sp. z o.o.
Digital Factory Motion Control
tel. 022 870 98 60, ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
www.siemens.pl/sinumeri

SinuTrain Operate V4.5 ED2 – jak efektywnie 
przygotować operatora maszyny CNC do pracy

Rys. 1. SinuTrain Operate

Rys. 2. SinuTrain w pakiecie „klasa”
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Powstające ośrodki szkoleniowe stoją często przed dylematem 
dotyczącym wyboru odpowiednich maszyn najlepiej przystosowanych 
do prowadzenia działalności dydaktycznej. Pozornie mogłoby się 
wydawać, że w takim przypadku wyborem najbardziej oczywistym 
powinny być maszyny importowane z dalekiego wschodu ze względu 
na swoją atrakcyjną cenę. Należy jednak pamiętać, że w tej branży, tak 
samo jak w innych, zazwyczaj niska cena idzie w parze z niższą jakością  
lub znaczącym ograniczeniem parametrów użytkowych produktu. 
Maszyna o lekkiej konstrukcji wykonana na bazie spawanego łoża  
może wprawdzie sprostać wymaganiom prowadzonej działalności 
szkoleniowej, jednak ze względu na mniejszą precyzję działania  
nie nadaje się do produkcji detali o dużej dokładności.

Firma Domena CNC, wychodząc naprzeciw rynkowemu 
zapotrzebowaniu, stworzyła obrabiarki CNC przeznaczone do  
działalności produkcyjno-edukacyjnej.

Długoletnie doświadczenie w produkcji i konstruowaniu maszyn 
obróbczych CNC dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów 
umożliwiło wypracowanie konstrukcji łączącej w sobie zalety precyzyjnej 
maszyny obróbczej z urządzeniem umożliwiającym prowadzenie efektywnej 
działalności szkoleniowej. Odlewane łoża monolityczne gwarantują 
wysoką sztywność konstrukcji i dokładność działania, a także zwiększają 
odporność urządzenia na drobne kolizje, jakie często przytrafiają się mniej 
wykwalifikowanym operatorom. Zestaw maszyn do edukacji może być 
uzupełniony o oprogramowanie SinuTrain symulujące działanie sterowań 
numerycznych SINUMERIK 828D i 840Dsl firmy SIEMENS na komputerze 
PC. Tak przygotowana pracownia szkoleniowa umożliwia przygotowanie 
technologii obróbki i jej symulację, co z kolei usprawnia przejście z fazy 
projektowania do wykonania detalu. Modułowe rozwiązania i możliwość  
rozbudowy systemu zgodnie z oczekiwaniami klienta poszerzają możliwości 
wykorzystania tych maszyn.

Fot. 1. Tokarka CNC - CKZ 25

Oferowane przez Domena CNC maszyny CNC takie, jak: CKZ 25 
i DCZ 600 wyróżniają się niezwykle korzystną relacją ceny do jakości 
wykonania i oferowanych przez nie możliwości zastosowań.

Tokarka CKZ 25 umożliwia obróbkę elementów o średnicy 
do 160mm i długości do 180mm. Jest zbudowana na solidnym, 
żeliwnym łożu o odpowiedniej sztywności. Pochylenie łoża o 30 stopni 
umożliwia wygodny dostęp do obrabianego detalu. Precyzyjnie 
łożyskowane wrzeciono gwarantuje dokładną i powtarzalną obróbkę. 
Obroty wrzeciona regulowane są płynnie w zakresie od 50 do  
5000obr/min, co pozwala na dobór optymalnych parametrów  
skrawania. Tokarka standardowo wyposażona jest w 8-pozycyjną  
głowicę firmy Pragatti, której wyposażenie jest uzgadniane  
z użytkownikiem oraz sterowanie SINUMERIK 808D lub 828D firmy 
SIEMENS. Do napędu wrzeciona zastosowano asynchroniczny silnik  
prądu przemiennego o mocy 5,5KW.

Fot. 2. Centrum pionowe DCZ - 600

Centrum pionowe DCZ 600 umożliwia obróbkę elementów 
o gabarytach do 600x400x400mm z maksymalną prędkością do  
6000obr/min. Korpus wrzeciennika maszyny wykonany jest jako 
odlew żeliwny. Napęd realizowany jest poprzez bezluzową przekładnię  
pasową typu 5GT z silnika synchronicznego firmy SIEMENS o mocy  
7,8KW. Centrum DCZ 600 wyposażone jest w 24-pozycyjny magazyn 
narzędzi. Standardowo na obrabiarce instalowane jest sterowanie 
SINUMERIK 828D. Obydwie maszyny w pełni spełniają wymogi 
ochrony środowiska.

Jeśli interesują Państwa szczegółowe informacje, zapraszamy Państwa 
do kontaktu.

Domena CNC Sp. z o.o. 
ul. Staromiejska 6/10 D, 40-013 Katowice
tel. 32 411 16 88, www.domena-cnc.com

CKZ 25 i DCZ 600 – maszyny dla szkolnictwa

Zmiany jakie na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy na rynku maszyn obróbczych wyraźnie potwierdzają postępującą dominację 
urządzeń ze sterowaniem CNC. Wraz z powiększającą się liczbą kupowanych i działających maszyn sterowanych numerycznie rośnie 
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników radzących sobie z obsługą tych urządzeń.





F
N

NUMER 06 (75) 2015 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

47

Wózek widłowy to obecnie jeden z podstawowych elementów 
wyposażenia hali magazynowej w każdej firmie produkcyjnej czy też 
hurtowni. Mimo spadku popytu na wózki widłowe w 2013 roku o 10%  
(w porównaniu do lat poprzednich)*, to dzięki przyrostowi wartości 
dodanej w transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,5%)**, wciąż 
widoczne jest zainteresowanie wózkami widłowymi. Przełożyło się to 
na znaczne zwiększenie asortymentu na rynku, ale również na większy 
problem w wyborze wózka. 
Nowy czy używany?

Obecnie na rynku polskim mamy do czynienia z firmami – producentami 
oraz dystrybutorami – oferującymi zarówno wózki nowe, jak również 
używane. Co ciekawe, w 2014 roku odnotowano wzrost zakupu nowych 
wózków widłowych, wynikający tak naprawdę z budowy nowych zakładów.  
Nie można nie zauważyć, iż używany wózek to przede wszystkim niższa cena, 
a ten czynnik jest bardzo istotny w procesie inwestycyjnym. Używany pojazd 
natomiast nigdy nie będzie prezentował stanu „fabrycznego”, i należy się tutaj 
liczyć z możliwością występowania usterek. Przed zakupem należy upewnić  
się, gdzie wózek był wykorzystywany, gdzie był serwisowany i przede  
wszystkim, ile wynosi liczba przepracowanych motogodzin.
Niemały wydatek

Istotną rolę w zakupie wózka widłowego odgrywają pieniądze. Ceny 
wahają się w zależności od modelu, dodatkowych funkcji zainstalowanych 
w wózku (tutaj też warto się zastanowić, które są naprawdę niezbędne,  
a z których można zwyczajnie zrezygnować, pomniejszając tym samym koszty) 
czy też rocznika. Obecnie na rynku oferowane są różne opcje kredytowe bądź 
leasingowe. Jednak koszty zakupu to niejedyna możliwość wydania pieniędzy, 
warto też przeanalizować koszty utrzymania takiego wózka – energia, komfort 
pracy operatora, dostępność serwisu. 
Trudny wybór

Wybór wózka widłowego to kwestia indywidualna. Zainteresowany  
zakupem musi sam określić swoje potrzeby, które przełożą się na model,  
jakiego potrzebują. Warto wziąć tutaj pod uwagę m.in., gdzie będzie się pracować 
– teren zamknięty czy otwarty, korytarze węższe czy szersze, częstotliwość 
korzystania z wózka, udźwig, zasięg, a także do jakich zadań ma służyć ten 
wózek. Coraz więcej firm oferuje zbudowanie wózka „dla klienta”, czyli  
pod specjalnie zamówienie, dotyczy to jednak tylko wózków nowych. 

Na specjalne życzenie naszych klientów, postanowiliśmy zamieścić 
raport nt wózków widłowych o udźwigu 1,5t. Jak się okazuje, ten tonaż jest 
najbardziej popularny wśród odbiorców na polskim rynku. Prezentujemy tylko 
część producentów i dystrybutorów wózków widłowych, niemniej jednak już 
wyróżnione cechy mogą Państwu pomóc w podjęciu decyzji. 

*,** - Rynek Wózków Widłowych w Polsce „Widlak List 2014”
Joanna Metryka-Moryc

Wózki widłowe - raport

 

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

reklama

System 3R
•			System	3R	z	głowicą	3D

•			Prosta	regulacja	w	trzech	wymiarach	

•			System	3R	jest	Twoim	rozwiązaniem!

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
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Wózki widłowe - raport
FIRMA HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER Linde Material Handling STILL TOYOTA WDX S.A.

MODEL PRODUCENTA H1.6FT H1.6FT J1.6XN J1.6XNT J1.5XNT E15 386-02 RX 20-15 TRAIGO48 8FBEK16T D15S-5 G15S-5

KLASA WÓZKA IV IV I I I Elektryczne wóżki z przeciwwagą Elektryczny wózek z przeciwwagą Elektryczny 48V z przeciwwagą - -

WYMIARY

Wysokość 2149 2149 2070 2070 2070 2019 2082 mm 2055 mm 2185 2185

Długość wózka bez wideł 2236 2236 1980-2088 1805 1805 1846 1883 mm 1880 mm 2170 2170

Szerokość 1072/1112/1242 1072/1112/1242 1050 1050 1050 1090/1050 1099 mm 1060 mm 1070 1070

Promień skrętu 1955 1955 1654/1762 1476 1476 1486 1528 mm 1563 mm 1977 1977

NAPĘD

Elektryczny tak tak tak tak tak 48V - -

LPG/Benzyna tak nie nie - - X

Diesel Tak nie nie - X -

Autymatyczna skrzynia biegów Tak tak tak tak tak nie tak - X X

MASZT [mm]

Duplex Tak tak Tak Tak tak 4145 tak - opcja opcja

Triplex Tak tak Tak Tak tak 6075 tak FSV4700 opcja opcja

Wysokość masztu rozłożonego od 2070 do 8000 od 2070 do 8000 zależnie od opcji zależnie od opcji zależnie od opcji 3401 4895-8445mm dot. triplex 2120 mm 3755-7055 3755-7055

Wysokość masztu złożonego zależnie od opcji zależnie od opcji zależnie od opcji zależnie od opcji zależnie od opcji 2019 1960-3210mm dot. triplex 4700 mm 2035-2835 2035-2835

przesuw boczny opcja opcja opcja opcja opcja w wyposażeniu opcjonalnym opcjonalnie zwieszany lub zintegrowany tak, 200 mm opcja opcja

pozycjoner wideł opcja opcja opcja opcja opcja w wyposażeniu opcjonalnym opcjonalnie opcja opcja opcja

wolny skok wideł opcja opcja opcja opcja opcja 150 1405-2655mm dot. triplex tak, 1600 mm opcja opcja

MAX PRĘDKOŚĆ [km/h]
z ładunkiem 20,5 20,5 16 16 16 12,5 20 16 km/h 19 18

bez ładunku 20,9 20,9 16 16 16 13,5 20 16 km/h 20 19

SZYBKOŚĆ PODNOSZENIA [m/s]
z ładunkiem 0,64 0,57 0,43 0,43 0,43 0,3 0,55 0,43 m/s 600 600

bez ładunku 0,72 0,58 0,59 0,59 0,59 0,5 0,6 0,61 m/s 650 650

ZDOLNOŚĆ POKONYWANIA WZNIESIEŃ (PRZY PEŁNYM ZAŁADOWANIU [%]) 31 28,3 25 25 25 7,1 12,80% 23,10% 32 37

KONTROLA POZIOMOWANIA WIDEŁ opcja opcja opcja opcja opcja brak danych Opcjonalnie TAK opcja opcja

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA SIĘ SILNIKA opcja opcja tak tak tak wyposażenie opcjonalne N/D TAK opcja opcja

WYŚWIETLACZ ZAŁADUNKU opcja opcja tak tak tak wyposażenie opcjonalne Opcjonalnie TAK opcja opcja

OGUMIENIE

pneumatyczne opcja opcja tak tak tak brka danych - - standard standard

elastyczne - - - - - brak danych - - opcja opcja

superelastyczne tak tak tak tak tak wyposażenie standardowe x TAK opcja/standard dla masztów tripleks

POZIOM HAŁASU [dB] 80 80 <65 <70 69,7 b.d. b.d.

GWARANCJA tak Zgodnie z polskimi przepisami 12 m/2000 h, (opcja do 36 m/4000 h) 24 mce 24 mce

SERWIS
mobilny Tak tak tak TAK X X

niemobilny tak - tak X X

PRZEGLĄD co 500 godzin co 1000 godzin co 1000 godzin co 1000 godzin co 1000 godzin tak 1000mth/rok co 1000 mth

TRANSPORT
po stronie kupującego - - - X X

po stronie sprzedającego wózki nowe wózki nowe wózki nowe wózki nowe wózki nowe tak x TAK opcja opcja

TERMIN DOSTAWY Dla maszyn standardowych, które są na magazynie - od ręki, dla maszyn w wykonaniu niestandardowym 
- do 4 mcy do ustalenia W zależności od konfiguracji 6-8 tygodni Do 10 tygodni, duża ilość konfiguracji dostępnych od ręki

WÓZKI UŻYWANE zależnie od 
umowy

zależnie od 
umowy

zależnie od 
umowy

zależnie od 
umowy

zależnie od 
umowy tak tak TAK dostępne dostępne

KABINA
z ogrzewaniem opcja opcja opcja opcja opcja wyposażenie opcjonalne x Opcja opcja opcja

z klimatyzacją opcja opcja opcja opcja opcja - x Opcja opcja opcja

WAGA [kg] - 2985 2763kg (w zależności od konfiguracji) 3200 kg 2880 2800

CENA WYJŚCIOWA zależna od opcji zależna od opcji zależna od opcji zależna od opcji zależna od opcji do ustalenia W zależności od konfiguracji NA ZAPYTANIE 13200 EUR 13200 EUR

MIASTO Kajetany, Poznań, Wrocław, Krakow, Katowice, Gdańsk, Szczecin, Łódź, Lublin, Rzeszów, Ostrołęka, Świecie cała Polska cała polska TOYOTA MATERIAL HANDLING 
POLSKA Sp. z o.o. - -

WWW www.zeppelin-polska.com www.linde-mh.pl http://www.still.pl/rx20 www.toyota-forklifts.eu wozki.wdx.pl

UWAGI Wózki Hyster produkowane są w Europie
Możliwy zakup nowych i używanych wózków,a także wynajem krótko- i długoterminowy.

możliwy zakup nowych i używanych wózków, 
a także wynajem krótko- i długoterminowy - - produkowane w Korei Południowej
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FIRMA HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER Linde Material Handling STILL TOYOTA WDX S.A.

MODEL PRODUCENTA H1.6FT H1.6FT J1.6XN J1.6XNT J1.5XNT E15 386-02 RX 20-15 TRAIGO48 8FBEK16T D15S-5 G15S-5

KLASA WÓZKA IV IV I I I Elektryczne wóżki z przeciwwagą Elektryczny wózek z przeciwwagą Elektryczny 48V z przeciwwagą - -

WYMIARY

Wysokość 2149 2149 2070 2070 2070 2019 2082 mm 2055 mm 2185 2185

Długość wózka bez wideł 2236 2236 1980-2088 1805 1805 1846 1883 mm 1880 mm 2170 2170

Szerokość 1072/1112/1242 1072/1112/1242 1050 1050 1050 1090/1050 1099 mm 1060 mm 1070 1070

Promień skrętu 1955 1955 1654/1762 1476 1476 1486 1528 mm 1563 mm 1977 1977

NAPĘD

Elektryczny tak tak tak tak tak 48V - -

LPG/Benzyna tak nie nie - - X

Diesel Tak nie nie - X -

Autymatyczna skrzynia biegów Tak tak tak tak tak nie tak - X X

MASZT [mm]

Duplex Tak tak Tak Tak tak 4145 tak - opcja opcja

Triplex Tak tak Tak Tak tak 6075 tak FSV4700 opcja opcja

Wysokość masztu rozłożonego od 2070 do 8000 od 2070 do 8000 zależnie od opcji zależnie od opcji zależnie od opcji 3401 4895-8445mm dot. triplex 2120 mm 3755-7055 3755-7055

Wysokość masztu złożonego zależnie od opcji zależnie od opcji zależnie od opcji zależnie od opcji zależnie od opcji 2019 1960-3210mm dot. triplex 4700 mm 2035-2835 2035-2835

przesuw boczny opcja opcja opcja opcja opcja w wyposażeniu opcjonalnym opcjonalnie zwieszany lub zintegrowany tak, 200 mm opcja opcja

pozycjoner wideł opcja opcja opcja opcja opcja w wyposażeniu opcjonalnym opcjonalnie opcja opcja opcja

wolny skok wideł opcja opcja opcja opcja opcja 150 1405-2655mm dot. triplex tak, 1600 mm opcja opcja

MAX PRĘDKOŚĆ [km/h]
z ładunkiem 20,5 20,5 16 16 16 12,5 20 16 km/h 19 18

bez ładunku 20,9 20,9 16 16 16 13,5 20 16 km/h 20 19

SZYBKOŚĆ PODNOSZENIA [m/s]
z ładunkiem 0,64 0,57 0,43 0,43 0,43 0,3 0,55 0,43 m/s 600 600

bez ładunku 0,72 0,58 0,59 0,59 0,59 0,5 0,6 0,61 m/s 650 650

ZDOLNOŚĆ POKONYWANIA WZNIESIEŃ (PRZY PEŁNYM ZAŁADOWANIU [%]) 31 28,3 25 25 25 7,1 12,80% 23,10% 32 37

KONTROLA POZIOMOWANIA WIDEŁ opcja opcja opcja opcja opcja brak danych Opcjonalnie TAK opcja opcja

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA SIĘ SILNIKA opcja opcja tak tak tak wyposażenie opcjonalne N/D TAK opcja opcja

WYŚWIETLACZ ZAŁADUNKU opcja opcja tak tak tak wyposażenie opcjonalne Opcjonalnie TAK opcja opcja

OGUMIENIE

pneumatyczne opcja opcja tak tak tak brka danych - - standard standard

elastyczne - - - - - brak danych - - opcja opcja

superelastyczne tak tak tak tak tak wyposażenie standardowe x TAK opcja/standard dla masztów tripleks

POZIOM HAŁASU [dB] 80 80 <65 <70 69,7 b.d. b.d.

GWARANCJA tak Zgodnie z polskimi przepisami 12 m/2000 h, (opcja do 36 m/4000 h) 24 mce 24 mce

SERWIS
mobilny Tak tak tak TAK X X

niemobilny tak - tak X X

PRZEGLĄD co 500 godzin co 1000 godzin co 1000 godzin co 1000 godzin co 1000 godzin tak 1000mth/rok co 1000 mth

TRANSPORT
po stronie kupującego - - - X X

po stronie sprzedającego wózki nowe wózki nowe wózki nowe wózki nowe wózki nowe tak x TAK opcja opcja

TERMIN DOSTAWY Dla maszyn standardowych, które są na magazynie - od ręki, dla maszyn w wykonaniu niestandardowym 
- do 4 mcy do ustalenia W zależności od konfiguracji 6-8 tygodni Do 10 tygodni, duża ilość konfiguracji dostępnych od ręki

WÓZKI UŻYWANE zależnie od 
umowy

zależnie od 
umowy

zależnie od 
umowy

zależnie od 
umowy

zależnie od 
umowy tak tak TAK dostępne dostępne

KABINA
z ogrzewaniem opcja opcja opcja opcja opcja wyposażenie opcjonalne x Opcja opcja opcja

z klimatyzacją opcja opcja opcja opcja opcja - x Opcja opcja opcja

WAGA [kg] - 2985 2763kg (w zależności od konfiguracji) 3200 kg 2880 2800

CENA WYJŚCIOWA zależna od opcji zależna od opcji zależna od opcji zależna od opcji zależna od opcji do ustalenia W zależności od konfiguracji NA ZAPYTANIE 13200 EUR 13200 EUR

MIASTO Kajetany, Poznań, Wrocław, Krakow, Katowice, Gdańsk, Szczecin, Łódź, Lublin, Rzeszów, Ostrołęka, Świecie cała Polska cała polska TOYOTA MATERIAL HANDLING 
POLSKA Sp. z o.o. - -

WWW www.zeppelin-polska.com www.linde-mh.pl http://www.still.pl/rx20 www.toyota-forklifts.eu wozki.wdx.pl

UWAGI Wózki Hyster produkowane są w Europie
Możliwy zakup nowych i używanych wózków,a także wynajem krótko- i długoterminowy.

możliwy zakup nowych i używanych wózków, 
a także wynajem krótko- i długoterminowy - - produkowane w Korei Południowej
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FCPK Bytów jest czołowym producentem elementów 
znormalizowanych i płyt do form wtryskowych 
i ciśnieniowych oraz do tłoczników. Od swojego 
powstania, czyli od niemal ćwierć wieku stawia na 
ciągłe doskonalenie swoich produktów. Jako jedni  
z nielicznych w Europie wciąż produkujemy większość 
komponentów sami (m.in. elementy prowadzące 
czy wypychacze). Procesy produkcyjne oparte są 
na najnowszych technolgiach, z których wiele jest 
wysoce zautomatyzowanych. W celu poszerzenia 
oferty współpracujemy z najlepszymi firmami 
wyspecjalizowanymi w produkcji:

► Siłowników hydraulicznych - AHP Merkle, Niemcy;

► Specjalnych rozwiązań do form - CUMSA, Hiszpania;

► Wlewów tunelowych - EXAflow, Niemcy;

► Sprężyn gazowych - TECAPRES, Hiszpania;

► Rozwiązań do tłoczników - PRONIC, Francja.

FCPK to także płyty. Wykonywane z wysokiej jakości materiałów pochodzących od sprawdzonych dostawców z Europy Zachodniej. 
Wszystkie po cięciu przechodzą pełny proces odprężania, dzięki czemu zachowują stabilność wymiarową podczas dalszej obróbki. Bogaty park 
maszynowy pozwala nam zaoferować wykonanie płyt o wysokim stopniu zaawansowania obróbki wg dokumentacji klienta w rozmiarze do 
1600x3000. Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku, wciąż inwestujemy w nowe maszyny i technologie, a wkrótce także w rozbudowę  
powierzchni produkcyjnej.

Zachęcamy też do korzystania z cennika internetowego, dzięki któremu możecie natychmiast poznać ceny normalii, korpusów, a nawet  
samodzielnie wycenicie płyty o dowolnych rozmiarach, czy skonfigurujecie oprawę tłocznika wraz z elementami prowadzącymi. Dzięki  
zakupom przez internet otrzymacie też dodatkowe rabaty.

Fot. 3. Dzięki pełnemu procesowi odprężania stal znacząco lepiej się  
obrabia, a jej stabilna struktura pozwala na zachowanie wymaganych 
wymiarów i tolerancji bez obaw o deformacje w wyniku naprężeń 
powstałych podczas procesu produkcji materiału w hucie. Jako jedyni  
w Polsce poddajemy płyty takiej obróbce termicznej.

Fot. 4. Nasza doświadczona załoga i bogaty park maszynowy  
w Kielcach są od wielu lat gwarantem wysokiej jakości wykonania  
płyt standardowych i specjalnych.

FCPK Bytów - Wasz niezawodny partner 
w budowie form i tłoczników

Fot. 1. Normalia niezmiennie produkujemy sami w zakładzie w Bytowie. Wysoki 
stopień automatyzowania i zastosowanie robotów usprawnia proces produkcji i 
gwarantuje powtarzalną jakość.

► Fot. 2. Wkładki wlewów 
tunelowych firmy EXAflow. 
Proste w montażu, wyręczają 
wykonawcę formy w trudnym 
wykonaniu wlewu sierpowego 
umożliwiającego umieszczenie 
punku wtrysku w niewidocznym 
miejscu.
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Zapraszamy na naszą stronę www.fcpk.pl - znajdziecie 
tam, obok pełnej oferty, także nasze najnowsze promocje  
i aktualności.

Fot. 11. Firma CUMSA, z siedzibą w Barcelonie, to światowy lider w produkcji 
innowacyjnych systemów ułatwiających pracę konstruktora i narzędziowca. 
Bogata oferta rozwiązań do formowania podcięć, wielotaktowego 
wypychania, gotowych suwaków czy usuwania gazów z gniazda formy przed 
wtryskiem. Wszystko proste w montażu, łatwo wymienialne i niezawodne.

Fot. 5. AHP MERKLE, to największy na świecie producent siłowników 
hydraulicznych. Unikalne systemy uszczelnienia i prowadzenia, hartowane 
tłoczysko czy wyjątkowa dbałość o wykończenie powierzchni to 
wyznaczniki najwyższej jakości i trwałości tych produktów.

Fot. 7. Forma i normalia, korpusy form i podstawowe normalia dostępne 
z magazynu.

Fot. 6. Francuska firma PRONIC - światowy lider w zakresie rozwiązań  
do zabudowy w tłoczniku. Od systemów gwintowania części  
tłoczonych do urządzeń do wtłaczających w detal tuleje bądź sworznie.

Fot. 8. Płyty wg dokumentacji klienta. Obróbka w 3 i 4 osiach, głębokie 
otwory układu chłodzenia, bardzo precyzyjne frezowanie powierzchni  
i boków (od 20x20x20mm).

Fot. 9. Sprężyny gazowe firmy TECAPRES to najwyższa jakość i standardy 
bezpieczeństwa. Wszystkie modele można regenerować i posiadają 
system zabezpieczeń przed eksplozją.

Fot. 10. Oprawy do tłoczników wraz z elementami prowadzącymi. 
Możliwość szybkiej konfiguracji dowolnych wymiarów narzędzia na 
naszej stronie internetowej.

FCPK Bytów Sp. z o.o.

ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów, Polska 
www.fcpk.pl
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Największy producent grafitów na świecie, MERSEN, 
ogłosił właśnie wprowadzenie do swojej oferty nowego 
gatunku grafitu ELLOR DS4C. Oznaczenie „C” od 
„copper” jednoznacznie wskazuje, że jest to grafit 
impregnowany miedzią. DS4C jest gatunkiem izostatycznym, 
produkowanym w technologii Dark-Star, flagowej metody 
firmy, wykorzystującej mikroziarna grafitu. Nowy gatunek 
charakteryzuje się ultraniską opornością, oraz ultrawysoką 
przewodnością cieplną, co stawia go w szeregu najbardziej 
zaawansowanych technologicznie gatunków grafitu na 
rynku. Ponadto w gatunku tym poprawiono obrabialność, 
w stosunku do poprzedników, zapewniając stabilność  
w procesach EDM.

ELLOR DS4C dedykowany jest do produkcji  
w metalach trudnoobrabialnych. Zastosowanie znajdzie 
przede wszystkim w różnego rodzaju stopach miedzi, 
węglikach spiekanych, czy wolframach. Specjaliści MERSEN 
wyeliminowali wszystkie znane do tej pory problemy związane  
z grafitami impregnowanymi miedzią, jak równomierne rozlokowanie ziaren miedzi i grafitu w strukturze produktu, dzięki czemu 
klienci otrzymują produkt z najwyższej półki. Dzięki zastosowaniu technologii Dark-Star, grafit DS4C sprosta wymaganiom  
najbardziej zaawansowanej produkcji, jednocześnie oferując bardzo dobrą jakość powierzchni (0,56-1,60Ra) drążonych detali.

Oberon Robert Dyrda jest wyłącznym przedstawicielem producenta MERSEN na terenie Polski. Oferujemy pełną ofertę grafitów do drążenia 
wgłębnego. Zapewniamy pomoc techniczną w zakresie ich używania. Zapraszamy do współpracy.

Firma Mersen (dawniej Carbone Lorraine) 
to światowy producent produkcji grafitów 
prasowanych izostatycznie. Produkcją 
grafitów zajmuje się od roku 1898.  
W bogatej ofercie posiadają liczną grupę 
grafitów wykorzystywanych w procesach 
elektrodrążenia wgłębnego. Począwszy od 
gatunków gruboziarnistych, a skończywszy 
na materiałach ultradrobnoziarnistych. 
Aktualnie fabryki przedsiębiorstwa 
mieszczą się na wszystkich kontynentach,  
a zasięg ich produktów jest globalny.

Dawid Hulisz, d.hulisz@oberon.pl
Tel. 693 371 241

Nowy gatunek grafitu impregnowanego 
miedzią w ofercie MERSEN

Fot. 1. Przykładowe zastosowanie elektrod grafitowych w stopie miedzi

ELLOR DS4C Właściwości

Gęstość 2,85 g/cmł

Rozmiar ziarna 5μm

Oporność 381 μ Ω.cm

Wytrzymałość na zginanie 131 MPa

Wytrzymałość na ściskanie 159 MPa

Twardość (Shore) 75

Twardość (Rockwell) 110

Rozszerzalność cieplna 7,5 x 10E-6/˚C

Standardowe wymiary bloków: 305x152x51mm

305x203x51mm
Tab. 1. Właściwości fizyczne gatunku ELLOR DS4C 

Przedstawiciel firmy MERSEN w Polsce Oberon Robert Dyrda 
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel. 52 354 24 00, fax 52 354 24 01
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl
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Rynek obróbki skrawaniem jest nadzwyczaj wymagający. Klienci oczekują nie tylko wysokiej jakości, ale również weryfikowalnego wzrostu 
wydajności produkcji. Wypadkową pogodzenia tych dwóch potrzeb jest pojawienie się nowoczesnych rozwiązań, maszyn i narzędzi skrawających - 
gwarantujących maksymalnie najkrótszy czas obróbki przy zachowaniu najwyższej jakości wykończenia powierzchni.

Jednak sam sprzęt to nie wszystko. Do pełni sukcesu niezbędne są optymalnie zaprogramowane ścieżki obróbki. Wykorzystywanie 100% 
możliwości zarówno samej maszyny jak i narzędzi, zapewnia wyłącznie odpowiednio wdrożone oprogramowanie CAM. Trzy moduły 
hyperMILL MAXXMachining - rewolucyjnego oprogramowania CAM sprawiają, że obróbka zgrubna, wykańczająca jak i wiercenie  
zostały znacząco przyśpieszone, a żywotność samych narzędzi wielokrotnie zwiększona!

Maksymalna wydajność obróbki zgrubnej

Moduły obróbki zgrubnej w hyperMILL dostępne są w strategiach 2D, 3D oraz 5X. Strategie 
wysokowydajnej obróbki zgrubnej oparte są na sprawdzonej technologii (HPC) - VoluMill. W strategii  
tej wykorzystywane są spiralne ścieżki zagłębiania oraz trochoidalne ruchy narzędzia, przy maksymalnym 
wykorzystaniu długości jego ostrzy. W efekcie, w krótkim czasie usuwana jest większa ilość materiału  
w porównaniu ze standardowymi strategiami obróbki. Zwiększa się także trwałość narzędzia oraz  
stabilność obróbki. Strategie VoluMill dostępne są w hyperMILL w modułach 2D, 3D, oraz 5X, co zapewnia 
użytkownikowi szeroki wachlarz możliwości obróbczych.

Maksymalna wydajność obróbki wykańczającej

Wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi opracowanych przez OPENMIND, skraca czas trwania 
obróbki wykańczającej o ponad 90%, przy jednoczesnym uzyskiwaniu niespotykanej dotąd  
jakości powierzchni. Osiągnięcie tak imponujących efektów możliwe jest dzięki zastosowaniu nowej 
geometrii narzędzi kształtowych o promieniach R80, R150, R400, charakteryzujących się dużo większym 
krokiem obróbki. 

Maksymalna wydajność obróbki w wierceniu 5X

Rewolucyjna strategia wiercenia 5X w hyperMILL wielokrotnie przyśpiesza obróbkę zgrubną  
elementów typu kieszeń lub otwór. Dzięki zaprogramowaniu optymalnego pochylenia narzędzie  
doskonale radzi sobie z trudnymi kątami zagłębiania frezów czy głowic.

Cechy: szybkie i efektywne zagłębianie (szczególnie w przypadku twardych materiałów), brak 
konieczności wykonania wstępnych otworów innymi narzędziami, stabilność obróbki dzięki bardzo  
dobrej ewakuacji wióra. 

Nowoczesny CAM w liczbach
Czyli cztery powody, dla których warto  
zainwestować w nowoczesne oprogramowanie CAM.

Ekstremalnie szybka 
obróbka stała się faktem!

Szybsza obróbka 
zgrubna

Bezpieczeństwa 
procesu skrawania

Szybsza obróbka 
wykańczająca

Obsługa narzędzi 
kształtowych
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100% wykorzystywanie możliwości narzędzi kształtowych o profilu baryłkowym i baryłkowo-stożkowym

Oprogramowanie hyperMILL umożliwia efektywne wykorzystywanie frezów baryłkowych w przypadkach, w których dotąd konieczne było 
używanie frezów kulowych. Praca bokiem frezu pozwala na wykonywanie głębszych kieszeni czy frezowanie podcięć, skracając radykalnie czas  
trwania procesu obróbki materiału.

Inżynierowie CAM Evatronix doskonale rozumieją to, jak niezwykle istotna i wymagająca jest szybka, wydajna obróbka materiałów 
trudno obrabialnych. Wieloletnia praktyka nauczyła ich, że jest to jeden z tych obszarów produkcji, w których dobór optymalnych rozwiązań  
technologicznych daje znaczną przewagę nad konkurencją.

Poważnym wyzwaniem jest również precyzja obróbki miejsc trudno dostępnych. Dzięki oprogramowaniu hyperMILL praca bokiem narzędzia 
jeszcze nigdy wcześniej nie była aż tak wydajna. Przyśpieszamy nawet trzykrotnie obróbkę przy jednoczesnej poprawie jakości obrabianej  
powierzchni oraz wydłużeniu żywotności narzędzia.

hyper-CAD-S rewolucyjny CAD
CAD stworzony z myślą CAM

Platforma CAD to nierozerwalny element systemów CAM. W dużej mierze klasa systemu CAM, jego możliwości zastosowania w praktyce  
i efektywność pracy – determinowana jest jakością samego środowiska CAD. 

hyperCAD-S to system CAD stworzony z myślą o potrzebach użytkowników systemów CAM. hyperCAD-S posiada wiele funkcji filtracji, dzięki  
którym programista może w szybki i łatwy sposób przeanalizować obrabianą bryłę. Między innymi rozbudowany moduł powierzchniowy, który  
w przypadku obróbki skomplikowanych geometrii 5-osiowych staje się nieodzownym atrybutem systemu CAM. Prosty a zarazem bardzo efektywny  
moduł bryłowy oferujący możliwość bezpośredniego modelowania oraz modyfikowania obrabianego detalu, dodatkowo podnosi efektywność.

Najważniejsze funkcjonalności hyperCAD-S w skrócie:

• Własne, niezależne jądro, dzięki któremu użytkownik może swobodnie pracować z dużymi modelami CAD

• 64-bitowa architektura systemu umożliwiająca szybkie i wielowątkowe obliczenia oraz wykorzystywanie technologii procesorów wielordzeniowych

• Możliwość pracy na kilku dokumentach jednocześnie

• Specjalne obiekty CAM w jądrze CAD (ścieżki narzędzia, wyświetlanie grafiki itd.) dostępne dla kolejnych komend

• Możliwość tworzenia własnych filtrów przez użytkownika, dzięki czemu sam programista jest w stanie tworzyć niezbędne w danym  
momencie narzędzia.
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Oprogramowanie CAD/CAM - raport
Producent: - MecSoft Corporation -

Skrócona nazwa firmy: ABPLANALP MecSoft Corp. EVATRONIX S.A.

Nazwa programu/aplikacji: - - -

Pełna nazwa najnowszej wersji programu na rynku: Esprit 2015 VisualCAM dla Geomagic hyperMILL 2015.1

Przynależność do grupy CAD/CAM CAD/CAM Tak PREMIUM

Polska wersja językowa (tak/nie) Tak Tak Tak

Wymagana platforma sprzętowa Intel Core 2 duo 2.0 GHz 32-bit (x86) PC Komputer PC z kartą Quadro,  
RAM min 8GB, Procesor i5, i7

System operacyjne Windows 7, 8, 8.1 win7, win8, win 10 WIN 7, 8.1

Funkcjonalność CAD

Modelowanie bryłowe Tak Tak Tak

Modelowanie powierzchniowe Tak Tak Tak

Modelowanie hybrydowe Nie Tak Tak

Modelowanie 2D/3D Tak Tak Tak

Czy możliwa jest praca na konturach/powierzchniach/
bryłach? Tak Tak Tak

Czy istnieje mozliwość tworzenia i definiowania zespołów? Nie Tak Tak

Czy program umożliwia tworzenie rysunku złożeniowego? Nie Tak Tak

Czy program umożliwia tworzenie rysunku wykonawczego? Nie Tak Tak

Czy program umożliwia tworzenie raportów? Tak Tak Tak

Czy jest możliwe generowanie dokumentacji technicznej? Nie Tak Tak

Wymiana danych z innymi systemami CAD (jeśli Tak to w jakim 
formacie)

ESPRIT odczytuje dane z następujących 
formatów: SAT, AutoCAD (DWG, DXF), CSV, 

DXF™, Autodesk Inventor® 
(IPT, IAM), IGES, Mechanical Desktop®, 

Parasolid® (X_B, X_T), Solid Edge® (PAR, PSM, 
ASM), SolidWorks® (SLDPRT, SLDASM), TXT, 

VDA, JT, CGR, Kompas (A3D, M3D).
Więcej informacji w firmie ABPLANALP 

większość formatów CAD3D
Tak  

(STEP, IGES, PARASOLID, DWG, SAT, PRT, 
SLDPRT, PAR)

Czy istnieje mozliwość naprawiania uszkodzonych rysunków? Tak Tak Tak

Dostosowanie mozliwości programu do preferencji 
użytkownika Tak Tak Tak

Czy program umożliwia projektowanie form wtryskowych? Nie Nie Tak

funkcjonalność CAM

Wsparcie podprogramów Tak Tak Tak

Frezowanie/toczenie/wiercenie/grawerowanie Tak Tak Tak

Inne metody obróbki Tak High Speed Machining, obróbki  
5-cio osiowe płynne Tak

Czy program posiada mozliwość wygenerowania kodu 
sterującego obrabiarką? Tak Tak Tak

Wykrywanie kolizji narzędzi Tak Tak Tak

Optymalizacja programów obróbki Nie Tak Tak

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia wizualnej symulacji 
obróbki na podstawie kodu NC? Nie Tak Tak

Dodatkowe funkcje -
edytor ścieżki narzędzia, edytor 

postprocesorów, baza wiedzy operacji, 
automatyczne wykrywanie cech otworów

5-osiowa obróbka HSM; 5-osiowa praca 
bokiem narzędzia; 

Czy jest możliwe pobranie z Internetu wersji demonstracyjnej, 
shareware ttp.? Tak Tak Tak

Cena licencji na 1 stanowisko/2stanowiska/3 stanowiska 
(dotyczy wersji podstawowej) 3000 EURO 12 500zł za rozwiązanie CAD/CAM 8000 EUR

Czy w cenie zawarta jest opieka techniczna? Jeśli Tak, to jaki 
jest okrej jej trwania? 3 miesiące roczna opieka techniczna Tak/rok

Czy są prowadzone szkolenia? Tak Tak Tak

Rodzaje i zakres szkoleń Szkolenia do zakupionej wersji programu Ustalane indywidualnie Od podstawowych do zaawansowanych 
2D, 3D, 5-axis

Strona www dystrybutora na terenie Polski www.abplanalp.pl www.geomagicdesign.com.pl   
www.datacomp.com.pl www.hypermill.pl

KONTAKT: 
Michał Januszkiewicz  

michal.januszkiewicz@abplanalp.pl 
tel. 601 852 158 

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

tel. 12 412 99 77

Piotr Pasterny 
tel. 33 499 59 14

piotr.pasterny@evatronix.com
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Oprogramowanie CAD/CAM - raport
Siemens PLM Software Siemens PLM Software Siemens PLM Software

CAMdivision Sp. z o.o. GM System Sp. z o.o. GM System Sp. z o.o.

NX (dawny Unigraphics) NX Solid Edge ST

NX 10.0 NX 10 Solid Edge ST8

CAD/CAM/CAE CAD/CAM/CAx CAD

Tak Tak Tak

Microsoft Windows, Novell Linux, Mac OS X  64bit  64bit

Windows 7, 8, 10: 64-bit Pro and Enterprise editions; 
Linux (64-bit) SuSE Linux Enterprise Server/Desktop 11 SP1, 

Red Hat Enterprise Linux Server/Desktop 6.0
Mac OS X: Version 10.8.5

Windows Enterprise, Ultimate, lub Professional Windows Enterprise, Ultimate, lub 
Professional 

Funkcjonalność CAD

Tak Tak Tak

Tak Tak Tak

Tak Tak Tak

Tak Tak Tak

Tak Tak Tak

Tak Tak Tak

Tak Tak Tak

Tak Tak Tak

Tak Tak Tak

Tak Tak Tak

translatory dwukierunkowe Parasolid, IGES, STEP, STL, JT, DWG, DXF; 
Import plików natywnych: Catia, I-Deas, Pro/Engineer Solid Edge, SolidWorks

 TAK, Formaty: *.igs, *.iges, *.stp, *.step, *.stl, *.x_b, *.x_t, 
*.xmt_txt, *.xmt_bin, *.plmxml, *.model, *.jt, *.xgl, *.catpart, 
*.catproduct,  *.pdf, *.u3d, *.sev, *.bkm,*.dgn, *.dwg, *.dxf, 
*.fem, *.sim, *.afm, *.udf, *.bkm, *.xpk, *.sldprt, *.sldasm, 
*.ac, *.asc, *cgm, *.obj, *.wrl, *.prt, *.asm, *.psm, *.pwd, 

 TAK, Formaty: *.igs, *.iges, *.sat, *.stp, 
*.step, *.stl, *.x_b, *.x_t, *.plmxml, 

*.model, *.jt, *.xgl, *.catpart, *.pdf, *.u3d, 
*.sev, *.bkm,*.dgn, *.dwg, *.dxf, 

Tak Tak Tak

Tak Tak Tak

Tak, w specjalnym module NX Mold Wizard Tak Tak

funkcjonalność CAM

Tak Tak -

Tak Tak -

Wycinanie drutowe EDM, NX CAM Robotis - obsługa robotów frezujących, NX CMM - obsługa 
maszyn pomiarowych TAK -

Tak Tak -

Tak Tak -

Tak Tak -

Tak Tak -

Realize Shape - dynamiczna budowa i stylizacja powierzchni dla designerów. Synchronous 
Technology - dynamiczne modelowanie  

i edycja importowanych plików
TAK -

Tak Tak Tak

Podstawowy podstawowy 30 tys. zł handlowy@gmsystem.pl handlowy@gmsystem.pl

Nie Tak, zależnie od wybranego wariantu 12 m-cy

Tak Tak Tak

Podstawowe i zaawansowane, CAD, CAM; 
specjalistyczne z konstrukcji form wtryskowych i tłoczników Podstawowe, Zaawansowane, Specjalizowane Podstawowe, Zaawansowane, 

Specjalizowane 

www.camdivision.pl www.gmsystem.pl www.gmsystem.pl

CAMdivision Sp. z o.o. - Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia,  
55-330 Miękinia, Błonie ul. Sosnowa 10

tel. 71 780 30 20, kom. 504 20 60 79, info@camdivision.pl, www.camdivision.pl

GM System 
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław 

tel.: (+48) 71 791 30 51

GM System    
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław      

tel.: (+48) 71 791 30 51
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Oprogramowanie CAD/CAM - raport
Producent: CNC Software, INC. Vero Software -

Skrócona nazwa firmy: - Nicom Perschmann Sp. z o.o.

Nazwa programu/aplikacji: Mastercam Edgecam

Pełna nazwa najnowszej wersji programu na rynku: Mastercam X9 Edgecam 2016 R1 PaletteCAD 8.25

Przynależność do grupy CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM CAD

Polska wersja językowa (tak/nie) Tak Tak PE

Wymagana platforma sprzętowa PC x64 -

System operacyjne Windows 7, 8, 8.1 lub 10 w wersji 64 bity Win Vista, 7, 8, 10 Windows

Funkcjonalność CAD

Modelowanie bryłowe Tak Tak Tak

Modelowanie powierzchniowe Tak Tak Tak

Modelowanie hybrydowe Tak Tak -

modelowanie 2D/3D Tak Tak Tak

Czy możliwa jest praca na konturach/powierzchniach/
bryłach? Tak Tak -

czy istnieje mozliwość tworzenia i definiowania zespołów? Tak Tak Tak

Czy program umożliwia tworzenie rysunku złożeniowego? Tak Tak -

czy program umożliwia tworzenie rysunku wykonawczego? Tak Tak -

czy program umożliwia tworzenie raportów? Tak Tak -

czy jest możliwe generowanie dokumentacji technicznej? Tak Tak -

wymiana danych z innymi systemami CAD (jeśli Tak to w jakim 
formacie)

ASCII, CADL, DWG, DXF, EPS, IGES, Inventor(IPT, IDW, IAM), 
KeyCreator Files (CKD), Parasolids, Rhino 3DM, SOLIDWORKS 

(SLDPRT, SLDASM, SLDDRW), SAT(ACIS solids),Solid Edge(PAR & 
PSM), SpaceClaim Files (SCDOC), STEP, STL, VDA

Tak -

Czy istnieje mozliwość naprawiania uszkodzonych rysunków? Tak Tak -

Dostosowanie mozliwości programu do preferencji 
użytkownika Tak Tak -

Czy program umożliwia projektowanie form wtryskowych? Tak Tak -

Funkcjonalność CAM

Wsparcie podprogramów Tak Tak -

Frezowanie/toczenie/wiercenie/grawerowanie Tak Tak -

Inne metody obróbki Tak Tak, http://www.edgecam.pl/produkty -

Czy program posiada mozliwość wygenerowania kodu 
sterującego obrabiarką? Tak Tak -

Wykrywanie kolizji narzędzi Tak Tak -

Optymalizacja programów obróbki Tak Tak -

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia wizualnej symulacji 
obróbki na podstawie kodu NC? Tak Nie -

Dodatkowe funkcje

Ścieżki HSM, HST i Dynamic w cenie programu, atuomatyczne 
tworzenie technologii frezowania i wiercenia otworów, obsługa 

sond pomiarowych, symulatory obrabiarek na kodzie NC, 
programowanie off-line robotów przemysłowych (Fanuc, ABB, 

KUKA, itp.).

- -

Czy jest możliwe pobranie z Internetu wersji demonstracyjnej, 
shareware ttp.? Tak Tak -

Cena licencji na 1 stanowisko/2stanowiska/3 stanowiska 
(dotyczy wersji podstawowej) od 2600 USD netto/licencja 1 stanowisko - 2 800 euro, 2 stanowiska - 

5 600 euro, 3 stanowiska - 8 400 -

Czy w cenie zawarta jest opieka techniczna? Jeśli Tak, to jaki 
jest okrej jej trwania? 12  miesiecy Tak, 12 miesięcy -

Czy są prowadzone szkolenia? Tak Tak -

Rodzaje i zakres szkoleń podstwowe / średniozaawansowane / zaawasowane http://www.edgecam.pl/szkolenia

Strona www dystrybutora na terenie Polski www.mastercam.pl www.edgecam.pl

KONTAKT:
 Zalco Sp. z o.o. 

ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa
tel. 22/ 892 55 00, info@mastercam.pl

Rzeszów - Biuro Nicom
ul. Wyspiańskiego 27a, 35-111 Rzeszów

Tel.: 017 853 00 62, Fax: 017 853 40 59
Poznań - Biuro Nicom

ul. Malwowa 54, 60-175 Poznań 
Tel.: 061 830 42 37, Fax: 061 830 42 37 

Wrocław -  Biuro Nicom
ul. Stargardzka 7-9, 54-156 Wrocław
Tel.: 071 333 24 26, Fax: 071 333 24 26

Perschmann Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 364, 

61-312 Poznań
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Oprogramowanie CAD/CAM - raport
Siemens Industry Software Siemens Industry Software Siemens Industry Software

KOM-ODLEW KOM-ODLEW KOM-ODLEW

NX (dawniej Unigraphics) Solid Edge CAM Express

NX 10 Solid Edge ST8 CAM Express 10

CAD/CAM/CAE CAD/CAE CAM

Tak Tak Tak

PC PC PC

Windows, Linux, Mac OS Windows Windows, Linux, Mac OS

Funkcjonalność CAD

Tak Tak Podstawowe

Tak Tak Nie

Tak Tak Nie

Tak Tak Nie

Tak Tak Tak

Tak Tak Tak

Tak Tak Nie

Tak Tak Tak

Tak Tak Tak

Tak Tak Tak

DWG, DXF, STEP, IGES, Parasolid, STL, JT, I-deas, Solid Edge, 
CATIA, Pro/E, SolidWorks

DWG, DXF, STEP, IGES, Parasolid, STL, JT, NX, I-deas, CATIA, 
Pro/E, SolidWorks, Inventor

DWG, DXF, STEP, IGES, Parasolid, STL, JT, I-deas, Solid Edge, 
CATIA, Pro/E, SolidWorks

Tak Tak Tak

Tak Tak Tak

Tak, dedykowany moduł nx mold wizard Tak, dedykowany moduł nx mold tooling -

funkcjonalność CAM

tak - tak

tak - tak

wycinanie elektroerozyjne (WireEDM) - wycinanie elektroerozyjne (WireEDM)

Tak - Tak

Tak - Tak

Tak - Tak

Tak - Tak

Modelowanie synchroniczne  
(edycja brył nieparametrycznych), specjalizowane moduły dla 

różnych branż przemysłu

Modelowanie synchroniczne (edycja brył nieparametrycznych) Modelowanie synchroniczne  
(edycja brył nieparametrycznych), specjalizowane moduły dla 

różnych branż przemysłu

Tak Tak Tak

od 21050 PLN netto od 9820 PLN netto od 12290 PLN netto

Nie Nie Nie

Tak Tak Tak

pełen zakres szkoleń z obsługi oprogramowania pełen zakres szkoleń z obsługi oprogramowania pełen zakres szkoleń z obsługi oprogramowania

www.kom-odlew.pl www.kom-odlew.pl www.kom-odlew.pl

KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o.
ul. Bluszczowa 25F 

30-439 Kraków
tel./faks: 12 262 30 14, 12 262 30 15, 12 654 00 60

kom-odlew@kom-odlew.pl
http://www.kom-odlew.pl/
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Oprogramowanie CAD/CAM - raport
Producent: 3D SYSTEMS 3D SYSTEMS 3D SYSTEMS

Skrócona nazwa firmy: Smarttech Smarttech Smarttech

Nazwa programu/aplikacji: - - -

Pełna nazwa najnowszej wersji programu 
na rynku: Geomagic Control Geomagic Design X Geomagic Design

Przynależność do grupy CAD/CAM - CAD CAD

Polska wersja językowa (tak/nie) Nie Tak Tak

Wymagana platforma sprzętowa Microsoft Windows

System operacyjne Windows 8: 32-64-it; Windows 7: 32-64-bit;Windows Vista: 32-64-bit;

Funkcjonalność CAD

Modelowanie bryłowe Nie Tak Tak

Modelowanie powierzchniowe Nie Tak Tak

Modelowanie hybrydowe Nie Tak Tak

Modelowanie 2D/3D Nie Tak Tak

Czy możliwa jest praca na konturach/
powierzchniach/bryłach? Nie Tak Tak

Czy istnieje mozliwość tworzenia i definiowania 
zespołów? Nie Nie Tak

Czy program umożliwia tworzenie rysunku 
złożeniowego? Nie Nie Tak

Czy program umożliwia tworzenie rysunku 
wykonawczego? Nie Nie Tak

Czy program umożliwia tworzenie raportów? Tak Nie Nie

Czy jest możliwe generowanie dokumentacji 
technicznej? Nie Nie Tak

Wymiana danych z innymi systemami CAD (jeśli 
Tak to w jakim formacie)

Format importu: Parasolid, IGES, STEP, ASC, XYZ, TXT, , 
STL, OBJ, PLY, 3DS, WRL, ICF,BRE,XYZN,XPR, CATIA V4, 
CATIA V5, PRT, ASM, SLDPRT, SLDASM, DXF, SCN, AC, 
MET, JT, CWK, NAS, OPD, OPT, CTR, VVD, CMD,CDK, 
RGV, PIX, PMJ, FLS,, BTX, STB, 3PI, SAB, SWL, HYM

Więcej informacji w firmie SMARTTECH. 

Format importu: Parasolid, IGES, STEP, XDL, XPC, MDL, 
ASC, XYZ, TXT, PTS, FCS, STL, OBJ, PLY, 3DS, WRL, ICF, 

CATIA V4, CATIA V5, PRT, ASM, SLDPRT, SLDASM, DXF, 
SCN, AC, BRE, CTR, VVD, CMD,CDK, RGV, PIX, G3D, 
CLOUD, PMJ, FLS, IQSCAN, 3DD, SOI, BTX, STB, 3PI,  

Więcej informacji w firmie SMARTTECH.

Format importu:IGES, SAT, STEP, SolidWorks, DXF, 
DWG, Inwentor, Pro E, Catia, Parasolid, Solid Edge,

Format exportu: IGES, SAT, STEP, OBJ, STL, DWG, 
DXF,Parasolid, SolidWorks, SKP

Czy istnieje mozliwość naprawiania 
uszkodzonych rysunków? Nie Nie Nie

Dostosowanie mozliwości programu do 
preferencji użytkownika Nie Tak Tak

Czy program umożliwia projektowanie form 
wtryskowych? Nie Nie Nie

Funkcjonalność CAM

Wsparcie podprogramów Nie Nie Nie

Frezowanie/toczenie/wiercenie/grawerowanie Nie Nie Nie

Inne metody obróbki Nie Nie Nie

Czy program posiada mozliwość 
wygenerowania kodu sterującego obrabiarką? Nie Nie Nie

Wykrywanie kolizji narzędzi Nie Nie Nie

Optymalizacja programów obróbki Nie Nie Nie

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia wizualnej 
symulacji obróbki na podstawie kodu NC? Nie Nie Nie

Dodatkowe funkcje Nie Nie Nie

Czy jest możliwe pobranie z Internetu wersji 
demonstracyjnej, shareware ttp.? Tak Tak Tak

Cena licencji na 1 stanowisko/2stanowiska/3 
stanowiska (dotyczy wersji podstawowej) 14 400 euro/ edukacyjna, 4 320 euro 17 950 euro/ edukacyjna, 5 385 euro 1 920 euro/ edukacyjna, 192 euro

Czy w cenie zawarta jest opieka techniczna? Jeśli 
Tak, to jaki jest okrej jej trwania? TAK, 12 miesiecy TAK, 12 miesiecy TAK, 12 miesiecy

Czy są prowadzone szkolenia? Tak Tak Tak

Rodzaje i zakres szkoleń obróbka skanów, łączenie danych,inżynieria odwrotna, kontrola jakości,modelowanie bryłowe

Strona www dystrybutora na terenie Polski www.skaner3d.pl

KONTAKT: 
SMARTTECH Sp.z o. o. 

ul. Racławicka 30 05-092 Łomianki, 
tel. 22 751 19 16 biuro@smarttech3d.com, www.skaner3d.pl
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Oprogramowanie CAD/CAM - raport
Vero Software Vero Software Vero Software Dassault Systemes

NICOM Verashape Verashape 3DS

Radan VISI WorkNC 3DEXPERIENCE R2015x

Radan 2015 VISI 21 WorkNC 24

CAM Tak tak PLM

Tak Tak tak nie

PC • 64-bitowy procesor Intel® wielordzeniowy • 8 GB RAM. • Karta grafiki z serii NVIDIA Quadro z 1 GB pamięci PC, UNIX

WIN7,8 Microsoft Windows (Windows 7, Windows 8) 32 lub 64-bit Microsoft Windows (7, 8, 10) 64-bit Windows 8, Windows 7, UNIX

Funkcjonalność CAD

Tak Tak nie tak

Nie Tak tak tak

Nie Tak nie tak

Tak Tak tak tak

Tak Tak tak tak

Tak Tak nie tak

Tak Tak nie tak

Tak Tak tak tak

Tak Tak tak tak

Tak Tak tak tak

Tak, DWG,DXF,STEP,IGS Parasolid, IGES, CATIA v4 i v5, Pro-E, NX, STEP, Solid Works, 
Solid Edge, Inventor, ACIS, DXF, DWG, STL i VDA.

IGES, STEP, STL, Dassault Catia® V4, Dassault 
Catia® V5, Dassault Catia® V6, Siemens NX®, 
Siemens Parasolid®, Dassault SolidWorks®, 
PTC’s ProEngineer®, PTC’s CADDS®, JT File

IGES, STEP, DXF, VDA, STL

Tak Tak Nie Tak

Tak Tak Tak Tak

Nie Tak Tak Tak

Funkcjonalność CAM

Tak Tak Tak Tak

wiercenie/grawerowanie tak/nie/tak/tak Frezowanie/wiercenie/grawerowanie Tak

wykrawanie,wycinanie,zaginanie wycinanie drutowe, obróbka edm - HSM, wycinarki drutowe, wycinarki laserowe, 
plazmowe, wodne; wykrawarki CNC, giętarki CNC

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak - np. Makra .NeT
- kompleksowe narzędzia do wspomagania procesu wytwarzania elementów 

blaszanych - dedykowane narzędzia do wspomagania projektowania i wytwarzania 
Form wtryskowych - konwersja ścieżek narzędzia z 3 do 5 osi -dedykowane narzędzia 

do symulacji cesu wtrysku - Więcej na temat oprogramwania w f-mie VISI
obsługa robotów

symulacja w kontekście maszyny, weryfikacja i
optymalizacja programów, tworzenie dokumentacji iraportów 

obróbczych, projektowanie i optymalizacja
stanowisk i gniazd obróbczych

Za zgodą producenta Tak Nie wersja testowa na 30 dni

8000, 16000,24000 Wg. indywidualnej wyceny Wg. indywidualnej wyceny zależna od konfiguracji

Tak, na rok Tak - w cenie zawarta jest roczna opieka techniczna oraz 
roczna subskrypcja Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

podstawowe, zaawansowane ze znajomości oprogramowania VISI - zakres dostosowywany jest do potrzeb 
użytkownika

ze znajomości oprogramowania WorkNC - zakres ustalany 
indywidu podstawowe, zaawansowane, specjalizowane,metodologiczne,

www.radancnc.pl www.visicadcam.pl www.verashape.com www.tbitech.pl

             Rzeszów - Biuro Nicom                                                         Poznań - Biuro Nicom                                                Wrocław - Biuro Nicom
ul. Wyspiańskiego 27a, 35-111 Rzeszów                             ul. Malwowa 54, 60-175 Poznań                      ul. Stargardzka 7-9, 54-156 Wrocław
 tel.: 017 853 00 62, Fax: 017 853 40 59                              tel.: 061 830 42 37, Fax: 061 830 42 37                tel.: 071 333 24 26, Fax: 071 333 24 26

TBI Technology Sp. z o.o.
ul. Bosacka 52, 47-400 Racibórz,
catia@tbitech.pl, tel 32/7774367
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Brak dokumentacji technicznej ze strony zamawiającego to wyzwanie i jednocześnie ogromna szansa dla producentów. Jest to wyzwanie, 
gdyż nie wszystko udaje się zmierzyć tradycyjnymi metodami pomiarowymi. Praca z maszynami współrzędnościowymi pochłania zbyt dużo czasu,  
nie zawsze dostarczając oczekiwane wyniki. Przyczyn jest wiele, a najczęstszą z nich jest złożoność detali, których maszyna współrzędnościowa  
nie jest w stanie zmierzyć (np. utrudniony dostęp do kieszeni lub ciasnych podcięć). Kolejną jest utrudnione modelowanie skomplikowanych  
powierzchni typu freeform, w przypadku których należy zebrać wiele punków pomiarowych by wiernie odtworzyć kształt.

Firmy nie mogąc poradzić sobie z opracowaniem dokumentacji rezygnują z przyjęcia zlecenia i w konsekwencji – tracą potencjalnego klienta  
na rzecz swej konkurencji. Czy stać Cię na to? Aby wykorzystać tę szansę i zyskać nowe zlecenia wystarczy wdrożyć w swojej firmie technologię 
skanowania 3D. Efektem finalnym procesu skanowania i modelowania 3D jest precyzyjny model CAD fizycznego detalu. Sam proces jest  
nieinwazyjny i znacznie szybszy niż tradycyjny pomiar maszyną współrzędnościową. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu technologii optycznej  
pomiaru obiektu dokonywany jest na całej jego powierzchni, a nie jedynie w wybranych punktach.

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy skanowania i modelowania 3D oraz perspektywy wykorzystania tej innowacyjnej  
technologii w przemyśle.

Etapy skanowania i modelowania 3D

Etap 1. Skanowanie fizycznego detalu lub obiektu

W zależności od preferencji klienta oraz specyfiki samego obiektu (gabaryty,  
ewentualne trudności logistyczne), skanowanie może być przeprowadzone 
bezpośrednio u zamawiającego usługę, w siedzibie wykonawcy bądź w warunkach 
terenowych. Przykłady wykorzystywania rozwiązań eviXscan 3D w przemyśle 
wydobywczym udowadniają (dzięki mobilności naszych urządzeń skanowanie 
odbywało się pod ziemią), że skanowanie może być przeprowadzane w bardzo 
wymagających warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. 

Etap 2. Utworzenie modelu STL

Model STL jest siatką trójkątów utworzoną poprzez połączenie chmury punktów. 
Model w formacie STL jest gotowy do produkcji w technologii druku 3D.

Etap 3. Przekształcenie modelu STL do modelu CAD

Efektem finalnym jest precyzyjny model CAD, będący kopią oryginału z dokładnością 
sięgającą nawet 0,01mm.

Obróbka skrawaniem bez CADa
Czyli co zrobić aby szybko rozpocząć produkcję,  
gdy brakuje niezbędnej dokumentacji
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Skanowania oraz modelowanie  
3D w przemyśle
Branża motoryzacyjna: Cooper Standard Automotive

Dział utrzymania ruchu bielskiego oddziału Cooper Standard Automotive był jednym z obszarów 
wdrożenia rozwiązania eviXscan 3D. Zastosowanie skanowania 3D umożliwiło odtworzenie  
dokumentacji technicznej form wtryskowych stosowanych w produkcji, co ze względu na specyfikę 
gumowych detali było nieosiągalne dla maszyny współrzędnościowej. Dzięki wdrożeniu rozwiązań 
eviXscan 3D wykonywanie nowych form i narzędzi stało się 4-krotnie szybsze, a koszty zostały 
zmniejszone o 500%. Obecnie mogą być one dostarczane przez krajowych producentów bądź 
powstawać na miejscu – w zakładowej narzędziowni.

Wdrożenie rozwiązań eviXscan 3D w dziale kontroli jakości 
umożliwiło precyzyjną kontrolę gotowych wyrobów oraz skróciło  
jej czas o 300%. Zastosowanie skanowania 3D zapewnia 
precyzyjną ocenę gotowych wyrobów dzięki w pełni bezdotykowej 
technologii pomiaru, a certyfikowana dokładność urządzeń 
wynosząca do 0,01mm gwarantuje poprawność wyników.

Branża energetyczna: ZRE Katowice

Poprzez skanowanie 3D dział R&D ZRE Katowice zyskał  
możliwość efektywnego odtwarzania dokumentacji CAD zużytych 
elementów turbin parowych i gazowych, w tym trudno mierzalnych 
elementów jak łopaty turbin. 

Po opracowaniu modeli CAD następuje dokładne odtworzenie 
zużytego elementu w zakładowej narzędziowni lub zostaje 
przeprowadzony proces przeprojektowania i wprowadzania 
modyfikacji. 

Wykorzystywanie skanowania 3D w dziale kontroli jakości 
gwarantuje dokładną ocenę zużycia łopat turbin parowych. 
Wybór skanera Heavy Duty umożliwia wykonywanie skanowania 
3D w warunkach terenowych lub na hali, co sprawia, że czas 
przeprowadzenia kontroli jakości i koszty z nią związane zostały 
zmniejszone o ponad 150%.

Nowoczesne rozwiązania 3D dla przemysłu:

• Profesjonalne skanery 3D
• Usługi skanowania i modelowania 3D
• Usługi kontroli jakości
• Szkolenia



Japońskie szlifierki NAKANISHI

 •   Precyzyjne, wydajne, trwałe

   •   Obroty nawet 60 000 o/min !

OBERON®	Robert	Dyrda	
ul.	Cicha	15,	88-100	Inowrocław
tel.	52	354	24	00,	fax.	52	354	24	01		
www.oberon.pl,	oberon@oberon.pl
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Ogólnie, przeznaczenie przystawek pneumatycznych PLANET to 
szlifowanie otworów o różnych średnicach i głębokości z wielką precyzją 
i wysokimi obrotami. Nazwa urządzenia sugeruje ruch planetarny  
z jakim może poruszać się kamień szlifierski. Jest tak w istocie, ale  
dopiero kiedy zamocujemy korpus Planety na wytaczadle,  
w które musimy się zaopatrzyć dodatkowo.

Fot. 1. Turbina PLANET 600, model M 2040, obroty 35 000 min-1

Jeśli nie dysponujemy jednak wytaczadłem, możemy adaptować turbinę 
zamiast narzędzia w maszynie i nawiercać, frezować z wysokimi obrotami.

Wytaczadło może usprawnić pracę, jednak nie jest niezbędne. 
Konwencjonalne maszyny ze stabilnym posuwem stołu w zupełności spełnią 
wyznaczone zadanie.

Seria Planet jest napędzana sprężonym powietrzem oczyszczonym 
i naolejonym za pomocą stacji przygotowania powietrza model AL-
M1202. Przy bardzo wysokich obrotach, producent Nakanishi wyposażył 
to urządzenie w tłumik na wylocie wydechowym powietrza, dzięki czemu 
praca jest mniej uciążliwa; na pewno cichsza niż praca z wykorzystaniem 
obrotów maksymalnych maszyny.

Nową „Planetą” jest model 600 mocowany na maszynie za  
pomocą chwytów walcowych w dwóch rozmiarach: fi20 x 40mm 
i fi19,05 x 40mm. Daje ona możliwość zarówno wielokrotnego 
nawiercania, jak i szlifowania otworów do głębokości 42mm, 52mm,  
62mm (w zależności od długości trzpienia na którym osadzony jest 
kamień szlifierski).

Fot. 3. Rysunek obrazujący mocowanie na tokarce 

Powrót PLANETY
Turbiny pneumatyczne 

W tym numerze Forum Narzędziowego Oberon zapraszam do lektury artykułu poświęconego urządzeniom japońskiej firmy Nakanishi.
Jest to nowość w ofercie firmy dostępna od II-giej połowy roku 2015, ale niektórzy z Państwa na pewno pamiętają serię PLANET  

i turbiny o różnych parametrach, obrotach oraz kształcie, która zniknęła z oferty firmy na kilka lat. Okres ten nie poszedł z pewnością na  
marne i konstruktorzy z kraju kwitnącej wiśni dołożyli wszelkich starań i zbudowali na bazie zebranych doświadczeń całkiem nowe  
urządzenie o nazwie PLANET 600.

Jeśli przetłumaczymy hasła reklamujące PLANET 600 z języka angielskiego na język polski to przyznają Państwo, zabrzmi to 
obiecująco: „Save Your Cost, Save Your Time, Save Your Machine, Save Your Planet” – oszczędź koszty, oszczędź czas, oszczędź maszynę,  
oszczędź PLANETĘ.

Fot. 2. Stacja przygotowania 
powietrza model AL.-M1202  
(nr katalogowy 4502)

Fot. 4. Przykład szlifowania 
otworu na tokarce

Fot. 5. Zdjęcie obrazujące jak 
w łatwy sposób zamocować 
PLANET 600 w imaku tokarki
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Możliwość zamontowania na tokarkach, jak i również na  
wiertarkach koordynacyjnych daje szerokie spektrum zastosowań 
„Planety”. Przy bardzo dobrej cenie i wysokiej niezawodności można 
powiedzieć, że urządzenie to jest bezkonkurencyjne na rynku.

Na rynku polskim dostępne będą 2 modele „Planet”, różniące się 
jedynie mocowaniem:

• Planet 600, model PL600-M2040, obroty 65 000 obr./min, 
 waga 1 740 g (nr katalogowy 7355);

• Planet 600, model PL600-H3440, obroty 65 000 obr./min,  
waga 1 735 g (nr katalogowy 7356).

Tulejki zaciskowe z serii CHK pokazano w tabelce poniżej.

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji, zobaczyć  
w rzeczywistości precyzyjne przystawki maszynowe i urządzenia  
ręczne firmy Nakanishi INC., skorzystać z targowych rabatów - 
zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy OBERON Robert Dyrda  
na targach, które odbędą się w 2016 roku w Polsce.

Łączę pozdrowienia

Marek Adelski

e-mail: m.adelski@oberon.pl

tel. kom: 693 371 202

Fot. 7. Podłączenie wężyka 
zasilającego turbinę w 
powietrze nie koliduje w 
żaden sposób w przestrzeni 
roboczej tokarki

Fot. 6. Przykład nawiercania 
otworu narzędziem o małej 
średnicy

OPRAWKA ZACISKOWA KOD MODEL ŚREDNICA WEWNĘTRZNA

91592 CHK-2.35 Ø 2.35

91530 CHK-3.0 Ø 3.0

91593 CHK-3.175 Ø 3.175

91540 CHK-4.0 Ø 4.0

91560 CHK-6.0 Ø 6.0

91596 CHK-6.35 Ø 6.35

- CHK

Ø 0.5, Ø 0.6, Ø 0.7, Ø 0.8, Ø 0.9

Ø 1.0, Ø 1.5, Ø 2.0, Ø 2.5, Ø 3.5, Ø 4.5, Ø 4.76, Ø 5.5

Ø 1.1, Ø 1.2, Ø 1.3, Ø 1.4, Ø 1.7, Ø 1.8, Ø 1.9 Ø 2.1, Ø 2.2, Ø 2.3, Ø 2.4, Ø 2.6, Ø 2.7, Ø 2.8, 
Ø 2.9 Ø 3.1, Ø 3.2, Ø 3.3, Ø 3.4, Ø 3.6, Ø 3.7, Ø 3.8, Ø 3.9 Ø 4.1, Ø 4.2, Ø 4.3, Ø 4.4, 
Ø 4.6, Ø 4.7, Ø 4.8, Ø 4.9 Ø 5.1, Ø 5.2, Ø 5.3, Ø 5.4, Ø 5.6, Ø 5.7, Ø 5.8, Ø 5.9

Ø 1.6, Ø 5.0

91597 CHK- 3.0AA Ø 3.0AA*

91598 CHK -3.175AA Ø 3.175AA*

91599 CHK- 4.0AA Ø 4.0AA*

91600 CHK-6.0AA Ø 6.0AA*

91601 CHK-6.35AA Ø 6.35AA*

Fot. 8. Wymiary PLANET 600 pokazano na rysunku powyżej

* Wysoka precyzja klasy AA (bicie wrzeciona poniżej 2µm).
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Najtwardsza dostępna stal na formy wtryskowe

Zmień swoje myślenie. Zmień stal.

Toolox 44® twardość 45 HRC w stanie dostawy

OBERON®
Robert Dyrda Tel. 52 35 424 00 • fax 52 35 424 01 • www.oberon.pl • oberon@oberon.pl



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


