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GF Machining Solutions

Frezowanie w dużym 
rozmiarze

Mikron HPM 1150U, 1350U i 1850U

Precyzyjne frezarki 5-osiowe z wysoką wydajnością obróbki
Wysoka wydajność skrawania w połączeniu z unikalną precyzją są znakiem firmowym centrów 
obróbkowych Mikron HPM, oferowanych przez GF Machining Solutions. Maszyny te umożliwiają 
5-osiowe frezowanie części o masie do 4 ton i średnicy 1850 mm. Stabilną obróbkę dużych 
gabarytów umożliwia specjalnie opracowana konstrukcja maszyn w postaci obrotowego stołu i 
uchylnego wrzeciona, przy czym napęd tych osi realizują bezpośrednie silniki momentowe. 

Ze względu na stabilność konstrukcji, frezarki te przeznaczone są do wydajnych procesów 
obróbki zgrubnej. Z kolei nowoczesna technologia napędów oraz precyzyjna budowa 
mechaniczna umożliwiają dokładną obróbkę wykończeniową. 

Każda maszyna jest konfigurowana według indywidualnych potrzeb użytkownika. Oferowane 
są różne typy wrzecion, magazyny narzędzi oraz systemy doprowadzania i odprowadzania 
mediów chłodzących. Możliwość paletyzacji sprawia, że maszyny mogą być wykorzystane 
w ciągłych procesach produkcyjnych.

Linia maszyn HPM to połączenie mocy z precyzją w obróbce 5-osiowej.

www.gfms.com/pl



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

Toolox 33® twardość 32 HRC

Toolox 44® twardość 45 HRC

OBERON® Robert Dyrda
88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15 
tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01; 
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl
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Drodzy Państwo!
Ten numer Forum drukujemy na poznańskie targi ITM i ich salon 

Mach-Tool. Kolejne targi przed nami. To na takie targi, gdzie goście mogą 
dotknąć urządzeń, tam przybywają licznie. Tam, gdzie pokazują obrabiarki 
w działaniu, widzowie tłoczą się, by zobaczyć obróbkę ciekawych detali. 
I ja na takie imprezy chętnie jeżdżę, i stąd może nietypowe zdjęcie na 
wstępie, gdzie zaznaczyłem siebie kółeczkiem w tłumie zwiedzających jak 
postać w jakimś tabloidzie. Na ciekawych wystawach, pełnych maszyn, 
wszyscy biegają, by zobaczyć jak najwięcej. Ja na pewno będę wędrował  
z aparatem poszukując ciekawych tematów do fotografowania.

Tymczasem w geografii krajowych targów dla narzędziowców szykują 
się spore zmiany. Dosłownie, bo kiedy patrzyłem na mapę Polski, widziałem 
jakby półokrąg, biegnący od Poznania, przez Sosnowiec, Kraków do Kielc. 
Tam co roku odbywają się imprezy targowe dla przemysłu. Od paru lat nic 
nie działo się „u góry” mapy. Natomiast w nadchodzących miesiącach mapa 
polskich targów, nazwijmy je „technicznych”, powiększy się o dwie imprezy. 
Sezon targów będzie kończył się nie w Krakowie lecz w Nadarzynie pod 
Warszawą, gdzie w tym roku po raz pierwszy odbędą się Międzynarodowe 
Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych „Warsaw Industry 
Week”. Targi planowane są  w dniach 7-9 listopada 2016 r. w Centrum 
Targowo-Kongresowe Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Zobaczymy jak  
„Warsaw Industry Week” wpisze się w kalendarz imprez dla  
narzędziowni. Sądząc z angielskojęzycznej nazwy, impreza będzie 
międzynarodowa. W podtytule organizatorzy nazwali ją „… Targi Innowacyjnych 
Rozwiązań…”. Nazwa powinna przyciągnąć wszystkich starających się  

o dofinansowania, wszak innowacyjność jest ostatnio modnym 
hasłem. Wystawcy powinni się gimnastykować, by pokazać coś 
nowoczesnego, coś co zaskoczy pomysłowością rozwiązań 
targowych gości.

Drugą nowością na mapie naszych targów będzie impreza 
organizowana w kwietniu przez Targi w Krakowie Sp. z o.o., 
Krakowiacy wspólnie z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym 
zapraszają do współpracy przy współtworzeniu 
Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu 
Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, które odbędą się 
w dniach 5-7 kwietnia 2017r. w Bydgoskim Centrum Targowo-
Wystawienniczym. Lokalizacja wynika z tego, że w dziedzinie 
wytwarzania narzędzi i przetwórstwa tworzyw polimerowych 
w Polsce od lat przoduje region kujawsko-pomorski. Nie bez 
powodu nazywany jest „doliną narzędziową” - działa tu bardzo 
dużo przedsiębiorstw zajmujących się produkcją narzędzi 
do przetwórstwa oraz samym przetwórstwem. Za poziom 
merytoryczny oraz program towarzyszący odpowiadać 

będzie Bydgoski Klaster Przemysłowy zrzeszający szereg firm z branży 
narzędziowej i przetwórstwa tworzyw oraz wiele instytucji okołobiznesowych. 
A organizatorem wykonawczym INNOFORM są Targi w Krakowie. 
Targi INNOFORM odbędą się w nowopowstałym Bydgoskim Centrum 
Targowo-Wystawienniczym, jednym z najnowocześniejszych obiektów 
wystawowych w Polsce. Przestronne, wykonane według światowych trendów 
Centrum zapewni najwyższy poziom targowych spotkań. Do dyspozycji 
wystawców będzie m. in. hala wystawiennicza z nieograniczoną słupami  
konstrukcyjnymi przestrzenią o powierzchni 11.000 m2 i wysokością 
13 metrów. System kanałów medialnych, nośność podłogi – 100 kPa/
m2 - oraz przestronne bramy wjazdowe do hali umożliwią łatwy montaż 
ponadgabarytowych i ciężkich eksponatów. Mam nadzieję, że w naszej 
krainie „formiarzy” wystawcy będą mogli wreszcie w godziwych warunkach 
prezentować pięcioosiowe centra, drążarki czy inny sprzęt i oprogramowanie 
potrzebne do tworzenia narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw 
sztucznych. A te urządzenia przyciągną wielu zwiedzających.

Zatem niech nie dziwi Was to tytułowe zdjęcie. Targów nareszcie 
będzie tyle, że nie trzeba będzie jeździć setki kilometrów, by trafić na 
wystawę interesującego sprzętu. Ja, póki co, zapraszam na wspomniany już  
w pierwszym akapicie salon Mach-Tool targów ITM, do Poznania w dniach 
7 – 10 czerwca. Nasze stoisko będzie oznaczone numerem 17 w hali 7A.  
Do zobaczenia.
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Forum Narzędziowe OBERON® poleca:
Wiarygodni w najlepszej cenie
 reklama GORBREX - str. 1
NOWOŚĆ! Obrabiarki serii ecoMILL V
 reklama DMG MORI/FAMOT - str. 2-3
Frezowanie w dużym rozmiarze
 reklama GF Machining Solutions - str. 4
Toolox 33®, Toolox 44®

 reklama OBERON - str. 5
Krótko
 str. 7-13
W sercu polskiej doliny narzędziowej. Międzynarodowe Targi Koopera-
cyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM
 artykuł Targi w Krakowie - str. 14
ITM Polska 2016. Wszystkie ręce na pokład!
 artykuł ITM Polska - str. 15,16
Precyzyjnie szlifowana stal narzędziowa
 reklama OBERON - str. 16
EUROTOOL 2016
 reklama Targi w Krakowie - str. 17
STEELMET 2016
 reklama Expo Silesia - str. 18
TOOLEX - Twoje narzędzie do biznesowego sukcesu! 
 artykuł Targi Kielce - str. 19
Warsaw Industry Week. Wspieramy polski przemysł!
 artykuł Ptak Warsaw Expo - str. 20
staleo.pl portal branży metalowej
 reklama staleo.pl - str. 21
Przemysłowa jesień tylko w targach Kielce
 artykuł Targi Kielce - str. 22
METAL 2016
 reklama Targi Kielce - str. 23
Wiodące europejskie spotkanie branży metalowej i maszynowej w Lipsku, 
w marcu 2017 roku
 artykuł Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. - str. 24
WARSAW INDUSTRY WEEK
 reklama Ptak Warsaw Expo - str. 25 
Przemysłowa wiosna największa w historii - Targi STOM 2016 wielkim 
sukcesem
 artykuł Targi Kielce - str. 26
ONA - drążarki wgłębne EDM oraz wycinarki drutowe WEDM
 reklama GALIKA - str. 27
Imadło KONTEK KSG, Mocowanie jednym ruchem dźwigni, w czasie krót-
szym niż sekunda!
 reklama SCHUNK - str. 28-29
Multicut XA, Jakość i wydajność podczas obróbki wykończeniowej alumi-
nium
 artykuł ITA Sp. z o.o., Sp. k. - str. 30-31
Kwietniowe warsztaty technologiczne w Abplanalp
 artykuł R. Dyrda- str. 32
Używane elektrodrążarki erozyjne EDM oraz frezarki
 reklama MAC-TEC - str. 32
Kompaktowe urządzenia KELCH
 reklama ITA Sp. z o.o., Sp. k. - str. 33
Urządzenia pomiarowe
 raport - str. 34-35
Wycinanie drutowe w VISI PEPS Wire
 artykuł -VISI - str. 36-37
Centrum Innowacyjnych wdrożeń w Bydgoszczy
 artykuł R. Dyrda - str. 38
Oszczędzaj czas i zwiększaj zyski
 reklama VISI - str. 38
Nowości GF Machining Solutions na targach MACH-TOOL 2016
 artykuł GF Machining Solutions - str. 39

Pierwsze dziesięciolecie już za nami
 artykuł TDZ TURN - str. 40-41
Koreańska precyzja
 artykuł GORBREX - str. 42-43
INTER-PLAST, używane obrabiarki do metalu w dobrej cenie
 artykuł Inter-Plast Z. Bodziachowska-Kluza Sp. J.- str. 44
Rozwiązane problemy z toczeniem stali hartowanych
 reklama SECO - str. 45
Nowy producent obrabiarek w ofercie Abplanalp
 artykuł Abplanalp Sp. z o.o. - str. 46-47
Najnowocześniejsze obrabiarki DMG MORI na targach MACH-TOOL  
w Poznaniu 
 artykuł DMG MORI - str. 48-49
Szlifierki do wałków i otworów
 reklama MARCOSTA - str. 50
Wózki widłowe, paleciaki...
 reklama ZAKREM - str. 50
Zgrzewarki iskrowe; Przecinarki taśmowe
 reklama STR FAKTOR - str. 51
Wrzeciona z silnikami elektrycznymi do pionowych centrów maszyno-
wych 
 artykuł M. Adelski - str. 52-53
Obrabiarki sterowane numerycznie - APX
 reklama APX Technologie - str. 54
Solidna technologia przekształcona w idealne rozwiązania
 reklama APX Technologie - str. 55
Pręty okrągłe, przycięte na wymiar
 reklama OBERON - str. 56
Tokarki CNC
 raport - str. 57-67
Sprzedaż maszyn CNC, serwis, części zamienne
 reklama GALIKA Sp. z o.o. - str. 61
Ciężka tokarka najwyższej klasy
 reklama HACO FAT Sp. z o.o. - str. 63
INTER- PLAST Lider na rynku obrabiarek używanych
 reklama Inter-Plast Z. Bodziachowska-Kluza Sp. J. - str. 65
Tokarki CNC, Frezarki CNC
 reklama STURMER MASZYNY Sp. z o.o. - str. 67
Grafity MERSEN
 reklama OBERON - str. 68
Mocowania do EDM, Miedź na elektrody, Grafit, dielektryki
 reklama OBERON - str. 68
Duży skład atestowanych materiałów, stal, miedź, brąz, aluminium...
 reklama OBERON - str. 69
Zlecenie wykonania zamiast produkcji własnej. Wydajność w branży ma-
szyn i narzędzi
 artykuł MEUSBURGER - str. 70, 72
Dalsza obróbka bez odkształceń
 reklama MEUSBURGER - str. 71
Wycinarki drutowe, drążarki wgłębne
 reklama ULGREG Grzegorz Kugler - str. 72
Precyzyjne szlifierki do form - NAKANISHI
 reklama OBERON - str. 73
Precyzyjne wymienne wrzeciona - NAKANISHI
 reklama OBERON - str. 73
Skuteczne sposoby na zminimalizowanie zużycia elektrod grafitowych
 artykuł D. Hulisz - str. 74-76
TOOLEX 2016
 reklama Expo Silesia - str. 77
STOM 2017
 reklama Targi Kielce - str. 78
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Krótko
Program ZW3D 2016 zintegrowany system CAD/CAM nowa edycja 

Najnowsza wersja ZW3D 2016 CAD/CAM 
wyposażona w nowoczesne rozwiązania,  
i usprawnienia, ułatwia pracę projektantom 
oraz konstruktorom.

Program ZW3D to intuicyjny, skuteczny 
oraz łatwy program do modelowania 3D, jak  
i projektowania, stosowany w wielu sektorach 

przemysłu.
Nowe funkcje ZW3D 2016:

- ulepszone tworzenie elementów z arkuszy 
blach, szkicowanie 3D przebiegu instalacji 
rurowych, szybkie tworzenie złożeń;

- udoskonalone tabele BOM z części i ze 
złożeń, lepsze rozwiązania dot. arkuszy 

2D. Rozwinięta lista formatów eksportu  
danych: 3D PDF, CATIA, IGES, Parasolid,  
SAT, STEP, STL;

- adnotacje 3D i wymiarowanie;
- rozszerzone opcje importu, udoskonalony 

proces naprawy geometrii pochodzących 
z innych systemów CAD, wbudowany 
translator danych. Program ZW3D 
współpracuje z danymi z systemów CATIA, 
NX, Creo i SolidWorks, z plikami STEP,  
JT i Parasolid.

3D MASTER
ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa
tel./fax 22 846 21 50,  
www.3dmaster.com.pl

AP&T uhonorowane wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia w dziedzinie  
hartowania w procesie tłoczenia

Firma AP&T została uhonorowana 
odznaczeniem przyznawanym przez 
Uniwersytet Kassel za wybitne osiągnięcia  
w dziedzinie hartowania w procesie tłoczenia. 
Nagroda, Certificate of PHS Team Excellence, 
została wręczona podczas zorganizowanego  
w połowie października przez AP&T w Szanghaju 
seminarium pod nazwą Future Forming 
skierowanego do branży motoryzacyjnej.

Jak przemysł motoryzacyjny może 
wykorzystać nowe materiały i metody 
formowania, by obniżyć masę pojazdów,  
a tym samym zużycie paliwa i oddziaływanie  
na klimat? To zagadnienie znalazło się  
w centrum uwagi podczas zorganizowanego 
przez AP&T w dniach 12-13 października  
w Szanghaju seminarium zatytułowanego  
Future Forming. W trakcie seminarium wystąpili 
należący do światowej czołówki eksperci 
reprezentujący AP&T i partnerów firmy,  
a wśród ponad setki gości znaleźli się zarówno  
producenci z kręgów OEM, jak i dostawcy 
materiałów, części i komponentów. 

Wymogi obniżenia zużycia paliwa 
i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla 
stanowią najpoważniejszy katalizator dużego 
zainteresowania branży motoryzacyjnej lekkimi 
materiałami i energooszczędnymi metodami 
formowania. Firma AP&T przez szereg lat 
przygotowywała grunt pod technologię 
hartowania w procesie tłoczenia, która  
umożliwia uzyskanie mocniejszych, a 
jednocześnie lżejszych konstrukcji. 

– Hartowanie w procesie tłoczenia 
oznaczało rewolucję w świecie samochodów,  
a ciągle jeszcze istnieje duży potencjał do  
dalszego rozwoju. W AP&T stawiamy na 
podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie 
kompetencji po to, by także w przyszłości 
móc zaoferować naszym klientom najlepsze 
rozwiązania całościowe na rynku – mówi 
dr Christian Koroschetz z centrum badawczo-
rozwojowego AP&T.

Szanowni Państwo, firma Stürmer Maszyny 
jako wyłączny dystrybutor marki OPTIMUM na 
polskim rynku, postanowiła poszerzyć swoją 
ofertę o segment małych i dużych obrabiarek 
CNC.

Zarówno w tokarkach jak i frezarkach 
numerycznych OPTIMUM stosuje się najnowsze  
technologie skracające czas obróbki, zwiększając 
precyzję obrabianych detali przy zadziwiającej 
dbałości o bezpieczeństwo pracy. Ciągłe 
poszukiwania nowych rozwiązań, mających 
na celu usprawnianie procesów produkcyjnych 
są nieodzowną domeną marki OPTIMUM, 
która w efekcie końcowym pozwala sprostać 
najśmielszym oczekiwaniom naszych klientów.

Marka OPTIMUM zdecydowanie stawia na 
jakość oraz wydajność produkowanych maszyn, 
dzięki czemu zajmuje czołowe miejsca pośród 
światowych producentów obrabiarek CNC.

Zapraszamy Państwa do kontaktu  
z naszymi doradcami pod nr tel. (61) 679 43 18 
lub w naszej siedzibie, która mieści się przy ulicy 
Krajowej 13 w Kostrzynie Wielkopolskim.

Obrabiarki CNC - Stürmer Maszyny 
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Krótko

Firma Casp System Sp. z o. o. dostarcza 
urządzenia kontroli rentgenowskiej dla 
zastosowań przemysłowych marki Yxlon 
International GmbH. 

System tomografii komputerowej FF35 
CT umożliwia badanie detali na etapie 
produkcyjnym i eksploatacyjnym w celu 

analiz i detekcji wad i ubytków w szerokim 
zakresie przemysłu lotniczego i automotive. 
Atutem systemu jest możliwość wyboru 
techniki klasycznej radiografii lub radioskopii, 
tomografii komputerowej lub opcji Helical CT 
w przypadku skanowania detali większych  
niż obszar aktywny. FF35 CT posiada  
precyzyjny manipulator z tłumieniem drgań,  
z możliwością regulacji badanego przedmiotu  
w 6 osiach, a możliwość wyboru 1 z 2  
detektorów płaskich oferuje wysoką jakość 
odwzorowania przy różnym zakresie  
obserwacji. System daje do wyboru opcję  
z jedną lub z dwiema lampami rentgenowskimi. 
Wybór źródła zależy od rodzaju materiału  
i poziomu jakości jak chcemy spełnić. Kabina  
o wymiarach 2990 x 2220 x 1550 mm, waga 
blisko 7 ton.

SYSTEM TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ FF35 CT

FANUC ROBODRILL to innowacyjne 
centrum obróbcze przeznaczone do szerokiego 
zakresu operacji frezarskich i wiertarsko-
gwinciarskich. Doskonale sprawdza się 
w produkcji prototypowej, jak również 
produkcji masowej prowadzonej na dużą 
skalę przemysłową. Znakiem szczególnym 
obrabiarek FANUC ROBODRILL jest szybkość, 
wysoka wydajność i precyzja obróbki. Z uwagi 
na swoją uniwersalność obrabiarka ROBODRILL  
znajduje zastosowanie w wielu branżach m.in. 
przemyśle motoryzacyjnym i elektronicznym, 
produkcji narzędzi m.in. medycznych,  
zegarków i biżuterii. Obrabiarka FANUC 
ROBODRILL może pochwalić się ponadprzeciętną 
niezawodnością i długą żywotnością.

FANUC ROBODRILL jest maszyną 
bardzo szybką. Prędkości przesuwu stołu 
ROBODRILL-a dochodzą do 54 metrów na min, 
a stołu obrotowego typu Direct Drive do 200 
obrotów na min. Prędkość wymiany narzędzia 
wynosi 0.9 s, a od wióra do wióra mieści się  
w zakresie od 1.4 do 1.6 s.

Obrabiarki FANUC ROBODRILL bazują na 
zaawansowanych technologicznie napędach  
i sterowaniach, stworzonych przez firmę 
FANUC, będącą światowym liderem i pionierem 
technologii CNC, dzięki czemu osiągają  
najwyższą dokładność, charakteryzują się 
wyjątkowo wysoką precyzją, niezrównaną 
szybkością i niezawodnością działania. 
Użytkownicy frezarek FANUC ROBODRILL 
szczególnie cenią korzystny stosunek ceny 
maszyny do zapewnianej przez nią jakości 
obróbki.

Zapraszamy na www.fanuc.pl

ROBODRILL firmy FANUC

Wprowadzając do swojej oferty systemy 
Stäubli-RPL firma Meusburger stawia na 
sprawdzoną technologię. Zastosowanie 
tego systemu złącz jest powszechnie znane 
w wielu branżach, na przykład w przemyśle 
motoryzacyjnym. Optymalny kształt jest 
gwarancją jednorodnego przepływu, 
natomiast czerwone i niebieskie pierścienie  
znacznikowe pozwalają na łatwą i szybką 
identyfikację obwodów. Konserwacja 
narzędzia i wymiana samych pierścieni jest 
bezproblemowa dzięki ich zewnętrznemu 
umiejscowieniu. Szeroki asortyment zarówno 
gniazd jak i złącz prostych i kątowych, 
umożliwia ich zastosowanie w prawie 
każdej sytuacji montażowej. Produkty te są  
dostępne bezpośrednio z magazynu i można 
je zamówić w sklepie internetowym firmy 
Meusburger.

NOWOŚĆ w asortymencie firmy Meusburger – 
oryginalne złącza systemu Stäubli 

Więcej informacji na temat nowości:

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

*Materiał zdjęciowy: Fotografia (Meusburger)

NOWOŚĆ w asortymencie firmy Meusburger – oryginalne złącza systemu Stäubli 

Setting Standards

Meusburger jest liderem na rynku 
w dziedzinie precyzyjnych elementów 
znormalizowanych. Już ponad 15.000 
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 
niezawodnego, globalnego partnera  
w dziedzinie budowy narzędzi, form  
oraz maszyn.
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Powstała w 1976 roku Firma WITTMANN  
z okazji jubileuszu 40 lecia istnienia firmy 
organizuje na terenie Targów Wiedeńskich 
spotkanie. Z tej okazji firma WITTMANN 
przygotowała interesujące prezentacje maszyn 
oraz urządzeń, jak też ciekawą serię wykładów 
technicznych.

Oczywiście oprócz planów na dzień, nie 
może zabraknąć planów na późniejszą porę, 
a mianowicie zaplanowano Galę Wieczorną. 
Gala odbędzie się w dawnej letniej rezydencji 
cesarskiej w pałacu Schoenbrunn.

Podczas dwóch dni spotkania zaproszeni 
goście będą mogli zwiedzić zakłady produkcyjne 
pod opieką polskojęzycznej obsługi. Jak na 
każdych Dniach Otwartych firmy WITTMANN, 
bardzo ważnym elementem spotkania będą 
wykłady techniczne. Co ciekawe, podczas 
tegorocznego spotkania, uczestnicy będą mogli 
samodzielnie zbudować swój własny program 
wykładów, wybierając termin, tematykę i język 

wykładów. Specjalnie dla gości z Polski część 
wykładów wygłoszona zostanie w języku 
polskim.

Firma Wittmann Battenfeld Polska  
serdecznie zachęca do zaplanowania swego 
udziału w czerwcowym spotkaniu.

W sprawie Dni Otwartych oraz pobytu  
w Austrii zapraszamy do kontaktu  
z Wittmann Battenfeld Polska.

* Zdjęcie powyżej strona www.battenfeld.pl

Jubileusz 40 lecia firmy WITTMANN

TRAUB TNL32-7B automat tokarski do obróbki detali pod każdym kątem

TNL32-7B z 7 osiami liniowymi oraz 
dodatkową osią B rozszerza spektrum 
zastosowań do obróbki szczególnie 
wymagających detali. Dzięki dodatkowej 
osi B górnego rewolwera, który odchyla się 
od płaszczyzny pionowej w zakresie 100° 
możliwa jest obróbka detali o najbardziej 
skomplikowanej geometrii, wymagających 
frezowania, wiercenia, bocznego wiercenia 
lub poprzecznego gwintowania w każdej 

wymaganej pozycji kątowej. Wyeliminowanie 
oprawek ustawianych kątowo oraz oprawek 
90° zapewnia najbardziej stabilną obróbkę 
ze względu na większą sztywność układu 
narzędziowego oraz najwyższą dokładność.  
Na każdej ze stacji rewolwera można 
zainstalować podwójną lub potrójną oprawkę 
narzędziową, co zapewnia do 30 narzędzi na 
rewolwerze.

Więcej informacji na stronie www.traub.de

RICHO Polska specjalizuje się w sprzedaży, 
serwisie i modernizacji maszyn przeznaczonych 
do obróbki metalu, a także prowadzi 
specjalistyczne szkolenia dla operatorów. Nasza 
kadra to grupa doświadczonych inżynierów, 
którzy w swej wieloletniej praktyce zajmują 
się wdrażaniem zautomatyzowanych linii 
produkcyjnych, integracją obrabiarek CNC 
z manipulatorami oraz rozwiązywaniem 
złożonych problemów związanych z ich obsługą 
i serwisem.

Oferta firmy RICHO Polska to szeroki 
asortyment obrabiarek CNC produkcji 
tajwańskiej. Katalog produktów obejmuje: 
pionowe centra obróbcze CNC, tokarki CNC, 
tokarki karuzelowe, automaty tokarskie, 
magazyno-podajniki pręta i manipulatory, 
a także szlifierki do wałków i płaszczyzn, 
narzędzia i oprzyrządowanie do maszyn 
oraz piły taśmowe. Kilka maszyn w ofercie 
wyróżnia się opatentowanymi rozwiązaniami 
zastosowanymi w tych obrabiarkach.

RICHO POLSKA
ul. Narwicka 10. 80-557 Gdańsk
Telefon 58 350 90 43, Fax. 58 350 91 62
Adres e-mail: richo@richo.pl

Oferta firmy RICHO Polska
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Zaginanie do 70 mm

"Q5 to znacznie więcej niż nasze starsze 
wykrawarki. To jest bardziej jak centrum 
obróbcze. Ze względu na charakterystykę 
wykrawarki HACO, możemy wytwarzać części 
zaginane jakie potrzebujemy, zawierające od  
6 do 8 gięć. HACO Q5 jest w stanie zginać do 
70 mm wysokości, co pozwala nam na większą 
elastyczność przy projektowaniu naszych 
produktów".

Oszczędność czasu dzięki indeksowanym 
narzędziom!

"Wszystkie narzędzia są indeksowane, co 
jest również bardzo ważne. Już nie musimy pisać 
programu a następnie obracać np. narzędzie 17 
o 90 stopni. Zwyczajnie programujemy je, to jest 
niesamowite. Prawie wszystkie inne maszyny 
posiadają 3, 4 a może 6 indeksowanych stacji, 
ale nie 20 jak HACO z serii Q. Myślę, że to jest 
jedna z największych zalet. Czas, który zyskujesz 
dzięki pełnej możliwości indeksowania, czyni 
serię Q ponadprzeciętną” - mówi Leo Weernink 
Sr, CEO Werkcon.

Dlaczego Werkcon zainwestował w nową Wykrawarkę CNC HACO model Q5?

Space Spider to mały ręczny skaner 
o wysokiej dokładności przeznaczony dla 
użytkowników systemów CAD. Skaner 
zapewnia mobilne skanowanie. Urządzenie 
zawiera najlepsze technologie skanowania 
3D zgodne z najwyższymi standardami firmy 
Artec. Urządzenie ma ulepszone podzespoły 
i system chłodzenia zapewniający stabilną 
pracę i najwyższą dokładność bezdotykowych 
pomiarów. 

Skaner Space Spider został wybrany 
finalistą 2016 roku w konkursie o Nagrodę 
Innovation Awards programu i NED! 

Pomysł, żeby skaner 3D służył do 
skanowania w przestrzeni na pierwszy rzut oka 
może wydawać się trochę nie z tego świata, 
ale czyż nie takie pomysły są siłą napędową 

przemysłu? 
Takie urządzenie powinno być w pełni 

precyzyjne, wiarygodne i wystarczające, aby 
zapewnić dokładność przez wiele miesięcy bez 
konieczności serwisowania oraz wytrzymałe, 
a jednocześnie łatwe w użyciu. Wszystkie te 
atuty posiada najnowszy Skaner Artec 3D Space 
Spider. 

Space Spider został opracowany tak, 
aby zapewnić doskonałe efekty zarówno 
w przestrzeni, na Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej, jak i na Ziemi. Skaner Space 
Spider skupia bowiem najlepsze innowacyjne 
rozwiązania skanowania 3D gwarantowane 
przez producenta, firmę Artec 3D. Gdy istnieje 
potrzeba wykonania możliwie najbardziej 
dokładnego modelu 3D obiektu o złożonej 
geometrii, zbudowanego z małych szczegółów 
lub trudnych do uchwycenia krzywych, takich 
jak ostre żebra i ubytki – Space Spider sprawuje 
się niezawodnie. Wśród różnych rozwiązań 
dotyczących skanowania 3D Space Spider jest 
zawsze liderem. Praca tego skanera oznacza 
najwyższą jakość i precyzję. 

Skaner 3D jako precyzyjne narzędzie 
pomiarowe może wspierać sektor inżynierii 
odwrotnej w zakresie odbudowy części, 
pomiaru odkształceń konstrukcji stalowych, 
aż po szerokie wykorzystanie w protetyce 

- budowę idealnie dostosowanych protez. 
Zastosowania skanera Space Spider są 
praktycznie nieograniczone! 
Zastosowanie skanerów 3D: 

- Projektowanie przemysłowe dla potrzeb 
masowej produkcji; 

- Inżynieria odwrotna; 
- Kontrola jakości; 
- Ortopedia; 
- Grafika komputerowa 3D; 
- Ochrona zabytków i dziedzictwa 

kulturowego; 
- Archeologia.

3D MASTER
ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa
tel./fax 22 846 21 50, 
www.3dmaster.com.pl

Space Spider – ręczny skaner 3D Artec to Innowacyjne rozwiązanie 2016

Zapraszamy na targi MACH - TOOL  
w Poznaniu

Drodzy czytelnicy, wydanie 3 (78) 2016 
dwumiesięcznika Forum Narzędziowe OBERON 
dedykujemy poznańskim targom MACH-TOOL. 
Targi odbędą się w terminie od 7 do 10 czerwca 
2016 roku. Razem z firmą OBERON Robert 
Dyrda będziemy do Państwa dyspozycji przez 
cały okres targowy. Zapraszamy do hali 7A na 
stoisko nr 17. 

W okresie wakacyjny planujemy 
przygotować numer na targi, które odbędą się 
we wrześniu: METAL w Kielcach (od 20 do 22 
września) oraz TOOLEX w Sosnowcu (od 4 do 
6 października). 

Zapraszam do kontaktu. Z chęcią udzielimy 
informacji na temat kolejnego wydania Forum 
Narzędziowego OBERON.
Do zobaczenia w Poznaniu!
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SMARTTECH3D EDU - program dla edukacji

Firma SMARTTECH, producent skanerów 
3D i pionier tej technologii w Polsce jest otwarty 
na współpracę z uczelniami, szkołami, a także 
samymi studentami. W związku z tym w ramach 
programu SMARTTECH3D EDU firma oferuje 
m.in.:

- 30% rabatu na wszystkie swoje urządzenia
- wyposażenie w oprogramowanie do 

obróbki i analizy dla całej pracowni 
bezpłatnie przy zakupie skanera 3D

- praktyki i staże dla studentów.
W ramach programu SMARTTECH 3D 

EDU firma wdrożyła już swoje systemy 
na ponad 30 uczelniach, między innymi: 
Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie 
Rzeszowskim, Politechnice Wrocławskiej  
i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
oraz wyposażyła laboratorium Mechatroniki  
w Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Łańcucie. W ramach współpracy z 
Politechniką Krakowską powstała także 
pracownia skanowania 3D, w której wszyscy  

zainteresowani mogą zapoznać się  
z możliwościami jakie daje technologia 
skanowana 3D oferowana przez SMARTTECH.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę 
www.skaner3d.pl.

SMARTTECH Sp. z o.o.

ul. Racławicka 30, 05-092 
Łomianki k. Warszawy
tel. 22 751 19 18, fax. 22 751 52 45
www.smarttech3d.com

Przedstawiamy pierwszą dodatnią głowicę frezarską na wieloostrzowe płytki dwustronne
Ekonomiczny i produktywny frez CoroMill® 745 jest już w sprzedaży

Fot. CoroMill® 745 jest dostępny w wersji 
z podziałką normalną i gęstą, jak również  
z podziałką nierównomierną do zastosowań 
zagrożonych przez drgania.

Oferując wysoką produktywność i niski 
koszt na ostrze, frez czołowy CoroMill® 745 na 
dwustronne płytki wieloostrzowe jest idealny 
do produkcji dużych partii. Dzięki wyjątkowemu 
ustawieniu kątowemu gniazda płytki i ostrym 
krawędziom skrawającym, frez ten zapewnia 
łagodny i lekki przebieg procesu skrawania z 
niskim zapotrzebowaniem na moc. 

Łącznie z 14 ostrzami na każdej płytce, 
CoroMill 745 jest bardzo opłacalnym wyborem 
do frezowania czołowego. W asortymencie 
oferowane są trzy wersje. Konstrukcja z bardzo 
nierównomierną podziałką MD jest najlepszym 
wyborem, w przypadku gdy istotne jest 
przeciwdziałanie drganiom. Ponadto, ustawienie 
płytki jest kompensowane promieniowo dla 
zapewnienia równomiernego obciążenia 
wiórami. Podziałka M jest najlepsza do 
zastosowań ogólnych, z kolei podziałka H ma 

większą liczbę ostrzy na obwodzie frezu, co czyni 
ją najlepszym wyborem, jeśli chcemy uzyskać 
wyższą produktywność. Obie podziałki M i MD 
mają taką samą liczbę ostrzy.

Frezy zostały zaprojektowane w taki 
sposób, aby wymiana płytki była szybka i łatwa. 
Siedmiokątny kształt płytki i wyjątkowy sposób 
jej osadzenia zapewniają, że płytka pozostaje w 
gnieździe w czasie montażu. Płytki w gniazdach 
pochylone są tak, aby uzyskać dodatni kąt 
natarcia. Oferowane obecnie geometrie i gatunki 
płytek skrawających pozwalają na frezowanie 
stali i żeliwa. Stosowane do obróbki od zgrubnej 
do pół-wykończeniowej płytki – wytrzymałe, 
ale skrawające z niskimi oporami – zapewniają 
niezawodne frezowanie czołowe na wszystkich 
typach frezarek.

Matts Westin, odpowiedzialny za produkty 
przeznaczone do frezowania, komentuje: 
„Możecie zobaczyć na rynku inne rozwiązania 
frezów o dużej liczbie ostrzy, ale żadne z nich 
nie oferuje takiej wydajności jak CoroMill 745. 
Dorobek, który za tym stoi robi naprawdę 
duże wrażenie. W tej wyjątkowej konstrukcji 14 
ostrzowe dwustronne płytki mają krawędzie 
skrawające ustawione pod kątem dodatnim 
i rozstaw, który sprawia, że frez pracuje cicho i 
płynnie. To oznacza, że nasi klienci otrzymują 
bardzo wydajne narzędzie o zwiększonej 
trwałości, które jednocześnie zmniejszy koszty 
przypadające na wyprodukowanie pojedynczego 
przedmiotu.”

Więcej informacji pod adresem: 
www.sandvik.coromant.com/pl-pl/campaigns/
pages/made-for--miling.aspx?internal_
camplink=m4m&internal_camplink_
type=news.

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.



F
N

NUMER 03 (78) 2016 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

13

Krótko

Produkujemy największy asortyment 
narzędzi pneumatycznych w Polsce.  
Archimedes S.A. Należy do grupy kapitałowej 
Stalmot & Wolmet, która zatrudnia 1600 osób 
i jest wyspecjalizowana w obróbce metalu.  
W naszej ofercie posiadamy:
- Szlifierki proste

• Niski poziom hałasu i wibracji;
• Wysokowydajne, o korzystnym stosunku 

mocy do masy i gabarytów;
• Ergonomiczne z termoizolacyjnymi 

chwytami;
• Niskie koszty eksploatacji.

- Szlifierki kątowe
• Wysokowydajne – o korzystnym stosunku 

mocy do masy i gabarytów;
• Niski poziom hałasu i wibracji;
• Regulowane położenie osłony ściernicy;
• Ergonomiczne z termoizolacyjnymi 

chwytami;
• Możliwość odprowadzenia powietrza poza 

strefę pracy.
- Szlifierko-frezarki

• Przystosowane do pracy frezami z węglików 
spiekanych oraz ściernicami i szczotkami 
trzpieniowymi;

• Smukła budowa umożliwiająca obróbkę 
głębokich otworów;

• Niski poziom wibracji i hałasu;

• Stosunkowo duża moc przy niewielkiej masie 
i gabarytach.

- Frezarki
• Wygodne użytkowanie w trudno dostępnych 

miejscach dzięki niewielkim gabarytom i 
wydłużonym wrzecionom;

• Przystosowane do pracy frezami z węglików 
spiekanych oraz ściernicami i szczotkami 
trzpieniowymi;

• Duża moc przy stosunkowo małej masie;
• Odprowadzenie powietrze wylotowego 

poza strefę pracy;
• Duży moment obrotowy przy niskich 

obrotach.
- Młotki i Ubijaki

• Duża energia udaru;
• Stosunkowo małe zużycie powietrza;
• Nieskomplikowana obsługa i niezawodność;
• Zwarta, mocna i trwałą konstrukcja;
• Obniżony poziom hałasu i wibracji;
• Zwarta i mocna oraz trwała konstrukcja.

- Motoreduktory
• Bezstopniowa regulacja momentu i 

prędkości obrotowej;
• Korzystny stosunek mocy i momentu 

obrotowego do masy;
• Niezawodność i odporność na przeciążania;
• Mała masa i zwarta budowa.

- Narzędzia montażowe

• Łatwa obsługa, szybki montaż i demontaż 
połączeń.

• Precyzyjny, regulowany moment dokręcania 
złącza.

• Bardzo niski poziom wibracji.
• Uruchamianie może zachodzić 

automatycznie po dociśnięciu narzędzia 
lub ręcznie, po zadziałaniu na dźwignię lub 
przycisk, albo też ich kombinację.

Nowa linia narzędzi pneumatycznych o 
mocy 1600 W.

Zapraszamy do kontaktu!

Archimedes S.A.
ul. Robotnicza 72, 53-608 Wrocław
Tel: +48717827123, Fax: +48713735930, E-mail: 
marketing@archimedes.com,  
ww.archimedes.com.pl

Narzędzia pneumatyczne Archimedes S.A.

Przykład MOLL Engineering, 
siostrzanej firmy WENGLONU,  
pokazuje, że stosowanie płynów 
chłodząco-smarujących w ekonomicznej 
i prowadzonej z zachowaniem 
bezpieczeństwa procesowego obróbce 
skrawaniem tworzyw sztucznych 
wzmacnianych włóknem węglowym  
(CFK) ma istotne zalety. Na zlecenie 

czołowych przedsiębiorstw z branży technologii 
medycznej zakład specjalizujący się w obróbce 
produkuje z powodzeniem szablony wiertarskie 
dla chirurgii urazowej i posiada w tej dziedzinie 
wieloletnie doświadczenie. Obróbka na mokro 
CFK za pomocą płynów chłodząco-smarujących 
firmy Blaser oznacza dla użytkownika przede 
wszystkim lepsze czyszczenie części i wysoką 
jakość powierzchni. Obydwa te elementy są 
ogromnie ważne w dziedzinie technologii 
medycznej. 

Czytaj dalej na stronie Abplanalp w zakładce 
„Wiedza”: http://www.abplanalp.pl/wiedza/
czy-obrobka-na-mokro-tworzyw-sztucznych-
wzmacnianych-wloknem-weglowym-cfk-jest-w-
technologii-medycznej-zaleta/.

Czy obróbka na mokro tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem węglowych (CFK) jest w technologii medycznej zaletą? 
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– Nie bez powodu INNOFORM nazwaliśmy targami kooperacyjnymi. 
Chcielibyśmy, aby cykliczna impreza była nie tylko miejscem, gdzie można 
zobaczyć co oferują firmy z naszej branży, ale przede wszystkim okazją 
do nawiązania współpracy, znalezienia kooperantów, podwykonawców, 
klientów, uruchomienia wspólnych innowacyjnych projektów – 
zapowiada Katarzyna Meger, prezes Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, 
pomysłodawcy wydarzenia. 

Imprezie towarzyszyć będą konferencje, podczas których eksperci 
zaprezentują najnowsze rozwiązania w dziedzinie produkcji form. 
Będzie to jednocześnie okazja do wymiany doświadczeń i zapoznania 
się z nowoczesnymi technologiami. Co ważne, wydarzenie zostanie 
zorganizowane przez Targi w Krakowie Sp. z o.o., które od ponad 20 lat  
z powodzeniem organizują Międzynarodowe Targi EUROTOOL® – jedno 
z ważniejszych spotkań branży obróbki mechanicznej w Europie  
Środkowo-Wschodniej.

– Jako doświadczony organizator targów tej branży zapewnimy 
najwyższy poziom biznesowych spotkań. Znakomita lokalizacja, 
nowoczesny obiekt oraz zaangażowanie uznanych partnerów to atuty, 
dzięki którym Targi INNOFORM mogą stać się ważnym wiosennym 
wydarzeniem branży narzędziowej – mówi Grażyna Grabowska, prezes 
Targów w Krakowie. 

Światowy poziom wystawy
Na taki obiekt, jak Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze,  

region kujawsko-pomorski – od lat przodujący w Polsce i Europie  
w dziedzinie wytwarzania narzędzi i przetwórstwa tworzyw  
polimerowych – czekał od dawna. Dziś jest on jednym  
z najnowocześniejszych tego typu miejsc w Polsce. Zakończenie  
budowy było naturalnym impulsem do zorganizowania targów 
kooperacyjnych dla branży narzędziowo - przetwórczej pod nazwą 
INNOFORM.

Przestronne, wykonane według światowych trendów Centrum 
zapewni najwyższy poziom targowych spotkań. Do dyspozycji gości 
zostanie oddane obszerne lobby, hala wystawiennicza z nieograniczoną 
słupami konstrukcyjnymi przestrzenią o powierzchni 11.000 m2. System 
kanałów medialnych, nośność podłogi – 100 kPa/m2 - oraz przestronne 
bramy wjazdowe do hali umożliwiają łatwy montaż i demontaż 
ponadgabarytowych i ciężkich eksponatów. 

Gwarancja jakości
Wysoki poziom merytoryczny oraz program towarzyszący 

Międzynarodowych Targów INNOFORM zapewni Bydgoski Klaster 
Przemysłowy – wiodąca organizacja w regionie - zrzeszająca szereg 
firm z  branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz 
wiele instytucji okołobiznesowych. Współpraca z Targami w Krakowie  
gwarantuje najwyższą jakość targowych spotkań. 

Profil wystawców
Do udziału w Targach zostaną zaproszeni przedstawiciele biur 

projektowych i konstrukcyjnych, producenci i dystrybutorzy: narzędzi 
specjalnych i skrawających; technologii, obrabiarek i urządzeń do obróbki 
ubytkowej; łączenia i powlekania metali; obróbki powierzchniowej  
i wykańczającej; technologii, maszyn i urządzeń do przetwórstwa  
tworzyw sztucznych; dostawcy materiałów i surowców: stali,  
półfabrykatów, siłowników, normaliów, osprzętu elektrycznego; 
oprzyrządowania technologicznego; przyrządów i urządzeń pomiarowo-
kontrolnych; specjalistycznego oprogramowania; środków smarnych  
i chłodziw technologicznych. Ofertę dopełnią firmy świadczące usługi  
z zakresu obróbki metali oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Informacji udzielają:

Beata Łoś Komisarz targów, Targi w Krakowie Sp. z o.o.,  
+48 501 691234, los@targi.krakow.pl

Piotr Wojciechowski Dyrektor Bydgoskiego Klastra Przemysłowego,  
+48 519 11 19 23, dyrektor@klaster.bydgoszcz.pl

W sercu polskiej doliny narzędziowej 
Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu 

Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM

Bydgoszcz, 25-27 kwietnia 2017 r.

Znakomita wiadomość dla branży narzędziowej w Polsce! W dniach 25-27 kwietnia 2017r.  
w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbędzie się I edycja Międzynarodowych 
Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM.
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ITM Polska 2016
Wszystkie ręce na pokład!

Targi Innowacje-Technologie-Maszyny Polska wyprzedzają swój czas, 
przecierają szlak firmom, które podążając za ideą Przemysłu 4.0, nie stoją 
w miejscu i nieustannie szukają nowych metod optymalizacji procesów, 
podnoszenia wydajności, jakości oraz sprawności biznesowej.

Targi ITM Polska to znakomita okazja do handlowych negocjacji, 
wymiany doświadczeń i dyskusji na najważniejsze tematy nurtujące sektor 
automatyzacji produkcji, metalurgii i obróbki metali. W dobie cyfrowej 
rewolucji przemysłowej, szybko następujących zmian, warto znaleźć 
się w miejscu, gdzie spotykają się liderzy z sektora innowacji, miłośnicy 
nowinek technologicznych, producenci maszyn i nowatorskich rozwiązań. 
Możliwość korzystania z skondensowanej wiedzy oraz doświadczenia 
przedstawicieli przodujących firm z Polski i z zagranicy przekłada się  
na efektywność działania i idealne dopasowanie do sytuacji panującej  
na rynku. 

Stolica Wielkopolski w przeciągu 4 dni stanie się wyznacznikiem  
zmian i trendów w branży przemysłowej, wychodzenia naprzeciw 

oczekiwaniom rynku i miejscem prezentacji najnowszych produktów 
i rozwiązań, które zapewnią sukces przyszłych inwestycji. Każdy, kto 
pojawi się w terminie 7-10 czerwca na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, będzie pod ogromnym wrażeniem, zarówno 
ekspozycji wystawienniczej, jak i oferty wydarzeń towarzyszących,  
w tym konferencji, warsztatów i seminariów. 

Podczas najbliższej edycji targów ITM Polska, Polska Unia 
Dystrybutorów Stali przygotuje konferencję pt. "Forum Techniczne 
Stali Konstrukcyjnych". Wydarzenie to jest dedykowane 
przedstawicielom przedsiębiorstw związanych z wytwarzaniem, 
przetwórstwem oraz dystrybucją stali konstrukcyjnych. Zakres 
tematyczny wydarzenia obejmuje stale konstrukcyjne dla: budownictwa, 
branży offshore, motoryzacyjnej i transportowej oraz dla producentów 
maszyn i urządzeń. Odbędzie się również seminarium Stowarzyszenia 
Stal Nierdzewna pt. "Czyszczenie i Konserwacja Stali Nierdzewnej". 
Organizatorom zależy na podkreśleniu szerokich i stale rozwijających 
się możliwości aplikacji stali nierdzewnych z perspektywy producenta  
i użytkownika oraz właściwych metod zapewniających dużą jej  
żywotność. Z inicjatywy czasopisma MM Magazyn Przemysłowy, 
reprezentanci firm przemysłowych, świata nauki i administracji, 
rozmawiać będą o kondycji polskiego przemysłu oraz kierunkach 
jego rozwoju, a także rozwiązaniach, których wdrożenie umożliwi 
zwiększenie konkurencyjności rodzimych firm na rynku krajowym  
i globalnym. Debata MM Speakers Corner to 4 panele tematyczne: 
Inteligentna Fabryka 4.0, Internet Rzeczy w zarządzaniu  
i produkcji, Efektywność energetyczna w przemyśle oraz 
Kapitał ludzki w firmie przemysłowej. Firma Lenso zorganizuje 
bezpłatne dwudniowe Warsztaty 3D dla przemysłu odlewniczego 
i tłocznictwa. Wiodące firmy z Polski przybliżą zainteresowanym 
przykłady dotyczące własnej praktyki, m.in. jak optyczne systemy 
pomiarowe wspierają proces produkcyjny w celu skrócenia czasu  
rozwoju produktu, optymalizacji produkcji i co się z tym wiąże - 
poprawienia rentowności firmy, a zespół Lenso zaprezentuje najnowsze 
optyczne systemy pomiarowe i oprogramowanie do kontroli jakości  
i seryjnych pomiarów.

Z kolei wydawca magazynu Nowa Stal zorganizuje drugą edycję 
konferencji poświęconej rodzimej branży aluminium - „Aluminium. 
Biznes_Trendy_Technologie”. Mowa będzie m.in. o: kondycji polskiej, 
europejskiej oraz światowej branży aluminium, międzynarodowej  
ekspansji rodzimych przedsiębiorstw, zastosowaniu aluminium 
w architekturze, przemyśle lotniczym oraz w sektorze energetyki 
odnawialnej. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa 
zaprasza na konferencję „Gospodarka 4.0 – jedyna droga do 
rozwoju…”, której celem jest porównanie stanu zaawansowania 
gospodarki Niemiec i Polski w drodze do tworzenia tzw. inteligentnej 
produkcji, gdzie wdrażane są rozwiązania automatyzacji i wzajemnej 

ciąg dalszy artykuł str. 16 » »
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komunikacji między maszynami. Wyjątkową okazją do poszerzenia 
wiedzy i podniesienia kompetencji będzie także seminarium pt. 
„Objętościowa obróbka cieplna stopów metali”, przygotowane 
przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej, zorganizowane dla przedstawicieli 
branży zgromadzonych wokół salonu Surfex. Program seminarium, 
skierowany do osób zainteresowanych technologią i zabiegami 
powodującymi zmianę w strukturze, a co za tym idzie - poprawą 
właściwości stopów, składać się będzie m.in. z zagadnień: podwyższania 
odporności korozyjnej stali, nanostrukturyzacji średniostopowych stali 
do ulepszania cieplnego – efekt TRIP, Technologii „rapid prototyping”  
w inżynierii biomedycznej. Także w przestrzeni salonu Surfex 
zorganizowany zostanie Poligon Umiejętności, którego 
przygotowaniem zajmuje się redakcja czasopisma „Lakiernictwo 
Przemysłowe”. W ramach PU odbywać się będą prezentacje 
nowatorskich rozwiązań czołowych producentów w branży z zakresu 
technologii przygotowania powierzchni w procesach lakierowania  
i malowania, a obecni na miejscu specjaliści będą dzielić się wiedzą  
i doświadczeniem. Targom ITM Polska towarzyszy druga edycja Forum 
Odlewniczego FOCAST - unikatowe przedsięwzięcie, organizowane  
z myślą o odlewniach, producentach maszyn i urządzeń, dostawcach 
komponentów, usługodawcach oraz przedstawicielach nauki. Idealnym 
uzupełnieniem są Targi Kooperacji Przemysłowej Subcontracting  
i międzynarodowe spotkania kooperacyjne Subcontracting ITM 
Meetings - wyjątkowa formuła budowania trwałych relacji 
między oferentami usług podwykonawczych oraz potencjalnymi 
zleceniodawcami.

Goście tegorocznych targów ITM Polska 2016 poznają nowe  
metody i informacje, jak inwestować, wdrażać i wykorzystać ideę 
Przemysłu 4.0 w celu radykalnej poprawy operacji przemysłowych  
i produkcyjnych. Wraz z Wystawcami, Partnerami i Patronami  
stwarzamy zainteresowanym dostęp do najlepszej oferty rynkowej 
w jednym miejscu i czasie. Tegoroczna ekspozycja obfitować będzie 
w premiery rynkowe, produkty uhonorowane Złotym Medalem MTP,  
nowości z całego świata, a wszystkie wydarzenia towarzyszące, będące 
źródłem wiedzy i inspiracji, staną się także narzędziem propagowania 
innowacji, technologii i nowoczesnych rozwiązań w służbie rodzimych 
przedsiębiorstw.

Precyzyjnie szlifowana 
stal narzędziowa

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

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

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

pomiarowej
Dostarczana:

• w stanie szlifowanym
• wyżarzana zmiękczająco
• zabezpieczona przed korozją

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

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

re
kla

m
a



21. Mi´dzynarodowe Targi Obrabiarek, Narz´dzi i Urzàdzeƒ do Obróbki Materiałów

18-20 paêdziernika 2016, Kraków

EUROTOOL
®

www.eurotool.krakow.pl



W tym samym czasie odbędą się również: 

18 – 20 października 2016

Sosnowiec

patronat targów

Instytut Spawalnictwa

współpraca medialna

Międzynarodowe  

Targi Spawalnicze

Expo Silesia oraz Instytut Spawalnictwa z Gliwic zapraszają na kolejną edycję 
Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING 2016, które odbędą 

• czołowe wydarzenie spawalnicze w Polsce i środkowo-wschodniej Europie
• obecność liderów branży spawalniczej
• międzynarodowy charakter wystawy
• nowoczesne technologie w najbardziej uprzemysłowionym regionie Polski
• prestiżowa konferencja naukowo-techniczna Instytutu Spawalnictwa z Gliwic
• udział znakomitych gości z czołowych europejskich instytucji branżowych 

Dlaczego warto uczestniczyć w targach ExpoWELDING? 

Czołowe targi 
spawalnicze w 

środko-wschodniej 
Europie!

The leading welding 
event in Central and 

Eastern Europe!

58 KonfErEnCja SpawalniCza
Organizator: Instytut Spawalnictwa

58th wElding ConfErEnCE 
Organizer: Institute of Welding in Gliwice

Czołowe

targi spawalnicze 

w środkowej 

Europie!

www.expowelding.pl

www.exposilesia.pl

 FIXINGexpo

tereny targowe: 
Expo Silesia

ul. Braci Mieroszewskich 124 
41-219 Sosnowiec

Zespół  Targów:
tel. 32 78 87 511
   32 78 87 514
   32 78 87 540

Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów 
www.steelmet.pl  email: steelmet@exposilesia.pl

 Targi Produkcji i Zastosowania Elementów Złącznych 
www.fixingexpo.pl  email: fixingexpo@exposilesia.pl

SURFPROTECT - Targi Zabezpieczeń Powierzchni 
www.surfprotect.pl  email: surfprotect@exposilesia.pl

Targom Towarzyszy:
58. Konferencja spawalnicza pod hasłem:
Technologie XXI wieku
Organizator: Instytut Spawalnictwa
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Przed nami kolejna, 9. edycja targów TOOLEX 
– najbardziej znaczącej imprezy branży obróbki 
metali w Polsce. Spotkanie odbędzie się w dniach 
4-6 października 2016, w Expo Silesia w Sosnowcu.

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi  
i Technologii Obróbki TOOLEX będą imponujące, o czym świadczy  
obecny stan zgłoszeń. Zaraz po zakończeniu targów w 2015 roku  
udział w kolejnej edycji potwierdzili liderzy z branży oraz przedstawiciele 
polskiego i światowego przemysłu obrabiarkowego, a także 
narzędziowego. Podczas tego wydarzenia spotykają się najlepsi  
specjaliści, a wydarzenie odwiedzają znakomici Goście.

Świadczą o tym liczby podsumowujące ubiegłoroczną edycję,  
podczas której zaprezentowało się ponad 500 Wystawców  
i Współwystawców z 17 krajów, prezentując ofertę około 600 światowych 
marek. W Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia można było 
zobaczyć ponad 100 nowości i ponad 400 maszyn w ruchu. Rekordowa 
była także przestrzeń, jaką zajął TOOLEX i inne wydarzenia organizowane 
w tym terminie - 15 tys. m2 powierzchni wystawienniczej! Sosnowieckie 
targi odwiedziło ponad 9500 osób – specjalistów z branży zarówno  
z kraju, jak i z zagranicy. 

TOOLEX ponownie gościł 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, TBI TECHNOLOGY, EMUGE FRANKEN 
TECHNIK, NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE TOOLS, POLTRA, OBERON 3D,  
AJAN, METAL TEAM, FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH "AVIA", 
FABRYKA NARZĘDZI FANAR, APX Technologie, a także wiele innych 
czołowych firm w branży obrabiarek i narzędziowej.

Było to rekordowe wydarzenie również pod względem  
prezentowanych na stoiskach Wystawców NOWOŚCI. Ponad 100 nowych 
produktów miało premierę właśnie podczas ubiegłorocznych targów.  
Wśród firm, które zaprezentowały nowości były m.in.: Urdiamant, 
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.

Wszystko to potwierdza tezę, że Targi TOOLEX są najdynamiczniej 
rozwijającą się i jednocześnie największą jesienną imprezą tej branży  
w Polsce. W tym samy terminie organizowane są Międzynarodowe  
Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA, 
a także Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu 
OILexpo. To połączenie różnych tematów targowych daje możliwość 
wymiany informacji w zbliżonym zakresie tematycznym, porównania  
ofert, spotkań i pozyskania kontraktów w jednym miejscu o tej samej  
porze. Tegoroczny zakres branżowy uzupełni Salon Metrologii  
Przemysłowej CONTROLexpo. 

Szczegółowe informację na temat targów znaleźć można na  
www.toolex.pl.

DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW! ZAPRASZAMY!
Tel. 32 7887 514, 538, e-mail: toolex.exposilesia.pl
Centrum Targowo – Konferencyjne Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec

TOOLEX 
Twoje Narzędzie do Biznesowego Sukcesu!
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WARSAW INDUSTRY WEEK
WS P I E R AM Y  P O L S K I  P R Z E M Y S Ł !

M I Ę D Z Y N A R O D O W E

T A R G I  I N N O W A C Y J N Y C H  R O Z W I Ą Z A Ń

P R Z E M Y S Ł O W Y C H

7-9 LISTOPADA
2016 o r g a n i z a t o r

NOWA ODSŁONA
TARGÓW DLA BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ

Warsaw Industry Week Wspieramy polski przemysł!

Centrum Targowo-Kongresowe Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie,  
z powodzeniem realizuje największe targi branż takich jak,  
np. budownictwo, motoryzacja, produkty ekologiczne, czy przemysł 
opakowań. Na sukcesy kolejnych wydarzeń wpływa podnoszenie 
standardów jakości organizacyjnej oraz kreowanie nowych trendów. 
Eventy organizowane w Ptak Warsaw Expo odwiedzają tysiące gości. 

Najbliższe wydarzenie dotyczy dynamicznie rozwijającej się branży 
przemysłowej. 

Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych 
„Warsaw Industry Week” odbędą się w dniach 7-9 listopada 2016 r.

W odpowiedzi na potrzeby branży przemysłowej, podczas targów, 
zaprezentowane zostaną najnowsze trendy i rozwiązania technologiczne. 
Zwiedzający będą mogli porównać oferty wielu producentów, nawiązać 
nowe kontakty i prowadzić rozmowy biznesowe. Podczas wydarzenia  
nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania spotkają się z biznesem. 

Warsaw Industry Week jest odpowiedzią na potrzeby rynku. 
Organizatorzy wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, zaplanowali 
wszechstronne i kompleksowe targi. Centrum Targowo-Kongresowe  
Ptak Warsaw Expo posiada ogromne możliwości wystawiennicze, dzięki 
którym zaprezentowane zostaną podczas jednej, dużej imprezy niemal 
wszystkie gałęzie branży przemysłowej, w tym: maszyny i narzędzia 
przemysłowe, przetwórstwo tworzyw, automatyzacja i robotyzacja,  
obróbka metalu tworzyw i drewna, metrologia przemysłowa, 
komputeryzacja i oprogramowanie dla przemysłu, cięcie i szlifowanie, 
badania i rozwój, BHP oraz wiele innych. Zaplanowane zostało również  
wiele dodatkowych wydarzeń towarzyszących takich jak prelekcje, 
wystąpienia, konferencje i prezentacje. 

- Kompleksowość, lokalizacja i perfekcyjna organizacja to nasze 
atuty. Zapraszamy wszystkich  przedsiębiorców z branży przemysłowej 
oferując atrakcyjne warunki i indywidualną obsługę Klienta. Promujemy 
polskie firmy, które są innowacyjne, wizjonerskie, wysoko cenione na  

arenie międzynarodowej. W naszym przypadku koszt powierzchni, 
którą musi zakupić wystawca by zaprezentować się optymalnie, jest  
dostosowany do polskich realiów, możliwości i rzeczywistych szans 
sprzedaży – opowiada Agnieszka Cieślik, Dyrektor Projektu. 

Ptak Warsaw Expo jest największym Centrum Targowo- 
Kongresowym w Europie Środkowej. Powstało z myślą o organizacji 
międzynarodowych targów, kongresów, konferencji, szkoleń, imprez 
masowych i innych eventów komercyjnych. To 6 nowoczesnych hal 
wystawienniczych o łącznej wewnętrznej powierzchni wynoszącej  
143 000 m2, ponad 500 000 m2 powierzchni zewnętrznej oraz 12 000 
miejsc parkingowych.

Ptak Warsaw Expo to nieograniczone możliwości ekspozycyjne oraz 
wyjątkowa lokalizacja. Centrum targowe położone jest 10 minut jazdy 
od największego w kraju, międzynarodowego lotniska im. Chopina  
i ok. 15 minut jazdy od centrum Warszawy. Dojazd ułatwiają  
najważniejsze drogi krajowe S7 i S8 oraz autostrada A2. Ptak Warsaw 
Expo to idealne warunki do biznesowych spotkań. Ptak Warsaw Expo  
jest częścią Holdingu Ptak – polskiej firmy posiadającej ponad 
dwudziestoletnie doświadczenie, będącej właścicielem jedynego w Europie 
Miasta Mody.

Warsaw Industry Week to już 39 impreza targową, która odbędzie 
się w Nadarzynie w bieżącym roku. W 2016 roku zaplanowane są 
również m.in. Międzynarodowe Targi Kosmetyczne „Beauty Days”  
(16-18 września), Międzynarodowe Targi Turystyczne „World Travel Show” 
(14-16 października), Międzynarodowe Targi Przemysłu Tekstylnego  
„Fest Textile” (17-19 listopada), Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne 
„Warsaw Moto Show” (18-20 listopada) oraz Centralne Targi Rolnicze  
„CTR 2016” (25-27.11.2016) oraz wiele innych. 

Warsaw Industry Week 7-9.11.2016
www.industryweek.pl
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Przemysłowa Jesień tylko 
w Targach Kielce

Dwudziesta pierwsza edycja Targów Technologii dla  
Odlewnictwa METAL oraz towarzyszące im targi ALUMINIUM 
& NONFERMET oraz RECYKLING to najważniejsze wydarzenie 
branży odlewniczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Targi 
Kielce zapraszają już 20-22 września 2016!

Od 2014 roku targi METAL odbywają się w cyklu dwuletnim, co 
wpłynęło na wzrost ich powierzchni, liczby firm zagranicznych i gości.  
Bilans poprzedniej edycji, to 2000 metrów kwadratowych powierzchni, 
które zwiedziło ponad 2100 specjalistów. Swoje ekspozycje przygotowało 
ponad 200 wystawców i współwystawców z 20 krajów świata, między 
innymi z: Austrii, Niemiec, Norwegii, Chin, USA, Włoch, Hiszpanii, Danii, 
Holandii, Łotwy, Ukrainy, Macedonii, San Marino, Wielkiej Brytanii,  
Szwajcarii i Szwecji oraz Czech. Zagraniczna reprezentacja branży stanowiła 
ponad 50 procent wystawców. Wybór minionej edycji targów, na jedno 
ze spotkań włoskiego biznesowego FARO Lounge Club to gwarancja 
najwyższej jakości wydarzenia.

Targi METAL gromadzą od lat ekspozycję wielu maszyn dla  
odlewnictwa ciśnieniowego i metali nieżelaznych, urządzenia  
peryferyjne i części zamienne przydatne w sektorze odlewniczym.  
W Kielcach znajdziemy komponenty i surowce dla odlewnictwa.  
Ważnym atutem kieleckiego wydarzenia są bezpłatne seminaria  
i konferencje - na przykład konferencja „Krzepnięcie i Krystalizacja 
Metali”, organizowana przez Politechnikę Śląską, przy współpracy Katedry 
Odlewnictwa Politechniki Śląskiej i m.in. Komisji Odlewnictwa PAN. 
Wydarzenie gromadzi ponad 100 uczestników. Popularnością cieszą się 
spotkania B2B - na przykład polsko-niemieckie spotkanie kooperacyjne, 
przygotowywane we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-
Handlową.

Ze względu na kompleksową ekspozycję i bogaty program  
branżowych wydarzeń towarzyszących, targi METAL odwiedzają chętnie 
właściciele i prezesi firm, dyrektorzy i szefowie działów technicznych  
i działów zakupów oraz konstruktorzy i technolodzy. Warto zaplanować 
wizytę w Targach Kielce 20-22 września 2016 podczas targów METAL!

Zapraszamy na stronę www.targikielce.pl
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W dniach od 07 do 10 marca 2017 roku odbędzie się 14-sta 
edycja Międzynarodowych Targów Poddostawców: Części, 
Komponenty, Moduły, Technologie Zuliefermesse oraz 16-ta edycja 
Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji 
Produkcji Intec. Obie imprezy odbywają się w cyklu dwuletnim 
i stanowią dla polskich przedsiębiorstw istotne miejsce spotkań  
i nawiązywania współpracy na międzynarodowej arenie. 

Targi Intec będą w 2017 roku najważniejszą imprezą wystawienniczą 
w Niemczech dla przemysłu obróbki metali, branży budowy maszyn 
specjalnych i obrabiarek oraz automatyzacji produkcji. Targi Intec należą  
do grona wiodących imprez targowych dla przemysłu metalowego w 
Niemczech i Europie. Swoim zakresem tematycznym obejmują głównie 
maszyny, obrabiarki, zautomatyzowane systemy produkcyjne oraz 
kompleksową ofertę zaawansowanych technologii obróbki metalu. 
Do tematów wiodących prezentowanych przez liderów rynku należy 
automatyzacja produkcji, Przemysł 4.0 oraz innowacyjne rozwiązania 
dla obróbki materiałów twardych i trudnoskrawalnych. Odbywające się  
w tym samym terminie targi Zuliefermesse są wiodącą w Europie imprezą 
B2B dla branży metalowej i poddostawczej dla przemysłu. Do grona 
wystawców należą producenci części, komponentów i modułów m.in.  
dla przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego, medycznego,  
optycznego, lotniczego, tworzyw sztucznych, elektroniki i elektrotechniki.

W ostatniej edycji targów Zuliefermesse, która miała miejsce w 2015 
roku, udział wzięło 379 wystawców z 19 krajów, w tym 14-stu wystawców  
z Polski m.in. takie firmy jak: Taskoprojekt Sp. z o.o., GUMA Wojciech 
 Majka, Kuźnia Sułkowice S.A., Zakład Wytwarzania Artykułów z 
Gumy „DanGum”, Vigor Sp. z o.o., Tobzamer s.c., Totalproduction,  
P.P. Cezar, Segepo-Refa Sp. z o.o., Dolzamet Sp. z o.o., Łódzka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.. Na targach Intec w roku 2015 
swoją ofertę zaprezentowało 1 054 wystawców z 26 krajów, w tym 
7-miu wystawców z Polski: firma RAIS-TOOLS Sp. z o.o., FCPK Bytów  
Sp. z o.o., Pafana, Narzędzia Skrawające Tools, Klaster Innowacyjnych 
Technologii w Wytwarzaniu Cinnomatech, TechTeam oraz Fabryka  
Narzędzi Fanar. 

Targi Zuliefermesse oraz Intec tworzą profesjonalną platformę 
prezentacji wszystkich etapów produkcji przemysłowej - od narzędzi, 
części, komponentów i usług produkcyjnych poprzez obrabiarki, centra 
obróbcze, linie produkcyjne, aż po automatyzację produkcji. Ponad  

1 433 wystawców z 33 krajów oraz 23 500 odwiedzających z branży z 35 
krajów to wielki potencjał do nawiązywania nowych międzynarodowych 
kontaktów kooperacyjnych oraz doskonała okazja do skutecznego 
promowania własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim.

Przygotowania do przyszłorocznej edycji obu imprez weszły  
w gorącą fazę. Dyrektor targów, Kersten Bunke pozytywnie patrzy 
w przyszłość: „Zainteresowanie targami Zuliefermesse i Intec jest 
tym razem wyjątkowo duże. Firmy rozpoczynają przygotowania 
do udziału bardzo wcześnie, dzięki temu wiele z nich przysłało już 
swoje zgłoszenia. Aktualna liczba zgłoszeń pozwala nam rozpocząć  
przydzielanie lokalizacji już w maju. Cieszę się, że nasz duet targowy  
będzie w przyszłym roku ponownie pierwszym, istotnym miejscem  
spotkań dla firm z branży obróbki metali i dostawców z całej Europy.”

Targom Zuliefermesse oraz Intec towarzyszy bogaty program  
ramowy. W roku 2017 w ramach licznych fachowych konferencji, 
warsztatów oraz paneli dyskusyjnych z udziałem międzynarodowych 
specjalistów poruszone zostaną istotne tematy branżowe, m.in. 
zagadnienia dotyczące przemysłu metalowego i systemów produkcyjnych 
związane m.in. z automatyzacją produkcji oraz Przemysłem 4.0, 
a także tematyka dotycząca efektywnego zużycia surowców  
w produkcji oraz trendów i innowacji w przemyśle poddostawczym.  
Udział w powyższych wydarzeniach jest okazją do zdobycia nowej  
wiedzy oraz do nawiązania interesujących kontaktów i networkingu. 
Po raz kolejny zorganizowane zostanie Forum Wystawców, podczas 
którego wystawcy targów Zuliefermesse oraz Intec będą mieli  
możliwość przeprowadzenia nieodpłatnej prezentacji firmy dotyczącej  
np. najnowszych rozwiązań technologicznych, produktów lub usług. 
Aktualny program ramowy dostępny będzie online od jesieni 2016 roku.

Skutecznym narzędziem wspierającym nawiązywanie nowych 
kontaktów biznesowych jest organizowana przez Izbę Przemysłowo-
Handlową w Lipsku, w ramach europejskiej sieci Enterprise Europe 
Network, giełda kooperacji Business Meetings „CONTACT“. Podczas  
giełdy odbywają się umówione wcześniej spotkania pomiędzy 
producentami, handlowcami i usługodawcami reprezentującymi  
przemysł poddostawczy, budowy maszyn, narzędzi i urządzeń oraz  
techniki produkcyjne. Dla wystawców udział w giełdzie jest bezpłatny.

Wiodące europejskie spotkanie branży metalowej  
i maszynowej w Lipsku w marcu 2017 roku

Informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronach: www.targi-intec.pl, www.poddostawcy.pl

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
ul. Bagno 2/112, 00-112 Warszawa
tel. 22 414 44 71, e-mail: info@targilipskie.pl, www.targilipskie.pl
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Tegoroczny Salon Technologii Obróbki Metali STOM,  
EXPO-SURFACE, CONTROL-STOM, PNEUMATICON, WIRTOPROCESY, 
SPAWALNICTWO, DNI DRUKU 3D wypadł naprawdę imponująco.  
Na sukces tych wydarzeń złożyły się, łączna prezentacja ponad 700  
firm wystawców między innymi z Polski, Niemiec, Turcji, Włoch, 
Czech, Słowacji, Litwy, Danii i Holandii, frekwencja ponad 10.000 
zwiedzających oraz niezliczone premiery najnowocześniejszych maszyn 
przedstawiających swoje działanie właśnie w Targach Kielce. 
Czołówka dopisała

Najnowocześniejsze maszyny, urządzenia i innowacyjne  
rozwiązania pokazało blisko 700 firm z 29 krajów. W żadnej z branż 
reprezentujących poszczególne wystawy  nie zabrakło najważniejszych 
producentów i dystrybutorów. SCHUNK, MMC Hardtmetal, ABPLANALP, 
HAAS AUTOMATION, TRUMPF, ADIRA, PRIMA POWER, MAZAK, 
AMADA, POWER-TECH, STARYS, KEMPER, KLIMAWENT, OBERON 
3D – to tylko niektóre firmy, które do Przemysłowej Wiosny były 
przygotowane wzorowo, ich stoiska przyciągały wzrok zwiedzających 
a prezentowane maszyny i rozwiązania mogły wprawić konkurencję  
w konsternację.

Niesamowity druk 3D
Dni Druku 3D podczas Przesyłowej Wiosny w Targach Kielce tylko 

potwierdziły swoją pozycję w branży, gdzie uznawane są za największą 
tego typu imprezę w Polsce. Z roku na rok gromadzi ona coraz więcej 
profesjonalnych firm zajmującym się Drukiem 3D W ramach tego 
wydarzenia pod auspicjami FabLab Kielce uczestniczyło blisko 90 firm 
z Polski i zagranicy, które prezentowały ponad 150 drukarek 3D, przede 
wszystkim bardzo profesjonalnych drukarek, wykorzystujących do druku 
kompozyty metali.
Merytorycznie o technologiach

Dużym zainteresowaniem cieszyły się seminaria poświęcone 
technologii laserowej, m.in.: „Technologie obróbki laserowej” 
organizowanej przez Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki 
Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk i „Laserowe technologie  
obróbki – problemy i rozwiązania” oraz seminarium poświęcone 
zagadnieniom spajania: „Wybrane zagadnienia współczesnej inżynierii 
spajania” organizowanej przez Politechnikę Warszawską.

PRZEMYSŁOWA WIOSNA największa w historii
Targi STOM 2016 - wielkim sukcesem

Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce, cykl imprez organizowanych od wielu lat w marcu w Targach 
Kielce, cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Targi te pokazują, że bezpośredni  
kontakt z potencjalnym klientem to wciąż doskonałe rozwiązanie.

Zapraszamy na kolejną edycję Przemysłowej Wiosny w Targach Kielce – STOM 2017, która odbędzie się jak zawsze w marcu 2017.



ONA ELECTROEROSIÓN S.A.
MADE IN EUROPE

Elektrodrążarka wgłębna, model ONA Electroerosion – NX3F Elektrodrążarka wgłębna, model ONA Electroerosion – QX8

Elektrodrążarka wgłębna, model ONA Electroerosion – QX4

Wyłącznym przedstawicielem ONA Electroerosion w Polsce jest firma Galika Sp. z o.o.

Dwugłowicowa drążarka wgłębna, model ONA Electroerosion – TX10

Wycinarka drutowa, model ONA AV35

Galika Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 12/4; 00-592 Warszawa; tel. +48 22 848 24 46;
ul. Kolista 25; 40-486 Katowice; tel. + 48 32 735 03 76;
www.galika.pl • www.galika.com • galika-wars@galika.pl

FILTRACJA, EKOLOGIA, 
TRWAŁOŚĆ, 
WYDAJNOŚĆ
System filtracji i precyzja 
budowy maszyn ONA oraz 
własnej konstrukcji generatory 
umożliwiają uzyskiwanie 
prędkości cięcia do 450 
mm²/min oraz chropowatości 
powierzchni Ra = 0,06 μm.

DRĄŻARKI SPECJALNE
Firma ONA specjalizuje 
się w produkcji maszyn 
specjalnych („pod 
klienta”), wykonuje 
maszyny niestandardowe: 
z dwoma głowicami, dwoma 
generatorami czy powiększoną 
wanną roboczą.

Od czasu założenia w 1952 r. ONA Electroerosion pozostaje liderem w rozwoju elektroerozji
oraz produkcji największych drążarek wgłębnych EDM i wycinarek drutowych WEDM.
Firma ONA Electroerosion ma siedzibę i zakład produkcyjny w Durango w Kraju Basków 

– sercu przemysłu narzędziowego i maszynowego Hiszpanii.

Elektrodrążarki wgłębne ONA Electroerosion pozwalają w standardzie 
uzyskiwać chropowatość VDI = 0 (Ra 0,1 μm), a przesuwy w osiach 
XYZ wynoszą od 400 x 300 x 300 mm (model QX3) do aż 3000 x 1500 
x 1000 mm (model NX10)!!
Elektodrążarki drutowe ONA Electroerosion serii AF umożliwiają cięcie 
detali o masie nawet do 10 ton i wymiarach do 2450 x 1600 x 800 
mm, pod kątem +/-30°, z samonawlekaniem drutu (szpula do 45 kg).

Firma ONA przed laty opracowała i opatentowała 
unikalny system ONA MINERAL FILTER gwarantujący 
100% ekologicznej, dokładnej filtracji (1-3 μm), 
który umożliwia precyzyjne cięcie każdego rodzaju 
metalu, węglików spiekanych, PCD czy aluminium bez 
konieczności wymiany wkładów filtrujących.



28

N
F NUMER 03 (78) 2016FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

Jakość, ekonomia i efektywność to podstawowe założenia w procesie produkcyjnym, wymuszające optymalizację produkcji zarówno  
pod względem dokładności, jak również minimalizacji czasów obróbkowych i pomocniczych. W mocowaniu detali szczególnie ważne  
jest więc zastosowanie systemów mocujących, które gwarantują szybką i dokładną wymianę oraz powtarzalność mocowania.

Idealnym rozwiązaniem, łączącym szybkość i niezawodność mocowania detalu na stole maszyny jest oferowane przez firmę SCHUNK  
precyzyjne imadło maszynowe KONTEC KSG. Unikalne i szybkie mocowanie dźwignią z maksymalnym kątem obrotu 160˚ zapewnia minimalne 
czasy mocowania, a płynna regulacja pozwala na łatwe dostosowanie siły zacisku w zakresie 4 ÷ 40kN.

Cechy wyróżniające imadło KONTEC KSG firmy SCHUNK na tle konkurencyjnych rozwiązań to: skrócenie czasów przygotowawczych, lepsza 
ergonomia pracy, szybsze i pewniejsze mocowanie oraz możliwość rozbudowy zależnie od potrzeb.

Cechy produktu:
• Kontrolowana siła zacisku od 4 ÷ 40 kN z płynną regulacją;
• Zabezpieczony przed zanieczyszczeniami mechanizm napędowy i nastawczy;
• Szeroki zakres szczęk; 
• Możliwa aktywacja hydrauliczna;
• Mechanizm zacisku zapobiegający wyginaniu się korpusu i szczęk imadła;
• Dostępny w trzech wielkościach: 100, 125 i 160 mm szerokość szczęk;
• Kompatybilny z systemem szybkiej wymiany palet VERO-S.

Diagram budowy

Precyzyjne imadło maszynowe KONTEC KSG firmy SCHUNK, to odpowiedź na wysokie oczekiwania klientów w zakresie dokładności 
i szybkości mocowania- mocowanie przedmiotu obrabianego -gwarantujące powtarzalność i dobre tłumienie drgań - osiąga się jednym ruchem  
dźwigni, w czasie krótszym niż jedna sekunda.

160° szybkie mocowanie

• Mocowanie < 1 sekunda; 

• Jeden ruch korbą, bez konieczności dokręcania;

• Brak dodatkowego napędu kątowego;

• Brak konturów zakłócających- możliwe mocowanie centryczne;

• Pewna, mechaniczna blokada mocowania.

Mocowanie pod napięciem

• Brak naprężeń powodujących wyginanie się korpusu i szczęk imadła; 

• Kompatybilność z systemem szybkiej wymiany palet;

• Wysoka precyzja obróbki;

• Regulacja siły mocowania niezależna od obrotu wrzeciona.

Imadło KONTEC KSG
   Mocowanie jednym ruchem dźwigni, 
      w czasie krótszym niż sekunda!

1. Uszczelniony mechanizm zacisku;

2. Proste mocowanie mechaniczne;

3. Szeroka gama szczęk;

4. Regulowana siła mocowania;

5. Precyzyjnie wykonany korpus imadła;

6. Odprowadzenie chłodziwa;

7. Siła mocująca przenoszona poprzez cięgno;

8. Dźwignia szybkiego mocowania;

9. Prosty demontaż wrzeciona.
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Prosta obsługa

• Łatwe pozycjonowanie systemu mocującego; 

• Demontaż i czyszczenie w ciągu kilku sekund;

• Montaż bezpośredni poprzez korpus imadła;

• Niewielka liczba komponentów.

• Modułowe i elastyczne.

Imadło KONTEC KSG może stanowić doskonałe uzupełnienie modułowego systemu mocowania VERO-S firmy SCHUNK.  Imadło,  po zamocowaniu 
w jego korpusie trzpieni bazujaco- mocujacych, można traktować jako paletę z przedmiotem obrabianym i szybko zamocować na stole obrabiarki 
wyposażonym w system VERO-S. Użytkownik ma do wyboru największy na świecie asortyment szczęk firmy SCHUNK – od standardowych po specjalne, 
dedykowane do obróbki 5-osiowej. Standardowy zakres mocowania podstawowej konfiguracji imadła KONTEC KSG wynosi 0 ÷ 349 mm.

Przykłady zastosowania modułowego imadła KONTEC KSG

Imadło KONTEC KSG 5A-VS ze szczękami 
specjalnymi do obróbki 5-osiowej

• dla optymalnej dostępności wrzeciona 
maszyny do detalu oraz zwiększenia zakresu 
mocowania

Imadło KONTEC KSG R z płytą adaptera  
i płytą wahliwą 

• dla mocowania przedmiotów okrągłych lub 
niesymetrycznych

KSG 2V - wieża mocująca zbudowana  
z dwóch imadeł KONTEC KSG w wielkościach 
100 lub 125

• dla maszyn horyzontalnych

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



Wraz z wprowadzeniem na rynek innowacyjnego frezu do 
obróbki wykończeniowej Multicut XA, FRAISA ustanawia nowy punkt  
odniesienia dla narzędzi do obróbki lekkich aluminiowych konstrukcji.

Dzięki nowej konstrukcji narzędzia, możliwe jest osiągnięcie 
niedostępnego do tej pory poziomu produktywności, niezawodności 
procesu, jakości powierzchni obrobionej oraz redukcji kosztów produkcji. 

Podstawowy asortyment obejmujący Multicut XA 2xD oraz Multicut 
XA 3xD stwarza doskonały potencjał do optymalizacji wytwarzania. 
Multicut XA czyni obróbkę wykończeniową dużo bardziej  
opłacalną!

Stopy aluminium posiadają specyficzne właściwości mechaniczne 
i termiczne. Charakterystyczna dla aluminium ciągliwość oraz adhezja 
do materiału narzędziowego, wraz z umocnieniem podczas zgniotu,  
prowadzi do powstawania narostu na narzędziu. W wyniku tego zmienia 
się geometria narzędzia, zwiększają się siły skrawania oraz bardzo  
często pogarsza się jakość powierzchni obrabianej. 

Stosowanie wysokich prędkości skrawania podczas obróbki  
aluminium może doprowadzić do wystąpienia niepożądanych drgań. 
Dlatego podczas opracowywania konstrukcji frezu Multicut XA, 
szczególną uwagę zwrócono na możliwość osiągnięcia doskonałej 
powtarzalności i jakości powierzchni.

Geometria, węglik i pokrycie - wszystkie te elementy zostały dobrane dla 
osiągnięcia najlepszych efektów działania. W wyniku badań i zastosowaniu 
wielu różnych technologii firmie FRAISA udało się skonstruować narzędzie 
gwarantujące doskonałe efekty pracy.

Kombinacja wielu cech, takich jak ilość ostrzy, zmienny kąt linii śrubowej 
ostrzy, nierównomierna głębokość rowków wiórowych, zwiększająca się 
w stronę części chwytowej średnica rdzenia narzędzia, wyważanie oraz 
polerowane powierzchnie funkcyjne, sprawiają, że Multicut XA jest frezem 
jedynym w swoim rodzaju.

Frez ze zmiennym kątem λ (linii śrubowej) oraz zmienną 
podziałką ostrzy

• Tłumienie drgań w kierunku osiowym i promieniowym, cicha i stabilna 
obróbka;

• Lepsza jakość powierzchni;
• Zmniejszone obciążenie wrzeciona, mniejsze zużycie ostrzy narzędzia, 

przy wysokiej wydajności obróbki.

Zwiększona średnica rdzenia
• Udoskonalona sztywność narzędzia powoduje jego mniejsze odkształ-

cenie pod obciążeniem;
• Większa wydajność dzięki stosowaniu większej głębokości i szerokości 

frezowania (ap, ae) oraz posuwu na ostrze (fz);
• Duża dokładność wykonania przedmiotu obrabianego, dzięki mniej-

szym odkształceniom narzędzia.

Fazka wspomagająca
• Wzmocnienie narzędzia w kierunku osiowym i promieniowym;
• Lepsza kultura pracy narzędzia, ograniczenie drgań, poprawiona jakość 

wykonania wyrobu;
• Większa trwałość narzędzia i stabilność procesu wytwarzania.

Zoptymalizowana konstrukcja rowków wiórowych
• Dostosowana do procesu formowania wióra stopów aluminium;
• Polerowane powierzchnie funkcyjne pozwalające uzyskać lepszą jakość 

powierzchni obrabianej, dzięki ograniczeniu tarcia oraz mniejszej emisji 
ciepła;

• Większa niezawodność procesu, duża powtarzalność efektów obróbki.

Ochronny promień zaokrąglenia naroża
• Większa stabilność naroża dzięki zastosowaniu ochronnego promienia 

zaokrąglenia;
• Zwiększona wytrzymałość mechaniczna i termiczna ostrza;
• Lepsza wydajność dzięki możliwości stosowania większego posuwu na 

ostrze;
• Większa trwałość i niezawodność narzędzia.

Narzędzia wyważone
• Wyważanie narzędzia na etapie produkcji narzędzia pozwala na jego 

cichą i spokojną pracę nawet przy dużych prędkościach  obrotowych;
• Optymalna jakość powierzchni obrobionej oraz znacząco wydłużona 

trwałość narzędzia;
• Większa żywotność wrzeciona obrabiarki.

Wytrzymałe pokrycie Celero
• Szeroki zakres zastosowań z bardzo dobrymi właściwościami trybolo-

gicznymi podczas pracy w różnych gatunkach aluminium;
• Znacząca odporność mechaniczna oraz termiczna, pozwalająca uzy-

Multicut XA 
Jakość i wydajność podczas obróbki 

wykończeniowej aluminium
Multicut XA to nowy frez wykończeniowy, 
zaprojektowany specjalnie do obróbki 
aluminium, który doskonale uzupełnia serię  
frezów Multicut firmy FRAISA o narzędzie 
dedykowane do tej grupy materiałów.

   Innowacje i technologie w klasie X-Generation
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ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Poznańska 104 
Skórzewo, 60-185 Poznań 
T: +48 61 222 58 00
F: +48 61 222 58 01
E-mail: info@ita-polska.com.pl 
www.ita-polska.com.pl

skać większą wydajność obróbki i większą żywotność narzędzia;
• Niezawodność pokrycia dzięki jego doskonałej adhezji do materiału  

narzędziowego.

Węglik MG10
• Doskonała kombinacja twardości i udarności - dla najwyższej wydajno-

ści działania;
• Drobnoziarnisty węglik o nadzwyczaj jednolitej strukturze;
• Optymalne przywieranie pokrycia - dla stabilnego, równomiernego zu-

życia i niezawodności wytwarzania.

6 ostrzy dla wykończenia większej powierzchni na minutę
W sytuacji gdy powierzchnię należy wykończyć z małą szerokością 

warstwy skrawanej, Multicut XA pokazuje swoją największą zaletę. 
Dzięki sześciu krawędziom skrawającym, obróbka wykończeniowa może 
zostać przeprowadzona z dużą prędkością posuwu bez negatywnych  
konsekwencji dla jakości powierzchni i dokładności obróbki. Trzy ostrza 
dochodzące do środka na powierzchni czołowej, gwarantują także 
doskonałe wykończenie powierzchni.

Żywotność narzędzia, czy wydajność?
Nowy Multicut XA wyróżnia się od innych frezów wykończeniowych 

tym, że pozwala na obrobienie dużo większej powierzchni zachowując  
przy tym tę samą żywotność. Idea narzędzi Multicut zakłada wysokie 
prędkości posuwu i doskonałą jakość powierzchni. 

Geometria rowków wiórowych została dostosowana do kontrolowanej 
ewakuacji wiórów. Dzięki specjalnemu kształtowi rowka, wióry są usuwane 
szybko i sprawnie. Dzięki konstrukcji fazki wspomagającej siły promieniowe 
zostają zredukowane. Przy dużych prędkościach skrawania i wydzielaniu 
znacznej ilości ciepła, ostre krawędzie skrawające oraz wypolerowane 
powierzchnie robocze sprawiają, że aluminium nie przywiera do narzędzia.

Te czynniki prowadzą do znacznej poprawy jakości wykonania  
elementu oraz najwyższej wydajności obróbki.

Nowy standard niezawodności procesu obróbki
Niezawodność procesu obróbki spada w przypadku skomplikowanych, 

trudnych w obróbce elementów. Nawet najmniejsze odchyłki w stanie 
materiału, oprzyrządowania lub strategii obróbki mogą prowadzić do drgań, 
które narastają szczególnie podczas obróbki wykończeniowej – niszcząc 
drogi, niemal ukończony element.

Frez Multicut XA poprawia niezawodność i powtarzalność 
obróbki:

• wytrzymałe narzędzie zabezpieczające przed nieoczekiwanymi zmiana-
mi w procesie obróbki,

• pewna obróbka, z drganiami ograniczonymi do minimum, nawet  
w trudnych warunkach pracy,

• polerowane powierzchnie robocze oraz ochronny promień dla wzmoc-
nienia ostrza,

• twardy, lecz udarny gatunek węglika zapewniający dużą odporność  
na zużycie ścierne,

• wytrzymałe pokrycie Celero dedykowane do stopów aluminium,
• dokładne wyważenie narzędzia dla uzyskania wysokiej jakości po-

wierzchni.

  Multicut XA - Rzut na powierzchnię czołową

  Wzrost wydajności

Multicut XA dane

Multicut XA ø 12 15590.501 (3xD)

Obróbka Wykończenie powierzchni

Materiał AlMgSi1/EN AW-6082

Prędkość skrawania vC 700 m/min

Posuw na ostrze fz 0,03 mm

Obroty wrzeciona n 18570 min-1

Prędkość posuwu vf 3342 mm/min

ap (głębokość frezowania) 36 mm (3xD)

ae (szerokość frezowania) 0,3 mm

Ciecz chłodząco-smarująca Emulsja 8%

Bardzo dokład-
na obróbka 
delikatnych 
elementów z 
dużymi pręd-
kościami skra-
wania może 
doprowadzić 
do powstania 
drgań.

Multicut XA jest 
zdolny wykoń-
czyć element 
nie generując 
drgań nawet 
w trudnych 
warunkach.

  Jednolity element
Drgania

Brak drgań
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W siedzibie Abplanalp Sp. z o.o. w Centrum Demonstracyjno-
Sprzedażowym HAAS w Warszawie przy ul. Kostrzyńskiej w dniu 14 
kwietnia miały miejsce tzw. Warsztaty Technologiczne. Sam pojechałem 
tam zainteresowany centrami frezarskimi z ich nowymi opcjami. HAAS 
to jeden z liderów rynku światowego, wyraźnie zaznaczający swoją 
obecność w polskich zakładach dzięki sporej liczbie sprzedanych także 
tutaj maszyn. W Centrum Demonstracyjno-Sprzedażowym można 

było zobaczyć oprócz działających centrów frezarskich także tokarki,  
tokarki wyposażone w podajniki, wycinarki drutowe Mitsubishi,  
fazowarki Gerima oraz wyposażenie maszyn, głównie imadła firmy 
Gerardi. Na pewno cenne dla uczestników było nie tylko oglądanie  
przygotowanych pokazów, ale możliwość dyskusji z operatorami  
obrabiarek HAAS i innymi narzędziowcami czy po prostu użytkownikami 
obrabiarek CNC oferowanych przez Abplanalp. Wymiana poglądów, 
konsultacje czy po prostu rozmowy o maszynach, ich dostępnych  
opcjach, różnych możliwościach czy sposobach obróbki tych samych detali 
trwały przez ponad trzy godziny. Można było zobaczyć centrum HAAS 
VF-4SS czyli „superszybkie” a także centrum VF-3YT/50 (ze stożkiem 50).  
Cecha tego ostatniego prócz dużego momentu obrotowego jest 
powiększony ruch w osi Y, pozwalający obrabiać przy przejazdach X  
około 1000 mm szersze detale bo ponad 600 mm w stosunku do  
typowych centrów oferujących szerokości do 500 mm przy długości 
1000. Ponieważ w naszej firmie często potrzeba obróbek płyt raczej 
kwadratowych, obrabiarkę oglądałem z prawdziwym zaciekawieniem. 
HAAS jest z resztą jednym z liderów sprzedaży nie tylko dzięki cenom, 
ale i wyjątkowemu portfolio maszyn, które obejmuje sprzęty od małych 
po wielkie w dodatku z możliwością elastycznego ich „konstruowania”  
na etapie zamawiania. Kolejne Warsztaty Technologiczne w Warszawie 
odbędą się 7 lipca, organizatorzy już na nie zapraszają.

RD

Kwietniowe Warsztaty Technologiczne w Abplanalp

Fot. 1. Warsztaty Technologiczne Abplanalp przyciągnęły klientów  
z województwa mazowieckiego i ościennych.

Fot. 2. Zainteresowanie wzbudzała obróbka otworów w bokach  
elementów głowicami kątowymi firmy Gerardi.

Fot. 3. Obróbka detali pokazowych na centrum pionowym ze  
stożkiem 50, tj. VF-3YT/50

 

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
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Urządzenia pomiarowe - raport

Firma Miasto www

Pomiar wielkości geometrycznych Badania materiałowe
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3D MASTER Warszawa www.3dmaster.com.pl ● ●

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

Carl Zeiss sp. z o.o. Warszawa www.zeiss.pl/imt ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

Evatronix S.A. Bielsko-Biała eviXscan3d.com ● ● ● ● ● ●

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

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

Renishaw Sp. z o.o. Warszawa www.renishaw.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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

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

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

Urządzenia pomiarowe, przedstawione w raporcie, służą do pomiarów 
różnych materiałów, nie tylko stali narzędziowej. Niektóre z wymienionych, 
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Firma Miasto www
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3D MASTER Warszawa www.3dmaster.com.pl ● ●

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

Carl Zeiss sp. z o.o. Warszawa www.zeiss.pl/imt ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

Evatronix S.A. Bielsko-Biała eviXscan3d.com ● ● ● ● ● ●

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

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

Renishaw Sp. z o.o. Warszawa www.renishaw.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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

potrafią mierzyć nawet najcieńsze materiały. Zaprojektowano je z myślą 
o pomiarze grubości materiałów tekstylnych, folii czy też gumy. Inne  
potrafią zmierzyć grubość powłok malarskich, czy najcieńszych warstw 
nakładanych by poprawić strukturę powierzchni materiałów. Wszystkie 
spełniają wymagania norm odpowiadających właściwym pomiarom.

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

Rynek urządzeń pomiarowych w Polsce jest duży, jednak nie wszystkie 
firmy odpowiedziały na naszą propozycję wzięcia udziału w zestawieniu. 
Firmom, które są w raporcie, serdecznie dziękujemy za udział, a pozostałych 
zapraszamy do udziału w raporcie już za rok.

Drodzy czytelnicy, zapraszam do zapoznania się z raportem 
oraz składania zapytań, jeśli któreś z urządzeń Was zainteresowały. 
Zachęcam do kontaktu z przedstawicielami wymienionych firm 
oferujących urządzenia pomiarowe. Z pewnością otrzymacie Państwo 
odpowiedzi na nurtujące Was pytania oraz fachową pomoc, także  
w zakresie urządzeń nie wymienionych w raporcie.

Edyta Lewicka
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Wczytanie pliku

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o możliwości wczytania plików z innych programów CAD (Catia, Inventor, Creo, Solid Edge, SolidWorks, 
NX) jeżeli element nie został zaprojektowany w programie VISI CAD (rys. 1.1). Należy nadmienić, że nie jest to translacja tylko odczyt formatów 
natywnych. Jest to ważne z punktu widzenia błędów, które mogą wystąpić podczas translacji. A także oszczędności czasu, który musi zostać 
poświęcony, w celu dodatkowej czynności przekształcenia pliku czy zapisu go do formatu standardowego.

◄ Rys. 1.1. Element obrabiany

Cechy technologiczne

Mając wczytany i ustawiony w układzie absolutnym model przechodzi 
się do modułu obróbkowego CAM. Polecenie do programowania wycinania 
drutowego znajduje się wewnątrz komendy – Nawigator CAM. Pierwsza 
zakładka – Menadżer geometrii – odpowiada za dodanie modelu, 
półfabrykatu i uchwytu oraz za zdefiniowanie cech technologicznych do 
obróbki. Cechy technologiczne mogą być dodane ręcznie lub z użyciem 
automatycznego wyszukiwania. Zależy to od rodzaju geometrii na 
podstawie której będzie programowana obróbka. W przypadku plików 

2D wykorzystuje się polecenia ręczne: cecha otworu, cecha profilu, cecha złożona, cecha czteroosiowa, czy cecha z pochyleniem. Bazując na 
modelach 3D wykorzystuje się automatyczne rozpoznawanie cech technologicznych (rys. 1.2).

◄ Rys. 1.2. Automatyczne rozpoznawanie cech technologicznych

Programowanie obróbki

Obróbkę wycinaniem drutowym programuje się z wykorzystaniem 
trzeciej zakładki – Wire. Pracę rozpoczyna się od dodania projektu, gdzie 
definiowana jest maszyna na której będzie odbywać się obróbka. Znajdują 
się tutaj wszystkie wiodące wycinarki drutowe razem z dostępnymi 
postprocesorami (AC, Agie, Charmilles, Brother, Chmer, Excetek, Fanuc, 
Hitachi, Japax, Joemars, Makino, Mitsubishi, Ona, Seibu, Sodick). Wybierając 

producenta maszyny przechodzi się do określenia parametrów projektu (materiał 
elementu obrabianego, materiał i średnica drutu czy wysokości położenia dysz 
maszyny). Automatycznie do projektu przypisane zostają model obrabiany, 
półfabrykat oraz uchwyt, jeżeli zostały zdefiniowane w menadżerze geometrii.  
Podświetlając pozycję projektu, wybiera się polecenie Dodaj operację. Po czym 
system przenosi użytkownika do okna dialogowego wyboru rodzaju operacji  
i strategii (rys. 1.3), a następnie do wyboru cechy technologicznej.

► Rys. 1.3. Okno dialogowe wyboru operacji i strategii obróbkowej

W przypadku strategii Smart nie jest konieczna kontrola nad rodzajami 
cech. System sam dobierze potrzebną liczbę osi do poszczególnych cech. Po 
wybraniu cech, program przekieruje użytkownika do określenia parametrów 
technologicznych. Istotne znaczenie w tym punkcie ma możliwość wczytania 

Wycinanie drutowe w VISI PEPS Wire

VISI CAD/CAM/CAE jest oprogramowaniem brytyjskiego producenta Vero Software. Zbudowane jest  
z modułów dedykowanych dla przemysłu narzędziowego. Zawiera parametryczne funkcjonalności do 
projektowania form wtryskowych i tłoczników. Połączenie cenionego na rynku oprogramowania PEPS Wire  
z programem VISI pozwoliło na wykorzystanie możliwości zarządzania całym projektem z jednego środowiska.
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technologii odpowiedniej dla danej maszyny i postprocesora (rys. 1.4). Tabela technologii opisuje poszczególne parametry decydujące  
o warunkach wycinania – grubość wycinanego materiału, liczba przejść, rodzaj przejścia czy parametr chropowatości powierzchni końcowej.

◄ Rys. 1.4. Technologia wycinania drutowego

W odniesieniu do zarządzanie mostkami, możliwe jest zastosowanie dwóch 
sposobów. Użytkownik może wykorzystać strategie predefiniowane lub użyć 
strategii ręcznej. Strategie predefiniowane obejmują następujące sposoby 
zarządzania mostkami:

- Praca nocna bez obsługi (kieszenie) – wszystkie przejścia wykonywane są na każdej cesze z pominięciem mostka. Następuje zatrzymanie 
obrabiarki, usuwanie mostków i wykańczanie obszaru mostka.

- Wycinanie konturów z obsługą – wszystkie przejścia wykonywane są na każdym żebrze w obu kierunkach z pominięciem mostków. 
Obrabiarka zatrzymuje się, po czym mostki są odcinane, a ich obszary wykańczane.

- Wycinanie konturów z obsługą i pozostawieniem obszaru mostka – wszystkie cięcia wykonywane są na jednym żebrze w obu 
kierunkach, pomijając mostek. Obrabiarka zatrzymuje się i obszar mostka odcinany jest jednym przejściem. Program przechodzi do kolejnej 
cechy i powtarza cykl.

- Wycinanie konturów bez obsługi – wszystkie przejścia wykonywane są na wszystkich żebrach w obu kierunkach, pomijając mostek. 
Obrabiarka zatrzymuje się, mostki zostają usunięte, a ich obszary wykończone.

- Wycinanie konturów bez obsługi i z pozostawieniem obszaru mostka – wszystkie przejścia wykonywane są na wszystkich 
żebrach w obu kierunkach, pomijając mostek. Obrabiarka zatrzymuje się, po czym mostki odcinane są jednym przejściem.

- Wycinanie odprężające – pierwsze przejście wykonywane jest na każdym konturze, pomijając mostek. Po czym obrabiarka zatrzymuje 
się i następuje odcinanie mostków i usuwanie odpadów z każdego konturu. Przejścia półwykończeniowe i wykończeniowe wykonywane  
są oddzielnie na każdym konturze.

- Wycinanie oddzielne – zostaną wygenerowane różne pliki NC, plik cięcia zgrubnego z pozostawieniem mostka, plik przejścia 
usuwającego mostek i plik zawierający przejścia wykończeniowe.

Strategia ręczna wiąże się z wyborem sposobu zarządzania mostkami z pozycji parametrów operacji. Występują następujące sposoby 
interpretowania mostków:

• zatrzymanie maszyny i odcinanie mostków po pierwszym przejściu pojedynczej cechy,
• odcinanie mostków na końcu każdej cechy,
• odcinanie mostków na końcu pierwszych przejść,
• odcinanie mostków na końcu układu CAM,
• brak odcinania mostków,
• tylko odcinanie mostków,
• odcinanie mostków po zakończeniu operacji.

► Rys. 1.5. Symulacja kinematyczna

Mając wygenerowane ścieżki wycinania drutowego można 
przeprowadzić dynamiczną symulację kinematyczną uwzględniającą model 
obrabiany, półfabrykat oraz uchwyt (rys. 1.5).

Symulacja pozwala na graficzną wizualizację usuwania odpadu, 
wykrywanie skrzyżowań drutu czy ewentualnych kolizji. Jeżeli symulacja 
kinematyczna nie wyświetla żadnej kolizji, końcowym etapem jest wygenerowanie kodu NC.

Mateusz Szczygieł | Verashape
Verashape | Dystrybutor systemu VISI

Wrocław - ul. Stargardzka 7-9
Poznań - ul. Malwowa 54

Rzeszów - ul. Wyspiańskiego 27a
Tel. +48 662 686 319

- Praca dzienna z obsługą (kieszenie) – mostki usuwane są po 
pierwszym przejściu. Maszyna zatrzymuje się przed każdym mostkiem.  
Po czym cechy są wykańczane przed przejściem do następnej.

- Praca dzienna bez obsługi (kieszenie) – pierwsze przejścia 
wykonywane są na każdej cesze z pominięciem mostka, po czym obrabiarka 
się zatrzymuje. Następnie odbywa się odcinanie mostków i usuwanie 
odpadów z każdej cechy. Z zakończeniem usuwania mostków następuje 
obróbka wykończeniowa.



38

N
F NUMER 03 (78) 2016FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

Zadzwoń: 662 686 319

Oszczędzaj czas i zwiększaj zyski
VISI PEPS Wire

Umów się na bezpłatne konsultacje już dziś!

Dziękujemy za zaproszenie na otwarcie 
Centrum Innowacyjnych Wdrożeń jakie miało 
miejsce 29 kwietnia tego roku. Centrum znajduje 
się na terenie Instytutu Technik Wytwarzania 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy. Tym chętniej skorzystaliśmy  
z zaproszenia, że wydarzenie miało miejsce 
w „naszym regionie”. Zostało wyposażone  
w obrabiarki DMG MORI, pulpity do nauki 
sterowań Heidenhain. Obrabiarki na których 

podczas otwarcia można było oglądać 
pokazy obróbki stali zostały wyposażone w 
mocowania MTS z firmy Erowa i pracowały 
narzędziami SANDVIK. Obróbki zostały 
przygotowane w programie Delcam. 
Przedstawiciele firm jakie objęły patronatem 
Centrum Innowacyjnych Wdrożeń (w skrócie 
CIW) podczas otwarcia pokazali prezentacje 

o swoich markach. Dodatkowym bonusem  
dla zebranych gości była możliwość zapoznania 
się z historią utworzenia i obecną sytuacją  
w podkarpackiej Dolinie Lotniczej na podstawie 
prezentacji autorstwa prezesa Marka  
Dareckiego, jaką przedstawił vice prezes Doliny 
Lotniczej Marek Bujny. Dolina Lotnicza uznana 
jest za jeden z kilku Krajowych Klastrów 
Kluczowych. Może pora, by i Bydgoski Klaster 
Przemysłowy zjednoczył też 150 członków? 
Trzymam za to kciuki.

Centrum Innowacyjnych Wdrożeń w Bydgoszczy

Fot. 3. Po krótkim wstępie i zaproszeniu 
zebranych do środka CIW był czas na 
oglądnie prezentacji firm jakie objęły patronat 
i wyposażały CIW w potrzebne obrabiarki, 
narzędzia i oprogramowanie.

Fot. 1. Otwarcia przed zaproszonymi gośćmi 
dokonali wspólnie przedstawiciele firm 
wyposażających CIW i nowa wiceprezydent 
Bydgoszczy pani Maria Wasiak (odpowiadająca 
za pozyskiwanie i wykorzystanie środków 
unijnych), na zdjęciu pośrodku.

Fot. 2 Aby nie zrujnować na początku nauki 
cennego sprzętu nieprzemyślaną komendą  
w oprogramowaniu, studenci i kursanci w CIW 
mogą korzystać z kilku wirtualnych sterowań 
Heidenhain uruchamianych na zwykłym PC,  
jak i z typowych pulpitów tej firmy przed 
monitorami.

RD
reklama
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W ciągu ostatnich lat konsekwentnie wprowadzono szereg nowych modeli 
obrabiarek do portfolio GF Machining Solutions. Niezaprzeczalnym sukcesem jest 
seria obrabiarek laserowych do teksturowania powierzchni. Wiodąca pozycja na 
światowym rynku teksturowania obliguje do zwiększania nakładów i wysiłków, by 
poszerzyć możliwości i otworzyć nowe kierunki obróbki przed naszymi klientami.  
Z przyjemnością zaprezentujemy najnowszą obrabiarkę do teksturowania  
AgieCharmilles LASER P 400. Rewolucyjne źródło lasera o femtosekundowej długości 
fali, umożliwia osiągnięcie niespotykanych dotąd parametrów i dokładności tekstur. 
Jednocześnie maszyna poszerza zakres obrabianych materiałów o szkło, polimery, ceramikę 
i kamienie szlachetne. Modułowa budowa maszyny AgieCharmilles LASER P 400 umożliwia 
łatwą jej rekonfigurację na przykład do maszyny pięcioosiowej lub do wariantu dual-head  
z dwoma źródłami lasera.

Kolejną premierą targową jest najnowsza wycinarka drutowa AgieCharmilles 
CUT E 350. Niewielkie rozmiary maszyny, przy zwiększeniu szybkości cięcia o 20% (dzięki 
najnowszemu generatorowi IPG-V) oraz zmniejszenie kosztów cięcia o 15% (dzięki 
zastosowaniu drutu AC CUT VS 900) to niezwykle korzystna propozycja dla polskich 
wytwórców narzędzi, form i części. 

Mamy przyjemność poinformować, że obydwie premierowe obrabiarki: centrum do  
obróbki laserowej AgieCharmilles LASER P 400 oraz drutowe centrum elektroerozyjne 
AgieCharmilles CUT E 350 zostały nagrodzone Złotym Medalem Targów Mach-Tool w 2016 
roku.

Czerwcowe targi poznańskie będą kolejną okazją do zaprezentowania szerokiemu  
gronu narzędziowców rewolucyjnego system antykolizyjnego MSP (Machine & Spindle 
Protection), dedykowanego do frezarek pięcioosiowych Mikron. 

System MSP został już nagrodzony Złotym Medalem Targów Mach-Tool w roku 2015,  
ale po dziś dzień pozostaje jedynym na rynku rozwiązaniem kompleksowo zabezpieczającym 
frezarkę oraz wrzeciono przed skutkami kolizji. System MSP będzie prezentowany na 
pięcioosiowym centrum Mikron HPM 800 U. Ofertę frezarek na targach uzupełnią 
centrum pięcioosiowe Mikron HEM 500 U oraz centrum trzyosiowe Mikron MILL 
500 S, posiadające stabilizowany termicznie korpus oraz napędy liniowe w osiach. 
Z kolei, uzupełnieniem oferty obrabiarek elektro-erozyjnych będą: przebijarka do  
otworów startowych AgieCharmilles DRILL 20 oraz drążarka wgłębna AgieCharmilles  
FORM 200 wraz z magazynem palet i elektrod System 3R WPT1+.

Nowością GF Machining Solutions będzie także zintegrowany system zarządzania 
obrabiarkami rConnect. System ten składa się z modułów usług zdalnych. Od modułu 
Live Remote Assistance (Zdalne Wsparcie Online) zapewniającego wykorzystanie 
maksimum czasu pracy maszyny, przez moduł zwiększający wydajność, po moduły serwisu  
prewencyjnego i monitoringu. GF Machining Solutions, jako lider innowacji, uważa, że 
przyszłością jest rozwój technologii komunikacyjnych i jako pierwszy wprowadza na rynek 
rozwiązania dedykowane do Przemysłu 4.0.

Poza szansą zapoznania się z nowymi modelami obrabiarek GF Machining Solutions, 
odwiedzający będą mieli możliwość bliższego przyjrzenia się systemom mocowań System 3R 
oraz ofercie materiałów eksploatacyjnych do obrabiarek.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą, zarówno dotychczasowych jak  
i potencjalnych klientów, gorąco zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na 
targach Mach-Tool. Znajdziecie nas Państwo w hali 7A na stoisku nr 2.

Nowości GF Machining Solutions 
na targach Mach-Tool 2016

Szwajcarski koncern obrabiarkowy GF Machining Solutions podczas zbliżających się targów Mach-Tool w Poznaniu zaprezentuje  
szereg nowości z zakresu frezowania, obróbki elektroerozyjnej, teksturowania laserowego i automatyzacji produkcji. Na ponad 250 m2 
zostanie zademonstrowanych 7 maszyn (w tym dwa modele premierowe) oraz dodatkowo robot do wymiany palet i elektrod,  
systemy mocowań i nowości z obszaru zarządzania procesem, będące elementem czwartej rewolucji przemysłowej tzw. Przemysł 4.0. 

Fot. 1. Obrabiarka 
AgieCharmilles   
LASER P 400

Fot. 2. Wycinarka  
drutowa AgieCharmil-
les CUT E 350

Fot. 3. Pięcioosiowe 
centrum Mikron
HPM 800 U

Fot. 4. Centrum pięcio-
osiowe Mikron HEM 
500 U
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Firma została założona w 2006 roku w Brnie. Pomimo swojego 
młodego wieku może poszczycić się bardzo doświadczonym zapleczem 
pracowniczym wywodzącym się ze swoich konkurencyjnych firm.  
Posiada własne biura konstrukcyjne i hale montażowe o powierzchni 
ponad 2000 m2.

Na podstawie naszej firmy można zadać kluczowe pytanie: Ile firm 
ukierunkowanych na finalny montaż tego typu maszyn, powstało 
od zera w ostatnim 15-leciu w Europie? Odpowiedź jest tylko jedna 
– ŻADNA.
Produkty TDZ Turn to:

• Tokarki pionowe typu VLC
•	 Tokarki poziome typu HLC

Naszym głównym celem jest dostarczyć finalny produkt do 
klienta końcowego w jak najwyższej jakości oraz zapewnić wysoce 
wykwalifikowany serwis. Z tego też względu maksymalną ilość maszyn 
jaką rocznie montujemy i dostarczamy to od 8 do 12 szt. 

Do dnia dzisiejszego pozwoliło to nam dostarczyć już ponad  
80 szt. różnego typu tokarek na teren Republiki Czeskiej, Słowacji, 
Polski, Rosji, a nawet Niemiec. Z tego też względu pozwala to nam 
na utrzymanie serwisu maszyn na bardzo wysokim poziomie pod  
względem doświadczenia, wyposażenia w sprzęt specjalistyczny 
renomowanych firm jak i szybkości reakcji, która w obrębie całej  
Europy jest do 24 godzin dojazdu. Wychodząc naprzeciw potrzebom  
klienta, w szczególności jego ciągłości produkcji, zapewniamy dostęp 
zarówno do wszystkich części zamiennych każdej maszyny jak i do 
wszystkich uchwytów obróbkowych zgromadzonych w naszym magazynie. 
Tokarki pionowe typu VLC

Tokarki tego typu pod względem konstrukcji całego stojanu można 
podzielić na dwie grupy: 

• Jednokolumnowe od rozmiaru deski mocującej 800 mm do 2000 mm;

• Dwukolumnowe od rozmiaru deski mocującej 2500 mm do 4000 mm.

Nasze tokarki charakteryzują się tym, że pod każdym względem 
wykonane są wg standardów europejskich. Dotyczy to sterowania, 
łożyskowania stołu, jak i mocowania detalu obrabianego.

Zakres pracy maszyn to:

Pierwsze dziesięciolecie już za nami

TDZ Turn ukierunkowany jest na finalny montaż 
tokarek poziomych i tokarek pionowych 
dostosowanych zarówno do potrzeb i wymagań 
klienta jak i europejskich standardów. Nasza 
dziesięcioletnia historia doprowadziła 
do rozpoznawalności marki TDZ na rynku 
środkowoeuropejskim.

             • Do 3000 mmŚrednica obiegowa nad łożem

             • Do 16 metrówDługość obróbki

             • Możliwość osi „C” i „Y”Wyposażenie

             • 800 mm do 4500 mmWielkość stołu mocującego

             • Max. 5100 mmDługość obróbki

             • Do 3500 mmWyposażenie
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Mogą być również tokarki w wykonaniu wielopaletowym  
z automatyczną wymianą palet, jak również w standardzie z magazynem 
narzędzi 12 szt. lub 16 szt. z możliwością rozbudowy do 60 szt. Każda  
z tych maszyn może być wyposażona w oś C i system Master/Slave 
napędu stołu od wielkości 2000 mm.  

Największa do tej pory zmontowana i dostarczona tokarka 
karuzelowa to VLC4000ATC+C-II, która pracuje u polskiego klienta  
w Rybniku tj. Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.

Tokarki poziome HLC
Tokarki poziome z serii HLC należą do kategorii ciężkich maszyn 

z masywnym, monolitycznym łożem żeliwnym. Konstrukcja tych 
maszyn umożliwia efektywną obróbkę toczeniem i frezowaniem 
detali obrotowych o dużych rozmiarach dla różnych gałęzi przemysłu.  
Tokarki te wykonywane są w dwóch podstawowych wersjach:

• Tokarka sterowana CNC;

• Tokarka konwencjonalna.

Tokarki sterowane CNC opcjonalnie mogą być również wyposażone 
w oś C i oś Y.

Charakterystyka maszyn:

oraz z zakresem pracy.

TDZ Turn s.r.o.
Táborská 4297/ 197 
615 00 Brno – Židenice
Tel. kom. +48 534 979 556
www.tdz-turn.cz
E-mail:glowacki@tdz-turn.com

Będziemy na targach ITM MACH-TOOL Poznań 2016 w hali 8

             • Klasyczne i CNCRodzaje

             • Wielki, ciężkie obróbkiRozmiar, wytrzymałość

             • Na życzenie klientaZmienność

             • Do 3000 mmŚrednica obiegowa nad łożem

             • Do 16 matrówDługość obróbki

             • Możliwości osi „C” i „Y”Wyposażenie

NOWOCZESNOŚĆ 

NIEZAODNY 

TDZ Turn s.r.o. 
Táborská	4297/197	
615	00	Brno-Židenice	
Tel.	kom.	+48	534	979	556	
E-mail:	glowacki@tdz-turn.com	
www.tdz-turn.cz	

Jesteśmy z wami już 10 lat 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 

NIEZAWODNOŚĆ 
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KOREAŃSKA PRECYZJA

SMEC SAMSUNG należy do grona największych koreańskich producentów centrów 
tokarskich oraz frezarskich CNC. Od ponad 20 lat dostarcza centra obróbcze 
dedykowane dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, medycznego, energetycznego, 

maszynowego oraz wielu innych. Obrabiarki SMEC SAMSUNG skierowane są dla klientów oczekujących od maszyn zwiększonej 
dokładności wytwarzanych elementów oraz zwiększonej wydajności. Obrabiarki SMEC SAMSUNG wykonane są z najwyższej jakości 
komponentów, które poddawane są bardzo rygorystycznym testom jakościowym, dzięki czemu SMEC SAMSUNG należy do ścisłej światowej 
czołówki producentów obrabiarek.

Firma GORBREX jako wyłączny przedstawiciel firmy SMEC SAMSUNG w Polsce ma możliwość zaprezentowania naszym klientom szeroką 
gamę różnych modeli maszyn, zarówno tokarek jak i centrów obróbczych, poczynając od najprostszych, a kończąc na najbardziej zaawansowanych.

Zakres produkcyjny firmy SMEC SAMSUNG:

1. Centra Tokarskie CNC z / bez funkcji frezowania;
2. Centra Tokarskie CNC z osią Y i przeciwwrzecionem;
3. Pionowe Centra Tokarskie CNC;
4. Centra Obróbcze CNC 3, 4 i 5 osiowe;
5. Portalowe Centra Obróbcze CNC;
6. Centra CNC do produkcji felg aluminiowych, dyferencjałów napędowych etc.;
7. Dwupaletowe Pionowe Centra Obróbcze CNC.
8. Poziome Centra Obróbcze CNC

Centrum tokarskie CNC Centrum tokarskie CNC  
z możliwością frezowania Portalowe centrum obróbcze

Pionowe centrum tokarskie CNC 5-cio osiowe centrum obróbcze Centrum obróbcze CNC

Centrum tokarskie CNC „Big Bore” z możliwością 
frezowania i osią Y
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GORBREX Machinery Trade Sp.z o.o.
ul. Mstowska 10A, 42-240 Rudniki k. Częstochowy, woj. śląskie, Polska 
tel: +48 34 366 81 66, fax: +48 34 320 12 02 
e-mail: gorbrex@gorbrex.pl, noweobrabiarki@gorbrex.pl

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.gorbrex.pl

Firma KIHEUNG - KOREA dąży do zaoferowania to co najlepsze 
z branży obrabiarkowej Klientom z całego świata. Została założona w 1968 
roku i stała się jednym z wiodących producentów obrabiarek CNC. 

Firma KIHEUNG specjalizuje się w produkcji frezarek CNC łożowych  
i bramowych o dużych rozmiarach.

Zakres produkcyjny firmy Kiheung: 

1. Frezarki łożowe CNC z głowicą uniwersalną (indeksowana co 2,5˚ lub 
1 ˚) o max. parametrach: X - 6000 mm, Z (pion) - 2000 mm, Y (głowica) 
- 1500 mm.

2. Wytaczarki stołowe (typu TOS WHQ13) z głowicą automatyczną uniwersalną o max. parametrach: X - 5000 mm, Y (pion) - 3000 mm, 
Z (głowica) - 1500 mm, stół 2200 x 2000 mm, ładowność 40 ton.

3. Wytaczarki płytowe z ruchomą kolumną (typu SKODA WH160/180) i głowicą uniwersalną 
o max. parametrach: X - 20000 mm, Y (pion) - 6500 mm, Z - 1600 + 1000 mm.

4. Frezarki bramowe CNC z ruchomym stołem i głowicą uniwersalną (1 x 1˚). Do obrabiarki lekkiej, 
max. parametry: X - 6000 mm, Y - 5200 mm, Z - 1600 mm. Do obróbki ciężkiej, max. parametry: X - 12300 
mm, Y - 6500 mm, Z - 1000 mm, W - 2200 mm (H obrabiarki - 3250 mm).

5. Uniwersalne frezarki łożowe konwencjonalne lub CNC o max. parametrach: X - 3200 mm!!! 
wrzeciono 15 kW, głowica uniwersalna.

CNC Frezarki typu bramowego
CNC Frezarko- wiertarka ze stołem obroto-
wym i automatyczną głowicą, dwukierun-

kową z magazynem narzędzi

CNC Wytaczarka Płytowa ze stołem  
obrotowym i wymianą narzędzi

CNC Centrum Frezarskie z uniwersalną 
automatyczną głowicą dwu-kierunkową, 

indeksowaną co 1 ˚ x 360 ˚
Frezarka CNC ze stołem zewnętrznym Frezarka Uniwersalna z/bez sterowania CNC
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INTER-PLAST Z. Bodziachowska-Kluza Spółka Jawna to firma 
kontynuująca działalność w zakresie sprzedaży i remontu maszyn 
używanych oraz sprzedaży maszyn nowych, po swoim poprzedniku 
firmie P. W. Inter-Plast A. Bodziachowski o ponad dwudziestoletnim 
doświadczeniu w branży. Bogaty park maszynowy, zaplecze  
magazynowo - transportowe oraz zespół doświadczonych pracowników 
to atuty firmy, które pozwalają zaoferować klientom INTER-PLAST  
w pełni funkcjonalne, spełniające standardy jakościowe używane 
obrabiarki do metalu. Dla wielu naszych klientów jest to atrakcyjny 
finansowo sposób na rozbudowę posiadanego parku maszynowego 
i dostosowanie go do zmieniających się potrzeb produkcyjnych.  
W bogatej ofercie Inter-Plast znajdą Państwo maszyny do różnorodnej 
obróbki metalu, których sprzedaż poprzedza kompleksowy serwis 
i remont gwarantujący wymaganą dokładność i powtarzalność  
w realizowanych zadaniach. Firma oferuje kompleksowe wsparcie 
przed sprzedażą w postaci pomocy w doborze maszyny, możliwości 
przetestowania maszyny pod prądem, a także opieki posprzedażowej  
w postaci przygotowania maszyny do transportu, wsparcia  
logistycznego – transportu, a także uruchomienia maszyny w miejscu 
docelowym przez zespół serwisowy Inter-Plast. W czasie eksploatacji 
w miejscu docelowym - INTER-PLAST oferuje pełną opiekę serwisową 
zarówno w procesie konserwacji jak i usuwaniu awarii.

Bogate zaplecze maszynowo – transportowe i dośwadczenie 
pozwoliło również firmie INTER-PLAST rozszerzyć działalność  
o wynajem wózków transportowych i usługi re-lokacyjne maszyn. 
INTER-PLAST prowadzi także działalność produkcyjno – usługową  
w zakresie obróbki metalu. Firma zlokalizowana jest w Częstochowie przy 
drodze ekspresowej S1 Katowice – Warszawa. Pełną, zawszę aktualną 
ofertę firmy można obejrzeć na stronie www.inter-plast.com bądź  
uzyskać w dziale handlowym firmy pod numerem: 343 672 663.

Od 2012 roku na rynku polskim są dostępne maszyny do obróbki 
metalu brytyjskiego producenta XYZ Machinetools. Firma XYZ 

powstała w 1984 roku i jest obecnie jednym z największych dostawców 
obrabiarek CNC w Wielkiej Brytanii. Cechą wyróżniającą obrabiarki  
firmy XYZ jest dbałość o połączenie wysokiej jakości maszyny  
z odpowiednim sterowaniem, które jest łatwe w obsłudze  
i ustawianiu. Innowacyjne sterowanie ProtoTRAK, które jest 
montowane w tokarkach i frezarkach, posiada szereg funkcjonalnych  
i usprawniających pracę funkcji, oto niektóre z nich:

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

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

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

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

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

To tylko nieliczne z zalet sterowania ProtoTRAK, które ułatwią 
pracę każdemu operatorowi i pozwolą zaoszczędzić czas, a każdemu 
właścicielowi przyniosą oszczędności finansowe.
Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.

Inter-Plast Z.Bodziachowska-Kluza Spółka Jawna

42-209 Częstochowa,ul. Meliorantów 67 A, B; Polska
Tel./fax 343 627 909; tel. 343 627 904

E-mail: interplast@inter-plast.pl.

INTER-PLAST 
Używane obrabiarki do metalu w dobrej cenie.



ROZWIĄZANE NA  
PROBLEMY Z TOCZENIEM
STALI HARTOWANYCH 

Gdy wykonujesz obróbkę ciągłą lub  
mocno przerywaną mamy dla Ciebie
jedno rozwiązanie, nasze nowe gatunki 
PCBN do toczenia, to precyzyjna 
obróbka stali hartowanych. 
Dzięki nowemu bimodalemu substra- 
towi, ciągliwy i odporny na ścieranie 
gatunek zapewnia długą trwałość  
oraz dobrą gładkość powierzchnii 
w aplikacjach ISO H05, H15, H25 
oraz H35.  
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Mamy przyjemność ogłosić, że 1 stycznia 2016 r. firma Abplanalp rozpoczęła stałą współpracę z producentem wysoko precyzyjnych obrabiarek  
CNC firmy Kitamura, a tym samym stała się wyłącznym dystrybutorem tych obrabiarek w Polsce. Jednocześnie Abplanalp będzie świadczył  
gwarancyjne i pogwarancyjne usługi serwisowe dla obrabiarek marki Kitamura na terenie kraju.

Misją Abplanalp jest przede wszystkim zapewnienie kompleksowego wsparcia technologicznego w oparciu o najwyższe standardy obsługi tak,  
aby zagwarantować naszym partnerom biznesowym zdecydowaną przewagę konkurencyjną. Takie możliwości dają wysoko precyzyjne obrabiarki 
firmy Kitamura.

Firma Kitamura została założona w 1933 r. w miejscowości Takaoka w Japonii przez Genji Kitamura i od początku istnienia specjalizuje się  
w produkcji wysoko precyzyjnych obrabiarek do metalu. Produkcja maszyn odbywa się w fabryce w Japonii oddalonej ok. 400 km od Tokio,
a europejska centrala wraz z magazynem części zamiennych (wartość ok. 5 mln EURO) znajduje się w Niemczech w miejscowości Dusseldorf.  
W ofercie Kitamura znajdują się precyzyjne poziome i pionowe centra obróbcze oraz ultra precyzyjne obrabiarki pięcioosiowe pionowe i poziome 
http://www.abplanalp.pl/obrabiarki/kitamura.html. 

Użytkownikami maszyn KITAMURA są tak znane światowe firmy jak: TRW (50 maszyn), DELPHI (96 maszyn), HITACHI AUTOMOTIVE 
(7 maszyn), NISIN (58 maszyn), TI AUTOMOTIVE (22 maszyny), WHB (36 maszyn), BORG WARNER (10 maszyn), RAYTHEON (43 maszyny), 
HONEYWELLI (16 maszyn), CURTISS WRIGHT (11 maszyn), WOODWARD (10 maszyn), GKN AEROSPACE (7 maszyn). 

Kitamura znana jest ze swojej wysokiej niezawodności, perfekcyjnie zbudowanych maszyn i unikalnych rozwiązań. 

Cechami szczególnymi obrabiarek CNC firmy Kitamura jest bardzo wysoka dokładność pozycjonowania +/- 0,002mm, najwyższa na świecie 
prędkość ruchów dobiegowych dla maszyn z prowadnicami ślizgowymi do 60m/min, duża sztywność osiągnięta dzięki zastosowaniu ręcznie 
wykańczanych (skrobanych) powierzchni w elementach konstrukcyjnych maszyny oraz zastosowanie opatentowanego napędu osi "Twin Ballscrew"- 
system podwójnych śrub kulowych.

Przykład unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych wyróżniających obrabiarki Kitamura 
spośród konkurencji:

► Konstrukcja maszyny wykańczana ręcznie poprzez skrobanie powierzchni

• Wszystkie powierzchnie elementów konstrukcyjnych maszyny są ręcznie skrobane w celu 
osiągnięcia idealnego ich styku – doskonała powierzchnia przylegania; 

• Maszyny budowane w koncepcji TGA – True Geometric Accuracy - prawdziwa dokładność 
geometryczna wynikająca z doskonałej konstrukcji maszyny i wykończenia powierzchni  
a nie wprowadzonych kompensacji (Kitamura nie stosuje kompensacji geometrycznych w celu 
ustawienia geometrii maszyny);

• Maszyna zachowuje bardzo dużą dokładność geometryczną przez wiele lat użytkowania.

Nowy producent obrabiarek w ofercie Abplanalp

Abplanalp wyłącznym dystrybutorem wysoko precyzyjnych 
obrabiarek CNC Kitamura w Polsce

46

N
F NUMER 01 (76) 2016FORUM NARZĘDZIOWE OBERON



F
N

NUMER 03 (78) 2016 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

47

► Elementy konstrukcyjne wykonane jako potężne odlewy żeliwne

• Waga maszyny o 50% większa niż u konkurencji;
• Świetna absorbcja wibracji; 
• Duża sztywność obrabiarki – dłuższa żywotność narzędzi;
• Jednoczęściowa konstrukcja maszyn – jedno łoże dla kolumny i palety.

► Szerokie, ręcznie wykańczane prowadnice ślizgowe 

• Bardzo duża sztywność obrabiarki:
- 5 razy mniejsze wibracje w porównaniu do prowadnic tocznych,
- 5 razy szybsze tłumienie wibracji w porównaniu do prowadnic tocznych,
- 7 razy większy kontakt powierzchni prowadnicy w porównaniu do prowadnic tocznych.

• Prowadnice ślizgowe precyzyjnie hartowane indukcyjnie oraz szlifowane w celu osiągnięcia 
idealnej powierzchni;

• W celu zapewnienia właściwej ilości oleju smarującego prowadnice, wszystkie powierzchnie 
ślizgowe pokryte materiałem TURCITE są również ręcznie skrobane; 

• Dużo mniejsze wibracje w czasie obróbki w porównaniu do analogicznych obrabiarek  
z prowadnicami tocznymi zapewniają dłuższą żywotność narzędzi i oszczędności z tego  
wynikające oraz możliwość pracy z wyższymi parametrami.

► Najwyższa na świecie prędkość ruchów dobiegowych dla maszyn z prowadnicami ślizgowymi do 60m/min 

• Ruch szybki 60 m/min;
• Ruch roboczy 60 m/min;
• Bardzo duża dynamika maszyn – skrócenie czasów obróbczych. 

► Opatentowana technologia napędu Twin Ballscrew - podwójne śruby kulowe 

• Podwójne, bardzo dokładne śruby kulowe o małym skoku i podwójne silniki w osiach linowych 
obrabiarki;

• Obie śruby działają jako niezależne osie – nie występuje tu problem przekoszenia jak  
w podobnym rozwiązaniu, ale ze sterowaniem master-slave;

• Liniały optyczne w każdej osi; 
• Dokładność pozycjonowanie maszyny               +/-0,002mm na pełnym przejeździe
• Powtarzalność                             +/-0,001m

► Szybki i dedykowany do maszyny sterownik Arumatik-Mi Ultra High Speed and 
High Precision Contour Control z 19” ekranem dotykowym

• Bardzo duża moc obliczeniowa – czytanie bloków do przodu  „Block Look-Ahead”  do 1680 bloków;
• Przeliczanie bloków 2800 bloków/s.

Obrabiarka CNC Kitamura model Mycenter HX 500 G będzie prezentowana na naszym stoisku w trakcie 
targów Mach-Tool w Poznaniu (7-10.06.2016 - stoisko 1 pawilon 7A) - ZAPRASZAMY!

Abplanalp Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, 
tel. 22 379 44 00, fax 22 379 44 90, 
biuro@abplanalp.pl, www.abplanalp.pl
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Nowa generacja obrabiarek ECOLINE

FAMOT Pleszew jest największą i najnowocześniejszą fabryką 
obrabiarek sterowanych numeryczne w tej części Europy. Produkowane 
w Pleszewie obrabiarki serii ECOLINE od wielu lat dostarczają 
najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie obróbki skrawaniem 
nastawionej na obniżenie kosztów Państwa produkcji. Blisko 
140-letnia tradycja w połączeniu z wykształconą i doświadczoną kadrą  
inżynierską gwarantuje najwyższą jakość i innowacyjność 
produkowanych obrabiarek. Wysoka funkcjonalność i niezawodność 
w połączeniu z przystępną ceną sprawiły, iż obrabiarki z serii  
ECOLINE bardzo szybko zyskały uznanie klientów na całym świecie, 
stając się motorem napędowym wielu gałęzi przemysłu. 

Fot. 1. Nowe pionowe centrum obróbkowe ecoMill 800 V

Proces produkcji obrabiarek serii ECOLINE cechuje się rozbudowanym 
i rygorystycznym systemem kontroli jakości. Każda obrabiarka przechodzi 

ponad 100 godzin testów przed wysyłką do klienta końcowego. 
Obejmują one między innymi: badanie dokładności pozycjonowania  
z wykorzystaniem interferometru laserowego wg ISO 230-2,  
sprawdzenie interpolacji kołowej wg ISO 230-4, ustawienie geometrii  
wg DIN 8605/ISO 10791-2, testy obróbki oraz wiele innych.  
Potwierdzeniem najwyższej jakości jest 18-miesięczny okres gwarancji.

Fot. 2. Uniwersalne centrum obróbkowe DMU 75 monoBLOCK®

Lokalna produkcja oraz lokalizacja fabryki w centralnej części Polski 
sprawia, iż klienci z całego kraju mogą zobaczyć na własne oczy proces 
wytwarzania obrabiarek ECOLINE. Produkcja na terenie naszego kraju 
oznacza również krótkie terminy dostaw dla klientów z Polski, niskie 
koszty transportu, brak dodatkowych opłat celnych czy też kosztów 
wynikających z różnic kursowych, a także łatwy dostęp do serwisu  
i części zamiennych. 

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia stoiska DMG MORI Polska podczas zbliżających się targów  
MACH-TOOL w Poznaniu w dniach 7 – 10 czerwca 2016 r. Znajdziecie nas Państwo w hali 7A, na stoisku  
nr 7. Na powierzchni 253 m2 zaprezentowane zostaną najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie 
obróbki skrawaniem, począwszy od uniwersalnych centr tokarskich i frezarskich z serii ECOLINE,  
poprzez wielozadaniowe centra obróbkowe, skończywszy na maszynach z serii LASERTEC służących  
do precyzyjnej obróbki części wykonanych z zaawansowanych materiałów.

Najnowocześniejsze obrabiarki DMG MORI 
na targach MACH-TOOL w Poznaniuhala 7A, stoisko 7
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Podczas zbliżających się targów MACH-TOOL w Poznaniu 
zaprezentowane zostanie nowe pionowe centrum obróbkowe 
ecoMill 800 V. Obrabiarki z serii ecoMill V gwarantują precyzyjną oraz 
wydajną obróbkę frezarską na najwyższym światowym poziomie.  
Cechą charakterystyczną nowych obrabiarek ecoMill V jest 
udoskonalona konstrukcja C-frame, zapewniająca stabilną pracę osi Y 
w całym zakresie jej przesuwu. Obrabiarki standardowo wyposażone 
są w kompensację temperaturową, która gwarantuje wysoką  
stabilność i dokładność prowadzonych procesów produkcyjnych. 
Innowacją jest zastosowanie bezpośredniego przełożenia napędu w 
osiach X i Y. Dzięki temu rozwiązaniu oraz zastosowaniu przekładni  
śrubowo-tocznych wykonanych w pierwszej klasie dokładności (IT1) 
uzyskano dokładność pozycjonowania w osiach liniowych poniżej  
6 µm (wg ISO 230-2) – już w wersji standardowej, bez  
bezpośredniego pomiaru drogi (liniałów pomiarowych). 

Nowe obrabiarki z serii ecoMill V zostały wyposażone w 19” 
monitor dotykowy Multi – Touch z Operate na sterowaniu Siemens  
840 D. Przyjazne w obsłudze, intuicyjne sterowanie skraca do  
minimum czas wdrożenia produkcji. Zaawansowana symulacja 3D 
z wieloma funkcjami wizualizacji pozwala w łatwy i szybki sposób 
zweryfikować poprawność programu, a tym samym zapobiec 
nieplanowanym zdarzeniom na obrabiarce.

Fot. 3. Centrum obróbkowe DMG MORI NLX 2500

Produkty z serii ECOLINE są nieustannie rozwijane, dowodem 
tego jest nowa generacja tokarki sterowanej numerycznie  
ecoTurn 450. Nowa konstrukcja bazuje na wieloletnim 
doświadczeniu konstruktorów grupy DMG i MORI SEIKI oraz  
bliskiej współpracy z użytkownikami wcześniejszej wersji tej obrabiarki. 
Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć nową konstrukcję  
komponentu mechanicznego. Żeliwne łoże o nachyleniu 45ᴼ 
zapewnia optymalny spływ wiórów podczas procesu obróbki. 
Wzmocnieniu uległa też konstrukcja wrzeciennika, wykonana 
obecnie wg standardów obrabiarek serii MORI. Dzięki wykorzystaniu 

Metody Elementów Skończonych (MES) uzyskano jeszcze większą 
sztywność konstrukcji. Nowy przelot wrzeciona pozwala na obróbkę 
z pręta o średnicy do 80 mm (najlepszy wynik w tym segmencie  
obrabiarek). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom 
klientów do oferty ecoTurn 450 wprowadzono opcję osi Y 
z zakresem pracy ± 60mm. Aby zapewnić stabilność obróbki,  
tokarki z osią Y wyposażono w szerokie (45 mm), rolkowe  
prowadnice toczne.

Obrabiarki klasy Premium

Wysoka sztywność oraz stabilność termiczna to kluczowe 
cechy wymagane przy wydajnej i precyzyjnej obróbce tokarskiej.  
Uzyskanie tych właściwości było głównym celem przyświecającym 
konstruktorom nowej serii NLX. Solidne prowadnice ślizgowe oraz 
doskonałe właściwości tłumienia drgań pozwoliły uzyskać ponad 
30% wyższą sztywność w porównaniu do poprzedniej generacji  
tych obrabiarek. Ponadto system chłodzenia łoża zapewnia wysoką 
stabilność termiczną nawet przy zmiennych warunkach otoczenia. 
12-pozycyjna głowica rewolwerowa BMT® z gniazdami napędzanymi 
10.000 obr/min pozwala na wydajną obróbkę frezarską. Podczas 
zbliżających się targów MACH-TOOL będziecie mogli Państwo  
zobaczyć możliwości obróbkowe NLX 2500SY | 700 wyposażonego  
w oś Y (o drodze przejazdu 100 mm) oraz przeciwwrzeciono. 

Fot. 4. Nowa generacja tokarek sterowanych numerycznie - DMG MORI 
ecoTurn 450

Koncern DMG MORI słynie z najlepszych rozwiązań w dziedzinie 
symultanicznej obróbki 5-osiowej. Jedną z obrabiarek w bogatym 
portfolio koncernu jest uniwersalne centrum obróbkowe DMU 75 
monoBLOCK®. Dynamiczne wrzeciono o max. prędkości obrotowej 
18.000 obr/min, 60-pozycyjny magazyn narzędzi oraz przejazd  
osi X - 750 mm umożliwiają elastyczną produkcję części o średnicy 
nawet do ø840 mm i masie 600 kg. Obrabiarka przy tak dużych 
możliwościach cechuje się niezwykle kompaktową budową i zajmuje 
jedynie 8 m2. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć symultaniczną 
obróbkę 5-osiową na najwyższym poziomie zapraszamy Państwa  
na stoisko DMG MORI podczas nadchodzących targów MACH-TOOL. 

Zapraszamy na targi MACH-TOOL w Poznaniu, hala 7A, stoisko 7

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

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

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

Funkcja bezpieczeństwa

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

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

Wrzeciona z silnikami 
elektrycznymi do pionowych 

centrów maszynowych

Przewód silnika

Stożek

200 mm Łącznik bezpieczeństwa

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

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

Przykładowe połączenie zestawu HES 510

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

Mocowania narzędzi za pomocą oprawek zaciskowych model CHK.

Dostępne średnice

Zapraszamy na targi MACH-TOOL w Poznaniu, hala 7A, stoisko nr 17

Przedstawiciel firmy NAKANISHI w Polsce
OBERON ® Robert Dyrda

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

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

+ ++

Tulejki zaciskowe z grupy CHK

Nr katalogowy Model Średnica wewnętrzna do Wrzeciona

91592 CHK-2.35 ø2.35

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

91530 CHK-3.0 ø3.0

91593 CHK-3.175 ø

91540 CHK-4.0 ø4.0

91560 CHK-6.0 ø6.0

91596 CHK-6.35 ø6.35

- CHK-  

ø0.5, ø0.6, ø0.7, ø0.8, ø0.9

ø1.0, ø1.5, ø2.0, ø2.5, ø3.5, ø4.5, ø4.76, ø5.5

ø1.1, ø1.2, ø1.3, ø1.4, ø1.7, ø1.8, ø1.9
ø2.1, ø2.2, ø2.3, ø2.4, ø2.6, ø2.7, ø2.8, ø2.9
ø3.1, ø3.2, ø3.3, ø3.4, ø3.6, ø3.7, ø3.8, ø3.9
ø4.1, ø4.2, ø4.3, ø4.4, ø4.6, ø4.7, ø4.8, ø4.9
ø5.1, ø5.2, ø5.3, ø5.4, ø5.6, ø5.7, ø5.8, ø5.9

ø1.6, ø5.0

91597 CHK-3.0AA ø3.0AA *

91598 CHK-3.175AA ø3.175AA *

91599 CHK-4.0AA ø4.0AA *

91600 CHK-6.0AA ø6.0AA *

91601 CHK-6.35AA ø6.35AA *



Zapraszamy również 
do współpracy kooperacyjnej

Polska fi rma specjalizująca się 
w dostawie, konfi guracji 

i serwisowaniu najwyższej klasy 
obrabiarek sterowanych 

numerycznie.

7-10.06.2016, POZNAŃ

ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKO! 

Hala 7A/6

pdo współpracy koop p y

Pionowe centrum obróbcze 
do obróbki ciężkiej

Super Tornado HCMC-1682

Poziome centrum obróbcze 
H.Plus-300

Poziome centrum tokarskie
TAKISAWA TS-4000

Elektroerozyjne wycinarki drutowe
Robocut C600iA

Drążarka wgłębna 
Genius 602

Sterowane numerycznie pionowe
kompaktowe centrum obróbkowe

ROBODRILL α-D21LiA5



Solidna technologia
przekształcona 
w idealne rozwiązania

•  Elektrodrążarki wgłębne
•   Systemy magazynujące  
(elektrody, detale, narzędzia)

•   Oprogramowanie – rozwiązania  
/ Software – solutions

genius
EDM machines

Przedstawiciel firmy 
Zimmer&Kreim w Polsce

7-10.06.2016, POZNAŃ

ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKO! 

Sprzedaż i serwis obrabiarek
APX Technologie Sp. z o.o.

ul. Centralna 27
PL-05-816 Opacz  k/Warszawy

tel. +48 22 759 62 00, 
+48 22 759 62 01 

fax: +48 22 759 63 44
www.apx.pl
apx@apx.pl

Hala 7A/6



Pręty okrągłe, przycięte 
na wymiar

Na składzie pręty stalowe, miedziane i aluminiowe  
w gatunkach:

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

www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

OBERON® 
Robert Dyrda

• 1.0038 (St3S)   • 1.2311 tw. 30 HRC  • NC6 (˜1.2063)

• 1.0503 (45)   • 1.2316 tw. 30 HRC  • NC10 (˜1.2201)

• 1.7035 (40H)   • 1.2343 (WCL)   • miedź M1E

• 1.7131 (16 HG)   • 1.2379 (NC11LV)   • aluminium 7075 (PA9)

• 1.2210 (nw1)   • 1.2767 (˜NPW+Ni)  • aluminium 2017 (PA6)

• 1.3245 (SK5M+0,1%S)  • TOOLOX 44® tw. 45 HRC • inne 
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Tokarki CNC - raport
PRODUCENT HAAS GOODWAY 

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Abplanalp Sp. z o.o. APX technologie Sp. z o.o. 

PARAMETRY MASZYNY Jednostka 
miary DUŻA ŚREDNIA MAŁA DUŻA ŚREDNIA MAŁA

TYP MASZYNY - ST-40 ST-25 ST-10 GS6000 GS200 TS-100

Ciężar maszyny kg 12 247 4 082 2 268 12000 4800 1750

Wymiary zewnętrzne maszyny mm x mm 2261x 5817x2616 1956x4191x2921 1803x3200x2108 L:3696 x W:2420 x 
H:2570

L:2670 x W:1955 x 
H:1890

L:1,758 x W:1,353 
x H:1,740

Rodzaj sterowania - Haas Haas Haas Fanuc, Siemens Fanuc, Siemens Fanuc, Siemens

Maksymalny przelot mm 876 806 641 ø 980 ø 670 ø 330

Maksymalna średnica toczenia mm 648 381 356 ø 880 ø 400 ø 200

Maksymalna długość toczenia mm 1118 533 356 830 591 290

Pochylenia łoża stopnie 45 45 45 30 30 30

Wysokość osi wrzeciona mm 1045 980 1035 - - -

Wielkość uchwytu mm 381 254 165 15" (opt.18") 8 " 6"

System zaciskania uchwytu - hydraulicznie hydraulicznie hydraulicznie hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny

Przelot wrzeciona mm 117.3 88.9 58.7 ø 130 ø 66 ø 41

Moc wrzeciona kW 29.8 22.4 11.2 30 / 37 11/ 15 3,7  / 5,5

Maksymalne obroty wrzeciona stand./opcja 2400 obr/min 3400 obr/min 6000 obr/min 2000 4800 6000

Szybki posuw osi X m/min 18.0 24.0 30.5 20 20 24

Szybki posuw osi Z m/min 18.0 24.0 30.5 24 24 24

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

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

Transporter wiórów tak/nie/opcja opcja opcja opcja T T TS-100

Pojemnośc zbiornika chłodziwa Litry 341 208 114 240 200 30

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

TYP MASZYNY - DS-30Y DS-30SS ST-20Y GS8000 GS2000 GLS1500

Ilość wrzecion stand./opcja 2 2 1 2 2 2

Ilość głowic stand./opcja 1 1 1 1 1 1

Ilość osi sterowanych wymienić 
jakie x, y, z, x, y, z, x, y, z, X, Y, Z1, Z2, C1, C2 X, Y, Z1, Z2, C1, C2 X, Y, Z1, Z2, 

Maksymalna ilość narzędzi stałych stand./opcja 6 6 6 12 12 12

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych stand./opcja 6 6 6 12 12 12

Maksymalna moc narzędzi obrotowych kW 9.3 9.3 9.3 30 / 45 15 / 18,5 7,5 / 11

Maksymalne obroty narzędzi obrotowych obr./min 6 000 6 000 6 000 3000 4000 4000

Maksymalna dokładność osi C sek. Kątowe  +/- 0,01°  +/- 0,01°  +/- 0,01° ±0,00027 ±0,00027 ±0,00027

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

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

TYP MASZYNY - - - - GMS 2600 ST GMS2000ST -

Maksymalna ilość narzędzi w magazynie - - - - 15+24(opc.40) 15+24(opc.40)

Wariant wrzeciona głównego pion/poziom - - - poziom poziom

Rodzaj głowicy frezarskiej - - - - skrętna ± 120st skrętna ± 120st

Rodzaj uchwytu narzędziowego - - - - KM63 KM63

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

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

Standardowy czas dostawy dni - - - ok. 4 m-cy ok. 4 m-cy

ADRES ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa ul. Centralna 27, 05-816 Opacz

OSOBA DO KONTAKTU Łukasz Sałach - Dyrektor Sprzedaży Haas Polska 
lukasz.salach@abplanalp.pl Dariusz Wójcik - d.wojcik@apx.pl

TELEFON/FAX Tel. 22 379 44 00, 22 379 44 90 Tel. 22 759 62 00 wew. 112, fax: 22 759 63 44

WWW/E-MAIL biuro@abplanalp.pl www.apx.pl/apx@apx.pl
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Tokarki CNC - raport
PRODUCENT Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. BLIN

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Polski Producent DIGIMA DC Sp. z o.o.

PARAMETRY MASZYNY Jednostka 
miary/opis

MAŁA ŚREDNIA DUŻA DUŻA ŚREDNIA MAŁA

TYP MASZYNY AVIAturn 35 AVIAturn 50 AVIA turn 63 X63 G40 X30

Ciężar maszyny kg 4000 7000 8500 8500 2700 2000

Wymiary zewnętrzne maszyny mm x mm 2860 x 1660 4050 x 2100 4600 x 2300 3,8x2,35x1,85 2,5x1,85x1,8 2,0x1,6x1,6

Rodzaj sterowania - FANUC Oi-TF Manual Guide-i; Siemens 828D ShopTurn Siemens 808D 
Advanced FANUC 0i Mate TD Siemens 808D 

Advanced

Maksymalny przelot mm 75,5 93,5 112/130/155/360 90 40 45

Maksymalna średnica toczenia mm 350 500 630 600 400 350

Maksymalna długość toczenia mm 600 800 1400/2500 1500 340 220

Pochylenia łoża stopnie 35 45 45 45 45 30

Wysokość osi wrzeciona mm 560 745 745 b/d b/d b/d

Wielkość uchwytu mm 200 305 400 15 (381mm) 8 (203mm) 6 (152mm)

System zaciskania uchwytu - hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny

Przelot wrzeciona mm 75,5 93,5 105 (130/155/178 /360) 112 52 56

Moc wrzeciona kW 11/15 21,5/26,5/30,5 30/43 22 11 5,5

Maksymalne obroty wrzeciona stand./opcja 5000 3500 2800 1500 4500 4000

Szybki posuw osi X m/min 25 24 24 16 20 24

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

System głowicy narzędziowej rewolwer/
magazyn

rewolwer: VDI 30 
/ BMT 55

rewolwer: VDI 40 
/ BMT 65

rewolwer: VDI 50 
/ BMT 65/75 hydrauliczny serwo hydrauliczny

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

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

Pojemnośc zbiornika chłodziwa Litry 140 400 400 250 150 90

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

TYP MASZYNY - AviaTurn 35SM AviaTurn 50SM AviaTurn 63SM Tokarka CNC 
2-osie

Tokarka CNC 
2-osie

Tokarka CNC 
2-osiowa

Ilość wrzecion stand./opcja 1/2 1/2 1/2 1 1 1

Ilość głowic stand./opcja 1 1 1 1 1 1

Ilość osi sterowanych wymienić 
jakie C, X, Z, Z2 C, X, Z, Z2 C, X, Z, Z2 2 2 2

Maksymalna ilość narzędzi stałych stand./opcja 12 12 12 12 12 8

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych stand./opcja 12 12 6/12 0 0 0

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

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

Maksymalna dokładność osi C sek. Kątowe 1024 impulsy 1024 impulsy 1024 impulsy - - -

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

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

TYP MASZYNY - AviaTurn 35SMY AviaTurn 50SMY AviaTurn  63SMY - - -

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

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

Rodzaj głowicy frezarskiej - - - - - - -

Rodzaj uchwytu narzędziowego - VDI/BMT VDI/BMT VDI/BMT - - -

Cena katalogowa wersji podstawowej Euro od 49 550 od 68 400 od 81 250 - - -

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

Standardowy czas dostawy dni 90 120 120-150 - - -

ADRES ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa ul. Katowicka 154B, 41-500 Chorzów

OSOBA DO KONTAKTU Dział Handlowy Krzysztof Skorupka

TELEFON/FAX Tel. +48 22 619 90 81, +48 22 619 94 64 Kom. 664 141 083

WWW/E-MAIL www.avia.com.pl, market@avia.com.pl sprzedaz@digima.pl
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Tokarki CNC - raport
DMG MORI DOMENA CNC Sp. z o.o. ACCUWAY MACHINERY Co. Ltd.

DMG MORI Polskie Tokarki CNC na indywidualne zamówienia EUROMETAL Sp. z o.o.

DUŻA ŚREDNIA MAŁA DUŻA ŚREDNIA MAŁA DUŻA ŚREDNIA MAŁA

ecoTurn 310 ecoTurn 450 ecoTurn 650 CKZ 500 CKZ 350 CKZ 25 UT-600 UT-300 UT-200

3200 5200 9300 7500 5900 1500 16500 - 28000 5500 - 12000 3600/5200

3082 x 2329 x 1775 3000 x 2660 x 1932 4692 x 2692 x 2205 5650x2500 3550x2200 1900x1400 6200-9900x2800 3000-6500x1800 2900(3700)x1600

SIEMENS 840D SIEMENS 840D SIEMENS 840D Siemens Siemens Siemens Fanuc/
Sinumerik Fanuc/Sinumerik Fanuc/

Sinumerik

330 650 860 680 560 200 1030 612 505

200 400 600 630 450 160 900 500 350

455 600 1150 1200 500 180 1300-4900 700 - 3000 570/1000

45° 45° 45° 45˚ 45˚ 45˚ 45 45 45

1020 1048 1176 340 280 100 515 306 252,5

210 210/250/315 315/400/500 fi 400 fi 250 fi 160 380-600 250/300 200

Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczy hydrauliczny hydrauliczny

51/65 (opcja) 80 110 (opcja) 95/85 91/80 56/42 131/235/320 75 /90/105 45/52/65

11,5 (100% DC) /16,5 (40% DC) 27 (100% DC)/38 (40% DC) 43/61 17/25 5,5 37/45 18,5/22 15

5000 obr/min 4000 obr/min 2000 obr/min 3500 4000 6000 2000/800/400 3500/2700/2500 4500/6000

30 30 30 30 30 30 24-sty 24 20

30 30 30 30 30 30 20 20 20

głowica rewolwerowa głowica rewolwerowa rewolwer rewolwer rewolwer

12 12 12 12 12 12 12 12 12

Opcja Opcja Opcja tak tak opcja TAK TAK TAK

175 170 350 500 420 130 - - -

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

NZX 6000/4000 CTX GAMMA 
1250 TC 4A CTX BETA 800 4A CKZ 500 CKZ 350 CKZ 42 - UT-300SM UT-200SM

1 2 2 1/2 1/2 1/2 - 2 2

2 2 2 1/2 1/2 1 - 1 1

6 (X1;X2;Z1;Z2;C;Y) 8 (X1;Y;Z1;B;X2;Z2;C1;C2) 8 (X1;Y1;Z1;X2;Y2;Z2;C1;C2) Z1; Z2; C1; C2; X1; X2; S1; S2 Z1; Z2; C1; C2; X1; S1; - XZ/C1/C2/B X/Z/C1/C2/B

22 13 24 12/20 12/20 12 - 12 12

12 13 24 12/20 12/20 12 - 12 12

15 29/10 11,3 8,8 5 3 - 3,7 2,5

3,500 12,000/4,000 4000 5000 4000 6000 - 4000 4000

0,001 0,001 0,001 18 18 18 - 0,001 0,001

opcja opcja opcja opcja opcja ocja - TAK TAK

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

NT 6600 DCG S NTX 2000 CTX BETA 800 TC CKZ 500 z osią Y CKZ 350 z osią Y - - - UT-200SY

180 76 80 12 12 - - - 12

POZIOM POZIOM POZIOM poziome poziome - - - Poziom

DDM DDM compact MASTER głowica rewolwerowa - - - rewolwer

CAPTO C8/BT 50/HSK100 CAPTO/BT/HSK HSK 63/ CAPTO C6 VDI VDI - - - VDI/BMT

- - - od 120.000, netto od 95.000, netto - - - -

- - walizka z narzędziami oleje, smary oleje smary - - - tak

- - - 180 180 100-120

ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew ul. Grota Roweckiego 130, 41-200 Sosnowiec Eurometal Sp. z o.o., Miszewko 41, 80-297 Banino

Piotr Borek Marek Zając Sławomir Kaczmarek

Tel. 62 7428 000 Kom. 728 988 629 Tel. 058 680 25 56, 058 550 08 19

polska@dmgmori.com www.domena-cnc.com; m.zajac@kf-domena.com.pl www.eurometal.com.pl; eurometal@eurometal.com.pl
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Tokarki CNC - raport
PRODUCENT INDEX-Werke GmbH & Co. KG  Hahn&Tessky SMEC SAMSUNG  MACHINE TOOLS

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

PARAMETRY MASZYNY DUŻA ŚREDNIA MAŁA PL 15 PL 30 PL 60 L

TYP OBRABIARKI INDEX G400 INDEX G200 INDEX ABC INDEX C100 Centrum tokarskie SMEC CNC

Ciężar maszyny 21000 5500 2500 5500 3 500 5 100 22 000

Wymiary zewnętrzne maszyny 6300x2800 4700x1900 3400x1750 5800x1530 2,455 x 1,525 3,300 x 1,740 7,400 x 2,760

Rodzaj sterowania INDEX C 200-4D (Siemens 
840D) INDEX C 200 sl (Siemens S840D sl) Fanuc 31i B Fanuc Fanuc Oi-TD Fanuc Oi-TD

Maksymalny przelot 102 65 65 42 450 650 1,03

Maksymalna średnica toczenia 630 420 180 140 300 400 900

Maksymalna długość toczenia 2000 400 180 200 300 550 3200

Pochylenia łoża 70 70 70 90 45° 45° 45°

Wysokość osi wrzeciona - - - - 46 77 [91] 140

Wielkość uchwytu 400 165 140 110 154 254 530 (opcja)

System zaciskania uchwytu szczękowy kleszczowy/szczękowy A2 - 5" A2 - 8" A2 - 15"

Przelot wrzeciona 102 65 65 42 53 86 152

Moc wrzeciona 53 20 20 25 11 / 15 18,5 / 22 37 / 45

Maksymalne obroty wrzeciona 3000 6000 6000 7000 6000 3500 1500

Szybki posuw osi X 20 22,5 27 30 24 18 12

Szybki posuw osi Z 40 45 36 60 20 24 10

System głowicy narzędziowej rewolwery+magazyny rewolwery rewolwery - rewolwer rewolwer rewolwer

Ilość narzędzi w głowicy/magazynie 104 28 19 30 10 [12] 10 [12] 12

Transporter wiórów tak tak opcja - opcja opcja opcja

Pojemność zbiornika chłodziwa maks.2000 maks.600 maks.400 - 170 220 600

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

TYP OBRABIARKI TRAUB TNX65 TRAUB TNA500 TRAUB TNL18 PL 1600 M PL 20 M PL 60 M

Ilość wrzecion 2 1 2 1 1 1

Ilość głowic maks.4 1 2 1 1 1

Ilość osi sterowanych 19 X1-4, Z1-4, Y1-4, B1, C1-2, S1-4 7 X1-2, Z1-2, C1, S1-2 12 X1-2, Y1-2, Z1-3, C1-2, S1-3 3 (X, Z, C) 3 (X, Z, C) 3 (X, Z, C)

Maksymalna ilość narzędzi stałych 40 20 52 12 12 12

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych 40 12 33 12 12 12

Maksymalna moc narzędzi obrotowych 5,5 6,6 1,5 2,2 / 3,7 2,2 / 3,7 7,5 / 11

Maksymalne obroty narzędzi obrotowych 6000 6000 12000 - - -

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

Pomiar na maszynie opcja tak opcja - tak tak tak

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

TYP MASZYNY INDEX G400 INDEX R200 INDEX G200 PL 2000 Y PL 2000 SY PL 45 LY

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

Wariant wrzeciona głównego poziom poziom poziom poziomy poziomy poziomy

Rodzaj głowicy frezarskiej Elektrowrzeciono 
12000/18000 obr/min

Elektrowrzeciono
18000 obr/min Wrzeciono mech. 2000 obr/min brak brak brak

Rodzaj uchwytu narzędziowego HSK-A63 HSK-A40 HSK-B50 BMT 65 BMT 65 BMT 75

Cena katalogowa wersji podstawowej zgodnie z ofertą na zapytanie na zapytanie na zapytanie

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne nie nie nie tak tak tak

Standardowy czas dostawy zgodnie z ofertą 90 dni/wersja VP machine max. do 90 dni max. do 90 dni max. do 90 dni

ADRES ul. Spacerowa 12/4, 00-592 Warszawa ul. Mstowska 10A, 42-240 Rudniki - Polska 

OSOBA DO KONTAKTU Jan Mączyński Paweł Stanowski 510 026 178
Michał Turek 510 026 235

TELEFON/FAX Tel. +48 22 848 24 46, +48 22 849 87 57 Tel. +48 34 366 81 66; fax. +48 34 320 12 02 

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



Sprzedaż maszyn CNC,  serwis,  części zamienne 

Tokarki,  
Automaty tokarskie; 

Centra:  
Tokarsko-frezarskie 

Automaty tokarskie;  
Centra:  

Tokarsko-frezarskie,  
Tokarsko-szlifierskie 

Obrabiarki do profili 
Ślimakowych; 

Dłutownice CNC 

Elektrodrążarki wgłębne; 
Wycinarki drutowe 

Prasy:  
do tuszowania/sprawdzania 

form oraz tłoczników 

Szlifierki  
cylindryczne 

Szlifierki  
płaskie 

i profilowe 

Piece przemysłowe  
do obróbki  

cieplno- chemicznej 

Urządzenia do  
precyzyjnego cięcia 
strumieniem wody 

5-cio osiowe 
Centra obróbkowe 

5-osiowe,  2-wrzecionowe 
centra  

do produkcji wielkoseryjnej; 
Automaty obrotowo-taktujące 
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Tokarki CNC - raport
PRODUCENT HURCO DUGARD

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

PARAMETRY MASZYNY
Jednostka 

miary/opis

DUŻA ŚREDNIA MAŁA DUŻA ŚREDNIA MAŁA

TYP MASZYNY TM18L TMX10MYS TMM8 DUGARD 700L DUGARD 300P DUGARD 100

Ciężar maszyny kg 13700 6800 4000 19000 5600 2800

Wymiary zewnętrzne maszyny mm x mm 6600x2600 4600x2800 3900x2200 7602x2983 3611x1817 3056x1579

Rodzaj sterowania - HURCO HURCO HURCO Fanuc, Siemens

Maksymalny przelot mm 860 560 525 bd. bd. bd.

Maksymalna średnica toczenia mm 604 375 256 940 450 260

Maksymalna długość toczenia mm 1950 670 508 2000 700 290

Pochylenia łoża stopnie - - - 45 45 45

Wysokość osi wrzeciona mm - - - bd. bd. bd.

Wielkość uchwytu mm 455 250 200 450 250 150

System zaciskania uchwytu - hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny 

Przelot wrzeciona mm 164 78 50 196 88 57

Moc wrzeciona kW 55 28 13 45 18,5 7

Maksymalne obroty wrzeciona stand./opcja 1600 3500 4800 1000 2500 6000

Szybki posuw osi X m/min 20 24 19 10 20 30

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

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

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

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

Pojemność zbiornika chłodziwa Litry - - - bd. bd. bd.

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

TYP MASZYNY - - - - - - -

Ilość wrzecion stand./opcja 1 2 1 - - -

Ilość głowic stand./opcja 1 1 1 - - -

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

Maksymalna ilość narzędzi stałych stand./opcja 12 12 12 - - -

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych stand./opcja - 12 12 - - -

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

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

Maksymalna dokładność osi C sek. Kątowe - - - - - -

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

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

TYP MASZYNY - - - - - - -

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

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

Rodzaj głowicy frezarskiej - - - - - - -

Rodzaj uchwytu narzędziowego - VDI50 VDI40 VDI30 - - -

Cena katalogowa wersji podstawowej Euro - - - - - -

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

Standardowy czas dostawy dni - - - - - -

ADRES Poznańska 57, 59-220 Legnica ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin

OSOBA DO KONTAKTU Tomasz Surma Błażej Sieciński

TELEFON/FAX Tel. 76 744 27 92 Tel. 62 747 26 01, 62 747 27 15

WWW/E-MAIL www.hurco.pl, info@hurco.pl jafo@jafo.com.pl



F
N

NUMER 03 (78) 2016 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

63

Tokarki CNC - raport
CIĘŻKA TOKARKA
NAJWYŻSZEJ KLASY

TUR 4MN

  Ciężka tokarka 4-prowadnicowa przeznaczona do 
wydajnej i precyzyjnej obróbki dużych elementów

  Bardzo wysoki moment obrotowy wrzeciona, szerokie 
łoże żeliwne oraz stabilny system narzędziowy

  Najwyższej jakości skrawanie trudno obrabialnych 
detali

 
PRODUCENT

FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH

WE WROCŁAWIU S.A.

WWW.PL.HACO.COM

HACO FAT Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 281
53-234 Wrocław
Tel.  +48 71 360 93 05
Fax. +48 71 360 93 04
E-mail: biuro@haco.com

DYSTRYBUTOR 

tur4mn.indd   1 4/22/2016   10:51:40 AM

- Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. Grupa HACO

- Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. Grupa HACO

Jednostka 
miary/opis DUŻA ŚREDNIA MAŁA

- TUR MN 
1150/1350/1550 TUR MN 800/93/1100 TUR MN 560/630/710

kg 16500-28000 7300-12200 3700-6300

mm x mm zależne od modelu

- - - -

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

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

mm 2-16 co 2000 2000/3000/4000/5000/6000 1000/2000/3000/4000

stopnie łoże płaskie łoże płaskie łoże płaskie

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

mm 500-1400 315/400/500/600 250/ 315/400/500

- manualny/hydrauliczny/pneumatyczny

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

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

stand./opcja 900/700/500 1800/1200 2500/1800

m/min 8 6 8

m/min 10 6 8

rewolwer/
magazyn Multifix/Sauter karuzela 4poz/Sauter rewolwer 8 poz

- 1/4/8 1/4/8 1/4/8

tak/nie/opcja opcja opcja opcja

Litry 120 120 80

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

- TUR MN 
1150/1350/1550 TUR MN 800/93/1100 TUR MN 560/630/710

stand./opcja 1 1 1

stand./opcja 1/2 1/2 1/2

wymienić 
jakie X, Z, C, C1 X, Z, C, C1 X, Z, C, C1

stand./opcja 1/4/8/9 1/4/8/9 1/4/8/9

stand./opcja 8 8 8

kW do uzgodnienia 11 11

obr./min do uzgodnienia 4500 4500

sek. Kątowe 0,02 0,02 0,02

tak/nie/opcja opcja opcja opcja

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

- - - -

- - - -

pion/poziom - - -

- - - -

- - - -

Euro - - -

tak, jakie?/nie - - -

dni - - -

ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław

Maciej Jeziorny

Tel. 71 360 94 12

handel@fathaco.com
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Tokarki CNC - raport
PRODUCENT XYZ Machine Tools ACCUWAY

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE INTER – PLAST Z. BODZIACHOWSKA-KLUZA Sp. J Jazon Sp. z o.o. Białystok

PARAMETRY MASZYNY Jednostka 
miary/opis DUŻA ŚREDNIA MAŁA DUŻA ŚREDNIA MAŁA

TYP MASZYNY - SLX 555 Compact Turn 52 SLX 355 UT-600LX5 UT300L UT200

Ciężar maszyny kg 3700 2400 2600 28000 5500 3600

Wymiary zewnętrzne maszyny mm x mm 2300x1250x1750 2530x1778x1720 2300x1250x1750 9900x2800 3000x1800 2900x1600

Rodzaj sterowania - protoTRAK Siemens Sinumerik 
828D protoTRAK FANUC Oi-TD

Maksymalny przelot mm 104 62 52 131 86 62

Maksymalna średnica toczenia mm 560 220 360 900 500 350

Maksymalna długość toczenia mm 900 (opcja: 1650, 
2900) 245 900 4900 1200 570

Pochylenia łoża stopnie b.d 45 b.d 45 30 45

Wysokość osi wrzeciona mm b.d b.d b.d - - -

Wielkość uchwytu mm 315 155 250 400 250 200

System zaciskania uchwytu - manualny hydrauliczny manualny hydrauliczny hydrauliczny -

Przelot wrzeciona mm 104 62 52 131 75 52

Moc wrzeciona kW 11 15 5,75 30/37 15/18,5 11/15

Maksymalne obroty wrzeciona stand./opcja 1800 5000 4000 2200 3500 4500

Szybki posuw osi X m/min 3,8 20 3,8 20 20 20

Szybki posuw osi Z m/min 6,3 20 6,3 6 20 20

System głowicy narzędziowej rewolwer/
magazyn opcja: magazyn rewolwer opcja: magazyn Servo hydrauliczny -

Ilość narzędzi w głowicy/magazynie (łącznie) Opcja: 4 lub 8 12 Opcja: 4 lub 8 12 12 12

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

Pojemnośc zbiornika chłodziwa Litry 100 80 100 maks.2000 maks.600 -

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

TYP MASZYNY - Compact Turn 
52 LTY TC 320 LTY - - Accuway 

UT200SM
JINN FA JSL-

26AB

Ilość wrzecion stand./opcja 1 1 - - 2 2

Ilość głowic stand./opcja 1 12 - - 1 2

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

Z2/C1/C2

Maksymalna ilość narzędzi stałych stand./opcja 12 12 - - 10 19

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych stand./opcja 12 12 - - 2 33

Maksymalna moc narzędzi obrotowych kW 6 6 - - 1,5 1,4

Maksymalne obroty narzędzi obrotowych obr./min 4500 3300 - - 6000 6000

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

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

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

TYP MASZYNY - - - - - - -

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

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

Rodzaj głowicy frezarskiej - - - - - - -

Rodzaj uchwytu narzędziowego - - - - - - -

Cena katalogowa wersji podstawowej Euro - - - - - -

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

Standardowy czas dostawy dni - - - - - -

ADRES ul. Meliorantów 67 A,B, 42-209 Częstochowa ul Wysockiego 164 A, 15-167 Białystok

OSOBA DO KONTAKTU Marcin Drozd Zdzisław Stefanowicz

TELEFON/FAX Kom. 500 295 819,3 Tel. 85 654 46 20, 85,6760043

WWW/E-MAIL ww.inter-plast.com.pl, marcin@inter-plast.pl obrabiarki@jazon.com.pl
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Tokarki CNC - raport
PRODUCENT KOVOSVIT MAS, a.s., Republika Czeska MAXDRILL MACHINERY

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Kovosvit MAS Sp. zo.o. Kovosvit MAS Sp. zo.o. RICHO Polska

PARAMETRY MASZYNY Jednostka 
miary/opis ŚREDNIA MAŁA MAŁA DUŻA ŚREDNIA MAŁA

TYP MASZYNY MT 550 1500 800 SP280 MT-760XL MT-380L MT-280

Ciężar maszyny kg 3050 2800 od 7200 do 7900 9500 6500 4600

Wymiary zewnętrzne maszyny mmxmm 3238x1920 2538x1920 3875 x 2122 x 2345 2260x3450 1820x3100 1750x2680

Rodzaj sterowania - HH/Siemens HH/Siemens Siemens/Heidenhain/
Fanuc Fanuc/Siemens Fanuc/Siemens Fanuc/Siemens

Maksymalny przelot mm - - Ø od 61 do 76 90(opt. 105) 75(opt 90) 52(opt 65)

Maksymalna średnica toczenia mm 500 500 280 600 400 300

Maksymalna długość toczenia mm 1500 800 550/450 1200 1000 750

Pochylenia łoża stopnie 0 0 X do Y - 30 30 30 45

Wysokość osi wrzeciona mm - - - - - -

Wielkość uchwytu mm - - - 315 250 200

System zaciskania uchwytu - manualny manualny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny

Przelot wrzeciona mm 82 82 ø od 61 do 76 - - -

Moc wrzeciona kW 17 kW/1300 Nm 17 kW/1300 Nm od 27 do 33 (podane S6) 22 18,5 15

Maksymalne obroty wrzeciona stand./opcja 3000 3000 S - 4700 O - 4000 2800 4000 5000

Szybki posuw osi X m/min 10 10 30 18 20 30

Szybki posuw osi Z m/min 10 10 30 18 24 30

System głowicy narzędziowej rewolwer/
magazyn rewolwer/multifix rewolwer/multifix ??? rewolwer rewolwer rewolwer

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

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

Pojemność zbiornika chłodziwa Litry 92 / 185 82 / 150 ok 250 450 350 300

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

TYP MASZYNY - - - SP 280 SMC - - -

Ilość wrzecion stand./opcja 1 1 S - 1 / O - 2 1/2 1/2 1/2

Ilość głowic stand./opcja 1 1 1 1 1 1

Ilość osi sterowanych wymienić 
jakie X, Z X, Z S1-C1/S2-C2/S3/X/Y/Z/

ZS 4 4 4

Maksymalna ilość narzędzi stałych stand./opcja 8 8 12 12 12 12

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych stand./opcja 0 0 12 12 12 12

Maksymalna moc narzędzi obrotowych kW - - 8 7,5 7,5 5,5

Maksymalne obroty narzędzi obrotowych obr./min - - 4000 3000 4000 6000

Maksymalna dokładność osi C sek. Kątowe - - - - - -

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

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

TYP MASZYNY - - - SP 280 SY MTY-760XL MTY-380L -

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

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

Rodzaj głowicy frezarskiej - - - VDI - - -

Rodzaj uchwytu narzędziowego - - - - VDI40/BMT65 VDI40/BMT65 -

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

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

Standardowy czas dostawy dni - - - 90-120 90-120 -

ADRES Kovosvit MAS Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn Wlkp. ul. Narwicka 10; 80-557 Gdańsk

OSOBA DO KONTAKTU sekretariat Piotr Pawlicki

TELEFON/FAX Tel. 48 61 817 82 68 Tel. +48 58 350 90 43

WWW/E-MAIL biuro@kovosvit.cz richo@richo.pl
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Tokarki CNC - raport
PRODUCENT OPTIMUM

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE STURMER MASZYNY

PARAMETRY MASZYNY Jednostka 
miary/opis DUŻA ŚREDNIA MAŁA

TYP MASZYNY CNC S 750 S 500 L 44

Ciężar maszyny kg 6500 5400 2620

Wymiary zewnętrzne maszyny mm x mm 3515 x 1856 x2016 3015 x 1856 x 2016 2530 x 1600 x 1795

Rodzaj sterowania - Siemens Sinumeric 828D Siemens Sinumerik 828D 
Basic T

Maksymalny przelot mm 88 66 + Opcja 55

Maksymalna średnica toczenia mm 485 485 300

Maksymalna długość toczenia mm 750 1250 850

Pochylenia łoża Stopnie 45 45 -

Wysokość osi wrzeciona mm 600 600 223

Wielkość uchwytu mm 200 250 150

System zaciskania uchwytu - Hydrauliczny

Przelot wrzeciona mm 88 66 40

Moc wrzeciona Kw 30 17 8 Kw S 1

Maksymalne obroty wrzeciona Stand./Opcja 10-3000 min-1 10-4500 min-1 10-3500 min-1

Szybki posuw osi X m/min 24000 mm/min 15000 mm/min

Szybki posuw osi Z m/min 24000 mm/min 15000 mm/min

System głowicy narzędziowej Rew./Mag. Rewolwer Sauter Vdi40 Rewolwer

Ilość narzędzi w głowicy/magazynie (Łącznie) 12 Oprawki Napędzane 8

Transporter wiórów tak/nie/opcja Tak Tak Nie

Pojemność zbiornika chłodziwa Litry 185 185 90

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

TYP MASZYNY - - - -

Ilość wrzecion Stand./Opcja - - -

Ilość głowic Stand./Opcja - - -

Ilość osi sterowanych Wymienić 
Jakie - - -

Maksymalna ilość narzędzi stałych Stand./Opcja - - -

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych Stand./Opcja - - -

Maksymalna moc narzędzi obrotowych Kw - - -

Maksymalne obroty narzędzi obrotowych Obr./min - - -

Maksymalna dokładność osi C Sek. kątowe - -

Pomiar na maszynie tak/nie/opcja - - -

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

TYP MASZYNY - - - -

Maksymalna ilość narzędzi w magazynie - - - -

Wariant wrzeciona głównego Pion/Poziom - - -

Rodzaj głowicy frezarskiej - - - -

Rodzaj uchwytu narzędziowego - - - -

Cena katalogowa wersji podstawowej Euro - - -

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne Tak, Jakie?/Nie - - -

Standardowy czas dostawy Dni - - -

ADRES Sturmer Maszyny, ul. Krajowa 13, 62-025 Kostrzyn Wlkp

OSOBA DO KONTAKTU Jakub Gallus

TELEFON/FAX 511 750 965

WWW/E-MAIL j.gallus@stuermer-maszyny.pl

TOKARKI CNC

FREZARKI CNC

Stürmer Maszyny Sp. z o.o.
ul. Krajowa 13

62-025 Kostrzyn
+48 61 679 43 18

biuro@stuermer-maszyny.pl
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Firma Sturmer Maszyny zaprasza na targi Mach - Tool - hala 4, stoisko nr 34



Duży skład atestowanych materiałów
• stal • miedź • brąz • grafit • aluminium

Cięcie, obróbka na życzenie Klienta

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

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

Mocowania do EDM

Miedź na elektrody

Grafit

Dielektryki

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

Najlepsze grafity 
do elektrod 

o skomplikowanych 
kształtach 

w naszej ofercie!

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

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

GRAFITY MERSEN

Zapraszamy na MACH-TOOL
hala 7A, na stoisko 17



Duży skład atestowanych materiałów
• stal • miedź • brąz • grafit • aluminium

Cięcie, obróbka na życzenie Klienta

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

tel. 52 354 24 00, fax 52 354 24 01
www.oberon.pl, www.oberonrd.pl, oberon@oberon.pl
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Natychmiastowa realizacja zamówień
Jakie korzyści może przynieść stosowanie prefabrykowanych 

elementów, pokażemy na podstawie konkretnego przykładu. 
Do produkcji pokazanego na zdjęciu hydraulicznego przyrządu  
frezerskiego potrzeba znacznej ilości stali. Meusburger oferuje 
jako alternatywę korzystne cenowo półfabrykaty. Wszystkie płyty  
i płaskowniki są precyzyjnie sprefabrykowane, dostępne w magazynie  
i w przeciągu 24 godzin dostarczane do Niemiec, Austrii i Szwajcarii  
a w ciągu 5 - 7 dni do pozostałych krajów w Europie. Za pomocą  
katalogu online Meusburgera można z łatwością dokonać niezbędnych 
kalkulacji. Na życzenie może być wykonana również dodatkowa  
obróbka. Dzięki temu klient oszczędza zasoby i może się  
skoncentrować na swoich podstawowych zadaniach. 

Redukcja napięć wewnętrznych
Podczas produkcji stalowych płyt i zastosowania różnego typu 

procesów ich obróbki, mogą powstawać napięcia wewnętrzne  
materiału, np. poprzez nierównomierne działanie temperatur. W czasie 
stygnięcia stali w walcowni pozostają napięcia wewnętrzne, które 
podczas dalszej obróbki mogą doprowadzić do niepożądanych wypaczeń 
materiału. Aby temu zapobiec, w Meusburgerze materiał poddawany 
jest cieplnej obróbce w jednym z trzech własnych pieców do odprężania.  
Proces ten odbywa się zgodnie ze specjalnie zdefiniowaną krzywą 
odprężania cieplnego. Ma to miejsce w zakresie temperatur poniżej 
typowych wartości, w których powstaje austenit. Odprężanie cieplne 
dba o to, aby w przeciągu 24 godzin pozbyć się napięć wewnętrznych. 
Ważnym etapem, decydującym o jakości, jest czas studzenia – 14 h 
(34°C/godz). Wpływa to bardzo korzystnie na dalszy proces obróbki 
materiału. Napięcia wewnętrzne materiału ujawniają się podczas  
np.cięcia lub frezowania w postaci różnego typu wypaczeń.  
Istotą odprężania cieplnego jest powolne i regularne podgrzewanie 
płyt a następnie utrzymywanie stałej temperatury przez 6 godzin.  
Daje to gwarancję całkowitego odprężenia także bardzo grubych płyt. 
Wydajność procesu odprężania w Meusburgerze wynosi 240 ton  
dziennie.

Zalety w skrócie:
• Szybka i łatwa kalkulacja dzięki katalogowi online
• 27 gatunków stali dostępnych bezpośrednio z magazynu

• Brak minimalnej wartości zamówienia
• Brak kosztów transportu
• Redukcja etapów procesu obróbki dzięki wstępnie przygotowanym 

płytom
• Zmniejszenie zużycia narzędzia i maszyny
• Standardowo odprężana cieplnie, pozbawiona naprężeń wewnętrznych, 

wysokiej jakości stal

Fot. 1. Produkcja standardowych płyt w Meusburgerze

Fot. 2. Największy na świecie magazyn normaliów

Zlecenie wykonania zamiast produkcji własnej
Wydajność w branży budowy maszyn i narzędzi

Od czasu poszerzenia działalności o "Budowę maszyn", Meusburger notuje stały wzrost 
liczby klientów, którzy opierają się na jakości i niezawodności natychmiast dostępnych 
normaliów. Tendencja do standaryzacji coraz bardziej dotyczy również branży budowy maszyn 
i narzędzi. Logiczny rozwój, zważywszy, że wraz z postępującą globalizacją, aby przetrwać 
na rynku międzynarodowym, niezbędne jest ciągłe zwiększanie wydajności i skracanie czasu  
wykonywania projektów. 

ciąg dalszy artykułu str. 72 » »
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Fot. 3. Hydrauliczny przyrząd frezerski dla przemysłu motoryzacyjnego – 
wykonany z normaliów Meusburgera

Fot. 4. Jeden z trzech pieców Meusburgera do odprężania cieplnego

Więcej informacji:
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42, 6960 Wolfurt, Austria
Tel.: 0043 (0) 5574 6706-0
E-mail: presse.meusburger.com
www.meusburger.com/presse

* Materiał zdjęciowy Meusburger

Setting Standards

Meusburger jest liderem na rynku w dziedzinie 
precyzyjnych elementów znormalizowanych. Już 
ponad 15.000 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 niezawodnego, globalnego partnera  
w dziedzinie budowy narzędzi, form oraz maszyn.

re
kla

m
a

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

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

Nie sprzedajemy tylko maszyn!
Sprzedajemy

MOŻLIWOŚCI
Wycinarki drutowe

Ra ≤ 0,8 µm

Ra - 0,1 µm

Drążarki wgłębne

Zapraszamy na MACH-TOOL
w Poznaniu 7-10. 06. 2016

Pawilon 7, stoisko 14



80 000 obr./min na 
Twoim CNC

Precyzyjne  
wymienne wrzeciona

OBERON® Robert Dyrda
www.nakanishi.com.pl, oberon@oberon.pl

Dostępne mocowania stożkowe:
• BT30/NT30
• BT40/NT40/CAT40/IT40
• HSK A63/HSK A100

Mocowanie proste:
• ST32

Ultraprecyzyjne 
szlifierki
do form

do 60 000 obrotów/minutę!

OBERON® Robert Dyrda
www.nakanishi.com.pl, oberon@oberon.pl

Zapraszamy na MACH-TOOL
hala 7A, stoisko nr 17
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Co powoduje zużycie?
Proces elektrodrążenia najlepiej określić jako termoelektryczny 

– ciepło i prąd działają wspólnie. Prąd przepływa przez elektrodę  
i następnie poprzez strumień magnetyczny trafia w metal, w którym 
wykonujemy pracę. W chwili, kiedy elektroda zbliża się do metalu, 
energia elektryczna poprzez jonizację toruje sobie drogę z elektrody,  
w miejscu przepływu cząstek gromadzi się bardzo wysoka temperatura, 
co powoduje przejście metalu do postaci płynnej. Następuje  
eksplozja cząstek i wyparowanie materiału drążonego. 

Cząstki, czyli ziarna grafitu są ze sobą dokładnie spajane w trakcie 
długotrwałego procesu wytwarzania chemicznego i mechanicznego, 
oraz grafityzacji. Ziarna grafitu ulegają niszczeniu podczas procesu 
elektrodrążenia – takie właśnie działanie nazywamy zużywaniem 
się elektrody. Zależne jest ono od tego, jak szybko przebiegał będzie 
sam proces oraz jaka będzie powierzchnia końcowa uzyskana na 
detalu. Ubytek elektrody jest znaczniejszy podczas drążenia grafitami  
o większym ziarnie. Przy tych samych parametrach zużycie elektrod 
wykonanychzgrafitu drobnoziarnistego będzie z całą pewnością 
mniejsze. Bardzo istotny jest także fakt, iż grafity posiadające 
jednolitą i równomierną mikrostrukturę, czyli ułożenie ziaren i porów, 
będą sobie radzić znacznie lepiej, a ich zużycie będzie zauważalnie 
małe. W wyniku zużywania się elektrody duże ziarna grafitu mogą 
wpadać do szczeliny i powodować klejenie się tych cząstek do metalu. 
Konsekwencją takiej sytuacji może być mniejsza szybkość drążenia  
i powstanie swoistej grafitowej narośli na powierzchni metalu.  
Aby sobie poradzić z tym problemem należy zapewnić odpowiednie 
płukanie lub skorygować ustawienia parametrów, a konkretnie czasu 
włączenia (on-time) maszyny. Niestety nie jest możliwe całkowite 
wyeliminowanie zużycia elektrod. Istnieje jednakże kilka metod, 

dzięki którym uda się 
nam je maksymalnie 
zminimalizować. Istotna 
sprawa to właściwe 
ustawienie określonych 
parametrów drążenia 
maszyny.

◄ Przykładowa elektroda 
wykonana w gatunku 
ELLOR+25.

◄ Przykładowa elektroda 
wykonana w gatunku ELLOR+50.

► Zdjęcie przedstawiające 
przygotówki grafitowe 

dostępne w ofercie OBERON 
Robert Dyrda.

Zużycie końcowe elektrody. 
Podczas procesu elektrodrążenia iskry, produkowane przez czoło  

i powierzchnię pracującą elektrody trafiają za pomocą powstałego  
pola magnetycznego w metal, powodując jego stopniową destrukcję. 
Ulega jej także, choć w znacznie mniejszym stopniu, powierzchnia 
elektrody. Na szczęście, drążąc w wielu rodzajach metali, a przede 
wszystkim w stali narzędziowej, mamy możliwość zredukowania  
zużycia końcowego elektrody do wartości nawet poniżej jednego 
procenta. To wszystko możliwe dzięki prawidłowemu dostosowaniu 
czasu włączenia (on-time). Oczywiście, co było podkreślane już 
wcześniej, nawet najlepsza maszyna i najlepiej dobrane do niej 
parametry nic nie pomogą, jeśli grafit, którego użyjemy będzie słabej 
jakości, a jego zużywalność będzie wysoka. Niemniej jednak, chcąc 
uzyskać jak najmniejsze zużycie elektrody, kluczowe jest użycie  
długiego czasu włączenia i pozytywnej polaryzacji na drążarce.  
Dobranie odpowiednich parametrów drążenia jest oczywiście 
zależne od wielkości ziarna jakie posiada grafit. Konieczna jest zatem  
dokładna wiedza na temat materiału zamocowanego na drążarce 
(czyt. grafitu). Warunki, w których nie będzie dochodzić do zużycia, lub  
będzie ono bardzo niewielkie, są w istocie wynikiem metalizacji  
elektrody grafitowej. Zjawisko to polega na przyklejaniu się 
mikroskopijnych cząstek metalu, który właśnie został wydrążony, 

Skuteczne sposoby na zminimalizowanie 
zużycia elektrod grafitowych

Czy zużycie elektrod jest naprawdę tak bardzo ważne? Bardzo często zdarza się tak, że jest 
to decydujący czynnik podczas naszej pracy. Są też sytuacje, kiedy wykonujemy drążenie dużego 
otworu, bez ściśle określonych tolerancji, a naszym celem jest jak najszybsze jego wykonanie 
(np. ze względu na konieczność szybkiego zrealizowania zlecenia) – w takim przypadku zużycie 
elektrody nie odgrywa takiego znaczenia, jak wtedy, gdybyśmy mieli do czynienia z pracą 
skomplikowaną, dokładną np. podczas drążenia żeber lub cienkich kanałów. Aczkolwiek, jest 
sprawą bardzo ważną, aby być zorientowanym, jak i dlaczego zużycie elektrod w ogóle występuje.  
To wszystko po to, aby osiągnąć maksimum wydajności podczas procesu elektrodrążenia.
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do powierzchni elektrody. Zbyt wielka narośl powstała na pracującej 
powierzchni elektrody może spowodować zniekształcenie jej kształtu. 
Owe parametry spowodują niskie zużycie elektrody, jednak nie będzie 
wpływać na szybkość drążenia. Należy pamiętać, że tak niskie zużycie 
elektrod (około 1%) może mieć miejsce tylko w przypadku drążenia  
w stali, której obróbka z reguły nie przysparza problemu. W przypadku 
metali trudnoobrabialnych, jak na przykład węgliki spiekane czy stopy 
miedzi, zużycie elektrod będzie większe. Wtedy najlepszym rozwiązaniem 
jest użycie grafitów impregnowanych miedzią np. ELLOR+20C. 

Zdj. 1. Powyższe zdjęcia przedstawiają w 100-krotnym powiększeniu. 
mikrostrukturę pięciu gatunków grafitu, różnych producentów. Ciemne 
plamy to pory, a obszary jasne to ziarna grafitu. Mikrostruktura ma  
bardzo ważne znaczenie jeśli chodzi o odporność grafitu na zużycie.

Zużycie naroży elektrody.
W zależności od kształtu elektrody zużycie jej naroży może się 

znacznie różnić. Najbardziej podatne na zużycie są ostre krawędzie 
elektrod oraz jej cienkie kształty. Naroża te podlegają większemu 
zużyciu,ponieważ najwięcej iskier generowanych jest właśnie w tym 
obszarze. W ten właśnie sposób dochodzi do zużycia najbardziej 
na to narażonych jej części. Efekt ten jest tym większy, im ostrzejsza  
jest krawędź elektrody. Aby zminimalizować zużycie naroży należy 
podczas doboru gatunku grafitu zwrócić szczególną uwagę na jego 
jednolitą mikrostrukturę, tzn. równomierne rozmieszczenie ziaren  
i porów. Ważna jest także wysoka wytrzymałość na zginanie i ściskanie.

Zużycie boków elektrody.
Nie tylko czoło i naroża elektrody ulegają zużyciu. Także jej 

boczne ściany mogą ulec zużyciu. Słabe warunki płukania (lub jego 
brak) powodują koncentrowanie się mikroskopijnych ziaren grafitu 
w szczelinie pomiędzy bokiem elektrody a materiałem, w którym 
dokonujemy drążenia. Poprzez iskry dochodzi wtedy do sytuacji,  
w której szczelina zmniejsza się i następuje nadpalanie elektrody. 
Na szczęście istnieją skuteczne sposoby zapobiegania takiemu 
zdarzeniu. Na przykład opcja orbitowania, w którą zaopatrzona jest 
już znaczna większość nowszych drążarek pozwala rozłożyć zużycie 
boków elektrody równomiernie, a nie koncentrować je w miejscu, 
gdzie szczelina jest największa. Dzięki temu, mikroskopijne cząstki 
grafitu mają także możliwość swobodnego opuszczenia szczeliny. 
Zredukowanie ilości gromadzonych cząstek grafitu w szczelinie  
jest w dużej mierze uzależnione od jego odporności na zużycie  
(grafity lepsze gatunkowo powinny zdawać egzamin). Dodatkową 
sprawą mającą znaczenie jest zapewnienie odpowiedniego  
płukania dna otworu, w którym przeprowadzamy elektroerozję.

Najmniejsze zużycie elektrody…
…możliwe jest poprzez dokładne zapoznanie się z głównym czynnikiem 

mającym na nie wpływ, czyli z długości czasu włączenia (on-time), 
ustawianą na elektrodrążarce. Jego wartość zależna jest od wielkości  
ziarna grafitu, z którego tworzymy elektrodę. Dlatego też kwestią 
priorytetową jest szczegółowa wiedza na temat gatunku grafitu,  
z jakim mamy do czynienia. Może nic nie dać ustawienie automatycznych 
parametrów maszyny, nastawionych na jak najmniejsze zużycie, a to 
dlatego, że bazują one najczęściej na charakterystyce ogólnej grafitu. 
Maszyna nie jest w stanie sama rozpoznać z jakim gatunkiem i o 
jakiej wielkości ziarna musi się zmierzyć. Leży więc zatem w zakresie  
obowiązków operatora maszyny, aby dostosować parametry drążenia  
w taki sposób, aby zapewnić elektrodzie jak najmniejsze zużycie.  
Producent grafitu powinien zagwarantować swoim odbiorcom pomoc 
techniczną w tym zakresie, tj. zalecane parametry drążenia do typu  
pracy, jaką klient ma do wykonania. Bardzo przydatne mogą okazać  
się do tego np. wykresy obrazujące wpływ czasu włączenia (on-time)  
w zależności od zużycia elektrody, szybkości drążenia, jak i jakości 
powierzchni, którą można uzyskać.

Struktura grafitu.
Jeżeli zużycie elektrod przysparza dużo kłopotu należy zastanowić 

się nad użyciem lepszego gatunku grafitu. Wybór właściwego  
powinien znacznie zredukować ilość zużycia elektrody. W związku  
z tym, że każdy producent wytwarza grafity posiadające różny rozmiar 
ziarna (począwszy od gruboziarnistych, przez średnio, a skończywszy 
na drobnoziarnistych) ważne jest, aby dobrze znać właściwości  
tego materiału. Dla przykładu, istnieje wiele gatunków w grupie 
grafitów drobnoziarnistych, to znaczy tych, których ziarno jest  
mniejsze od 5 mikronów. Kiedy przyjrzymy się takiemu grafitowi  
w 100-krotnym powiększeniu ujrzymy dokładny obraz jego struktury, 
tj. rozmieszczenia mikroskopijnych ziaren i porów oraz ich wzajemny 
stosunek. Gatunki zaliczane do grafitów drobnoziarnistych mogą  
mieć średni rozmiar poru tak duży, jak 2,3 mikrona lub z kolei tak  
mały, jak 0,9 mikrona. Wielkość i równomierne rozmieszczenie  
porów ma znaczny wpływ na zużycie czoła i naroży elektrody.  
Spójrzmy na zdjęcie nr. 1. Ciemne plamy w strukturze każdego  
z grafitów to właśnie wspomniane pory. Z kolei jasne obszary to nic 
innego jak ziarna grafitu. Już na pierwszy rzut oka wyraźnie widać,  
że istnieje różnica w strukturze każdego z przedstawionych gatunków. 
Wszystko to ma znaczny wpływ na wytrzymałość danego gatunku, 
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jego obrabialność, powierzchnię końcową i co najważniejsze - także 
na zużycie elektrody. Gatunki z dużym  ziarnem, nieregularnym 
rozmieszczeniem ziaren i porów zużywać się będą szybciej, aniżeli  
te o strukturze jednolitej, gdzie ziarna i pory są niewielkie. Materiał, 
którego struktura zawiera łagodne, zaokrąglone ziarna ma skłonność 
do lepszego zachowania się podczas drążenia. Jest bardziej wydajny 
– głównie ze względu na wysoką wytrzymałość i większą odporność  
na zużycie.

Tabela 1. Cienkie żebro - drążenie zgrubne. Tabela porównawcza  
grafitów 5-ciu różnych producentów. Drążenie w stali narzędziowej, 
przy użyciu parametrów 80 Volt napięcie, 6 A natężenie prądu, 25  
mikrosekund ontime, 4 mikrosekundy off-time, drążenie szczeliny 
głębokości 5 mm.

Tabela 2. Cienkie żebro - drążenie wykańczające. Tabela porównawcza 
grafitów 5-ciu różnych producentów. Drążenie w stali narzędziowej,  
przy użyciu parametrów 220 Volt napięcie, 2A natężenie prądu, 12 
mikrosekund on-time, 2 mikrosekundy off-time, drążenie szczeliny 
głębokości 5 mm.

Wybór gatunku grafitu.
Cienkie żebra są jednym z wielu zastosowań elektrod grafitowych,  

gdzie zużycie odgrywa bardzo ważną rolę. Zapewnienie odpowiedniego 
płukania drążonego obszaru jest problematyczne ze względu na  
wielkość elektrody i głębokość otworu. Nadmierne zużycie elektrody  
może uniemożliwić utrzymanie szczeliny czystą, w wyniku czego  
precyzyjne wydrążenie żądanego kształtu może okazać się niemożliwe. 
Chociaż cienkie żebra produkowane są z grafitów zaliczanych do grupy 
drobnoziarnistych, osiągi jakie możemy nimi uzyskać uzależnione 
są od producenta oraz wybranego gatunku grafitowego, na jaki się 
zdecydowaliśmy. Dane porównawcze, którymi dysponujemy potwierdzają 
jednoznacznie, że wyniki drążenia różnymi gatunkami, licznych 
producentów różnią się znacznie.

Grafity od pięciu innych producentów zostały obrobione na 
elektrody żeberkowe o wymiarach 0,7 mm – wymiar końca i 19 mm 
szerokości. Żeberkami tymi drążono w stali narzędziowej, bez płukania, 

z zaprogramowanym cyklem skokowym, tzn. po fazie wypalania 
następowała sekunda przerwy, pozwalająca elektrodzie wydostać się  
ze szczeliny, automatycznie oczyszczając otwór z nagromadzonych  
tam ziaren grafitowych. Zastosowano dwa określone i całkiem proste 
programy drążenia. Pierwszy z nich to wypalanie zgrubne – 6A natężenie 
prądu, w celu szybkiego drążenia oraz wskazania ewentualnego braku 
stabilności maszyny. Kolejny z parametrów – napięcie – ustawiono na 
wartość 80 volt. Czas włączenia (on-time) 25µs, a czas wyłączenia 
(off-time) 4 µs. Drugi program to już obróbka wykańczająca, gdzie 
wartość natężenia prądu wyniosła 2A, napięcie ustalono na poziomie 
220 volt. W takich warunkach zużycie było większe, a więc dane i różnice 
pomiędzy gatunkami bardziej wyraźne. Czas włączenia (on-time) 25µs  
a czas wyłączenia (off-time) 4 µs. W obu przypadkach nie mierzono 
uzyskanej powierzchni końcowej, drążenie przebiegało bez opcji 
orbitowania. Wyniki uzyskane podczas testu przedstawiono w tabeli 1 i 2. 

Wyniki w tabeli 1 obrazują różnice pomiędzy danymi gatunkami 
grafitowymi. Przy natężeniu 6 amper i 25µs (on-time) szybkość usuwania 
metalu była całkiem przyzwoita we wszystkich przypadkach. Co się 
tyczy zużycia elektrod – tutaj zaobserwowano znaczne rozbieżności: 
od 0% do 2,92% zużycia końcowego elektrody. Oznacza to, że różnica 
pomiędzy najmniej, a najwięcej zużywającym się gatunkiem wyniosła 192 
% !!! Idąc dalej, zmierzono zużycie naroży elektrod. Najlepszy wynik to 
zużycie o wartości 24,88%. Najsłabiej wypadł grafit, którego wartość 
zużycia końcowego zmierzono na poziomie 44,25%. Całkowita różnica 
wynosi 78%, czyli jak widać w obu przypadkach jest całkiem spora. Test 
uwidocznił także niewielkie różnice w szybkości drążenia. Odrobinę lepiej 
wypadły gatunki o większym rozmiarze ziarna. Zużycie naroży elektrod 
podczas drążenia programem wykańczającym dało wyniki typowe dla 
takich parametrów. Najlepszy wynik to 56,82%, najsłabszy to 114,94%. 
Testując grafit przy niskim natężeniu prądu było do przewidzenia, że czoło 
elektrody także zużyje się mocniej. Wyniki jakie odnotowano to od 9,19% 
do 18,69% zużycia się elektrody. Uwydatnia to fakt, iż różnica pomiędzy 
nimi wynosi aż 103%, a więc to ponad 2 x więcej!!! 

Podsumowując uzyskane wyniki należy zwrócić baczną uwagę 
na różnice, które wystąpiły pomiędzy testowanymi gatunkami grafitu.  
Ważnym odnotowania jest fakt, że wszystkie one pracowały na tej samej 
maszynie, przy identycznych parametrach drążenia. Namawiam Państwa 
zatem do dokładnego zapoznania się z charakterystyką danego gatunku 
grafitu przed jego zakupem. Wielu producentów grafitu stawia swoje  
wyroby na tej samej półce, co grafity najlepsze jakościowo. Żądają 
przy tym wprawdzie mniejszych pieniędzy, ale to nie cena jest tutaj 
wyznacznikiem sukcesu. Co nam po graficie, który wprawdzie kosztuje o 
kilkadziesiąt złotych mniej, ale jego zużycie jest wielokrotnie większe od tego  
droższego. Mam nadzieję, że ta prosta kalkulacja pozwoli Państwu 
dokonywać samych słusznych wyborów w przyszłości.

OBERON Robert Dyrda jest wyłącznym dystrybutorem grafitu 
francuskiego producenta MERSEN. Zapewniamy doradztwo techniczne 
oraz niezbędne informacje dotyczące jego eksploatacji. Gwarantujemy  
1-2 dniowe terminy realizacji zamówionego materiału. Posiadamy 
najbogatszą ofertę grafitu na polskim rynku. Frezujemy elektrody, po 
dostarczeniu niezbędnej dokumentacji 2D i 3D.

Zapraszamy do współpracy!
Pozdrawiam, Dawid Hulisz

d.hulisz@oberon.pl, tel. 693-371-241



Sosnowi c

Równocześnie odbędą się:

TARGI WIRTOTECHNOLOGIA  
 metody i narzędzia do wirtualizacji procesów,  

CAD/CAM/CAE, rapid prototyping, metrologia przemysłowa

BRANżA spOTykA sIę W sOsNOWCu!

/y

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

Targi Metod i Narzędzi  
do Wirtualizacji Procesów

Fairs of Tools  
and Methods  

of Virtual Processing

Targi Techniki  
Laserowej

Trade Fair  
of Laser Technology

LASERexpo

zaproszenie

Sosnowiec POLAND

bezpłatny wstęp dla 1 osoby

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

Organizator / Organiser

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

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

www.toolex.pl

tereny targowe / venue

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

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

Specjalne zaproszenie od

patronat medialny
media patron

główny partner medialny
main media partner

patronat internetowy 
internet patron

partnerzy medialni / media partners

patronat merytoryczny
essential patronage 

patronat honorowy
honorary patronage

Portal branży narzędziowej
narzedziownia.org

partner branżowy
targów LASERexpo

Zapraszamy na kolejną edycję
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Międzynarodowe
Targi  Metod i Narzędzi  

do Wirtualizacji Procesów

www.wirtotechnologia.pl

www.exposilesia.pl
tereny targowe:  

Expo SIlesia
Centrum Targowo-Konferencyjne

ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

kontakt:
tel. 32 78 87 541
tel. 32 78 87 538
fax 32 78 87 522      
toolex@exposilesia.pl             

Międzynarodowe  
Targi Obrabiarek, Narzędzi  

i Technologii Obróbki

www.toolex.pl

TOOLEX - Twoje Narzędzie do Biznesowego Sukcesu!

4 – 6 października 2016

 www.oilexpo.pl

OILexpo

Targi Olejów, Smarów 
i Płynów Technologicznych 

dla Przemysłu
 

•	 ponad 500 Wystawców i Współwystawców z 17 krajów

•	 około 600 reprezentowanych marek

•	 ponad 9500 Zwiedzających

•	 410 maszyn w ruchu

•	 ponad 100 nowości prezentowanych na stoiskach

•	 15 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej

Targi 2015 w liczbach:




