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Gotowe
do
wysyłki
Wyprzedaż maszyn wystawowych z dostawą 
w rekordowym tempie jeszcze w 2016 roku. 
Raz w roku, w okresie od września do grudnia, 
przygotowujemy ofertę specjalną na nowe, 
demonstracyjne oraz używane obrabiarki, które 
są od razu gotowe do wysyłki. Ponad 60 maszyn, 
automatyzacja System 3R oraz zestawy części 
eksploatacyjnych czekają na Ciebie.
Ta oferta obowiązuje do końca grudnia 2016 roku. 
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Drodzy Państwo!

Każdego z nas dopada znużenie. Jest jesień, a ja chwilami mam ochotę 
na wakacje. Z uwagi na porę roku, mało to realne, najbliższe ferie jakie 
będą, to mogą być wakacje narciarskie w lutym. Ferie zimowe będą za 
dwa miesiące. Już teraz mam nadzieję, że góralom dobry Bóg będzie chciał 
przysporzyć „dutków” i tym samym nam śniegu pod narty też skapnie. 
Zarezerwowałem pokój w Szczyrku i pozostaje trzymać kciuki za odpo-
wiednią pogodę. Na razie mogę popatrzeć na to zdjęcie, jak mi kiedyś na 
Skrzycznem słońce świeciło.

Rok temu pisałem o wynikach wyborów w Polsce, bo były zaska-
kujące. Teraz warto wspomnieć o wynikach wyborów w USA. Co zrobi 
nowy prezydent, podobno spoza układu, zobaczymy i usłyszymy wkrótce. 
U naszych zachodnich sąsiadów kanclerz Angela Merkel, przewodnicząca 
CDU postanowiła wziąć ciężar na swoje barki i kandydować po raz czwarty 
na swoje stanowisko w wyborach 2017. Czy Chrześcijańscy Demokraci nie 
mieli lepszego kandydata? Oczekiwania, że „znów się nam uda” mogą być 
płonne. Do głosu i tu mogą dojść populiści. Przemija w kolejnych krajach 
znany od lat układ sił. Społeczeństwa sfrustrowane czy zgorzkniałe dążą 
do zmian wybierając kandydatów będących w opozycji do aktualnej 
władzy. Nie wiem tylko, czy nie przypomina to miotania się ryb w sieci. 
Mało kto w Europie czy w USA zdaje sobie sprawę z tego, że w skali dzie-

sięciolecia przetasowania na rynkach i w politycznym ukła-
dzie sił mogą być większe. No bo cóż to jest Europa? Duży 
rynek zbytu liczący 720 mln klientów? Z czego 510 mln żyje 
w Unii Europejskiej, 100 poza nią i jeszcze 110 w europej-
skiej części Rosji. A Stany Zjednoczone z Kanadą? Połowa 
tego (315 mln + 35 mln mieszkańców)? O Rosji wspominać 
chyba nie warto, bo ruski niedźwiedź szczerbaty i schoro-
wany jest od lat. Kraj pozbawiony dawnych republik liczy 
nieco ponad 140 mln ludności, za czego 30 mln za Uralem. 
Chińczycy czapkami mogą Syberię nakryć. Chyba, że po 
prostu pierwsze kupią co warte kupienia, a potem sami 
oligarchowie chętnie będą robić biznesy z takim dużym 
partnerem. Sądzę, że pomijając zmiany przewodniczących 
partii w różnych krajach warto zwrócić uwagę na demo-
grafię i dynamikę gospodarek. Świat będzie się zmieniał.

Skoro Unia Europejska od lat nie potrafi narzucić ceł na 
chińskie produkty, znaczy, że urzędnicy są już ”umoczeni” 
w tej sprawie. Zamyka się europejskie huty, bo nie wytrzy-

mują opłat środowiskowych, cen energii, kosztów wypełniania norm. 
Tymczasem Chińczycy czy Hindusi z ich liczącymi miliardy osób gospodar-
kami nie mają ograniczeń i tym bardziej skrupułów. Parę lat temu śmiałem 
się, że poważni biznesmeni powinni inwestować w hotele, bo z czasem 
Europa to będzie skansen, kolebka białego człowieka do zwiedzania 
dla żółtych ludzi. Przecież Chińczycy mieli już łazik na Księżycu, zbudo-
wali załogowe statki kosmiczne i mają orbitalne laboratorium Tiangong 
2. Gonią Zachód sprintem, tylko patrzmy jak przegonią. 

Wróćmy jednak na Ziemię. Przed nami nowy rok. Będziemy się 
spotykać na kolejnych imprezach branżowych, od targów STOM w Kiel-
cach poczynając. Osoby, które wybiorą się na Moulding, Fakumę czy 
EMO do Niemiec, niech zwrócą uwagę na procent firm dalekowschod-
nich wystawiających się na tych światowych imprezach. Jakie techno-
logie oni pokazują. Czy potrafimy te firmy, gonić swoimi może i lepszymi 
pomysłami? Tego Państwu i sobie życzę. Bo przecież Święta i Nowy Rok za 
pasem. Zatem: abyśmy w kolejnym roku mieli doskonałe pomysły, zapał 
do pracy, siły do uczciwego konkurowania i potrzebne zdrowie. No i czas 
na wypoczynek podczas Świąt Bożego Narodzenia.
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Forum Narzędziowe OBERON® poleca:
Toro-X - specjalista do frezowania kształtów 3D
 reklama ITA Polska Sp. z o.o. Sp. k. - okładka

Grand Prix obrabiarek
 reklama +GF+ - str. 2
ITM Polska 
 reklama MTP - str. 3
Krótko
 str. 6 - 8
Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwor-
czego INNOFORM 2017. 
 reklama Targi w Krakowie - str. 9
Podsumowanie targów EPLA 2016
 artykuł Targi w Kielcach - str. 11
TOOLEX - narzędzie biznesowego sukcesu!
 artykuł Expo Silesia - str. 12
Duży skład atestowanych materiałów
 reklama OBERON - str. 13
Święto branży mechanicznej w Krakowie
 artykuł Targi w Krakowie - str. 14-15
Podsumowanie targów SteelMET 2016
 artykuł Expo Silesia - str. 16
Staleo.pl
 reklama portalu Staleo.pl - str. 16
Pręty okrągłe, przycięte na wymiar
 reklama OBERON - str. 17
Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych 
WARSAW INDUSTRY WEEK
 artykuł PTAK Warsaw EXPO - str. 18-19
Precyzyjne wymienne wrzeciona NAKANISHI
 reklama OBERON - str. 20
Wózki widłowe, paleciaki
 reklama ZAKREM Sp. z o.o. - str. 20
Precyzja mierzona w setnych częściach mm - stal TOOLOX
 reklama OBERON - str. 21
Kojarzenie kooperacji
 reklama portalu Spino.pl - str. 21
Targi branżowe w kraju i za granicą w roku 2017
 raport - str. 22-23
Kojarzenie kooperacji
 artykuł Spino.pl - str. 24-25
Jaki wózek wybrać? 
 artykuł OBERON - str. 26
System 3R
 reklama OBERON - str. 26

Używane elektrodrążarki erozyjne EDM oraz frezarki 
 reklama MAC-TEC - str. 26
Wózki widłowe - raport
 raport - str. 27
DMG MORI obrabiarki dla dużych i małych
 artykuł Edyta Lewicka - str. 28-29
III edycja konkursu BLASER Productivity Trophy 2016 rozstrzygnięta!
 artykuł Abplanalp - str. 30-33
Maszyny dla szkolnictwa
 artykuł OBERON - str. 34
Epple Maschinen
 reklama MARCOSTA - str. 34
Tokarki dla szkolnictwa
 raport - str. 35-36
Precyzyjnie szlifowana stal narzędziowa
 reklama OBERON - str. 36
INTER - PLAST lider na tynku obrabiarek używanych
 reklama INTER - PLAST - str. 37
Frezarki dla szkolnictwa
 raport - str. 38-39
System bazująco-mocujący VERO-S
 artykuł SCHUNK - str. 40-41
Toro-X Specjalista do frezowania kształtów 3D z dużymi prędkościami (HSM)
 artykuł ITA Polska Sp. z o.o. Sp. k. - str. 42-44

Miedź M1E na elektrody
 reklama OBERON - str. 44
Z nami zrobisz detale ze stali narzędziowej, stopów aluminium
 reklama OBERON - str. 45
Nowości NX CAD 11
 artykuł CAMdivision - str. 46-47
Oprogramowanie CAD/CAM
 raport - str. 48-53
Grafity stosowane na elektrody w procesach drążenia EDM 
 artykuł Dawid Hulisz - str. 54-55
Grafity MERSEN
 reklama OBERON - str. 55
Szlifierki pneumatyczne z serii IMPULSE 
 artykuł Marek Adelski - str. 56-57
Fotorealistyczna wizualizacja produktów jest możliwa 
 artykuł VISI - str. 58
Targi Technologii Przemysłowych
 reklama Expo Silesia - str. 59
Jubileuszowa edycja Salonu Technologii Obróbki Metali
 reklama Targi Kielce - str. 60

DMG MORI to światowy lider 
w produkcji obrabiarek stero-
wanych numerycznie. ...

Frez Toro-X został zaprojek-
towany z myślą o obróbce 
trójwymiarowych kształtów 
form i matryc z dużymi pręd-
kościami skrawania (HSM)....
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Krótko

Ostatnie zapowiedzi podwyżki płacy mini-
malnej cieszą duże rzesze pracowników zatrud-
nionych za jak najmniejsze pieniądze, ale oczy-
wiście niepokoją rodzimych przedsiębiorców. 
Nasza polska płaca minimalna na poziomie 
około 450 ₠ brutto jest podobna do płac mini-
malnych w innych dawnych „demoludach”. 
Z jednej strony na minus odstaje Bułgaria 
z płacą minimalną 215 ₠ i Słowenia na drugim 
biegunie bo z minimum wartym „aż” 791 ₠. 
Słoweńcy dystansują zachodnioeuropejskich 
Portugalczyków (618 ₠) czy Greków (684 
₠). Zatem czy jak przenosić firmę by uciec od 
prognozowanych wzrastających podatków 
to do Bułgarii? Jesteśmy wszak Europejczy-
kami, więc nie tylko Brytania czy Niemcy 
mogą być drugim domem, także i Bułgaria . 
Co mnie od lat uderza w rozmaitych porówna-

niach, a co nie zawsze jest brane pod uwagę, 
podczas podniecania się zarobkami, to wydaj-
ność pracy w różnych krajach. Proszę sobie 
wyobrazić dwie hurtownie, np. stali czy alumi-
nium, no bo ten temat jest mi bliski. W Polsce 
średni koszt pracy dane Eurostatu przyjmują 
za 7,6 ₠ na godzinę. W Niemczech 38,0 ₠. 
W Danii ponad 42 ₠ za godzinę. Ile więcej musi 
sprzedać pracownik hurtowni w Niemczech, 
Danii niż w Polsce? Ile więcej spakować paczek 
itp.? Bo ceny sprzedaży czy to stali za kg, czy 
aluminiowych formatek za sztukę są u nich i u 
nas takie same. Jak tamci pracownicy dają radę 
robić 5 razy więcej na godzinę? Musimy o tym 
ciągle myśleć, wdrażać zmiany w naszych 
przedsiębiorstwach, bo do kolejnych wyborów 
rząd płacę minimalną podniesie nie raz! On też 
walczy o przetrwanie.

Płaca minimalna a wydajność pracy

Ranking pod nazwą „Globalny indeks inno-
wacyjności” jest publikowany przez mający 
już ponad 150 lat Uniwersytet Cornella z Itaki 
(USA) przy współpracy z World Intellec-
tual Property Organization (WIPO). Autorzy 
raportu pokazują mocne i słabe strony gospo-
darek kształtujące ogólny poziom ich innowa-
cyjności. W roku 2016 pierwsze miejsce zajęła 
gospodarka Szwajcarii, następnie Szwecji, Wiel-
kiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Nasza 
rodzima, polska gospodarka zajęła 39 miejsce 
na 128 sklasyfikowanych państw uzyskując 
44,2 punktu na 100 możliwych. i nie jest to 
tragedia, tylko sukces, bo z roku na rok przesu-
nęliśmy się o siedem miejsc do góry. Wiele pracy 
czeka jeszcze nasze Ministerstwo Rozwoju za 
którym cytujemy tę informację.

Innowacyjne gospodarki 2016

7 listopada 2016 r. odbyła się inaugu-
racja pierwszej edycji Targów Warsaw Industry 
Week, podczas których swoją premierę miała 
nowa odsłona portalu Staleo.pl. 

Nowa wersja serwisu spotkała się z bardzo 
pozytywnym odbiorem. Dla użytkowników 
przygotowane zostały trzy wersje portalu, 
jedna standardowa oraz dwie wersje na urzą-
dzenia mobilne, dzięki czemu serwis jest 
dostępny na wszystkich możliwych nośnikach 
internetu. 

Nowością jest także funkcja „wyślij zapy-
tanie ofertowe i dodaj ogłoszenie kooperacji”, 
która ma ułatwić bezpośredni kontakt poszu-
kującym produktów czy usług z firmami współ-
pracującymi z serwisem.

Organizatorzy Targów Warsaw Industry 
Week doceniając te działania, wyróżnili portal 
nagrodą Tytanowe Skrzydła, wręczoną w czasie 
uroczystej gali podsumowującej pierwszy dzień 
targów.

Zapraszamy na www.staleo.pl

"Nowa siła internetu od Staleo.pl" 

Jest to wynik fuzji trzech potężnych francuski 
firm- BLISS, BRET oraz NORMATIC. Każda z nich 
może się poszczycić ponad stuletnim doświad-
czeniem w branży. Niestandardowe rozwiązania, 
precyzja, jakość, zaawansowana technologia- 
te cechy doskonale odzwierciedlają co oferuje 
Bliss-Bret. Nie bez znaczenia jest również fakt, 
iż proponowane rozwiązania tworzone są pod 
konkretnego klienta. 

Aktualnie realizowanych jest kilka wiel-
kich przedsięwzięć na terenie Polski. Jeden 
z nich- prasa hydrauliczna BLISS 2PHS1000 
do formowania na gorąco o nacisku 1000 ton 
i stole ruchomym o wymiarach 3000x2500 
mm. Moc zainstalowana na maszynie to 890 
kW. Powyżej zdjęcie projektu. Maszyna została 
zamówiona przez jedną z wiodących firm  
z branży automotive.

Więcej informacji o produk-
tach można uzyskać pod 
numerem telefonu: 71 36 09 308 
oraz mailowo: biuro@haco.com

BLISS-BRET GRUPA HACO w Polsce

Będąc od lat klientem huty Deutsche 
Edelstahlwerke GmbH, która jest jednym z 
większych producentów stali narzędziowych 
w Europie zostaliśmy zaproszeni na pokaz 
obróbki najnowszych stali Formadur 400 
narzędziami jeleniogórskiej firmy Dolfamex. 
Przed pokazem obróbki stali w Centrum Inno-
wacyjnych Wdrożeń bydgoskiego Uniwersy-
tetu Kazimierza Wielkiego mogliśmy zapo-
znać się z wykładami na temat stali DEW 
(Formadur) jak i drugiej, kanadyjskiej huty 

Sorel Forge z Finkl Steel (stal SF-2050). 
Właścicielem obu spółek jest grupa Schmolz 
+ Bickenbach. Zebrani narzędziowcy, głównie 
z regionu bydgoskiego usłyszeli o obec-
nych trendach w produkcji stali na formy 
do tworzyw sztucznych. Huty starają się 
podnosić twardość stali już podczas produkcji, 
usuwać naprężenia, obniżać zawartość węgla 
aby tylko uzyskać wzrost trwałości wkładek 
i mniejsze zużycie narzędzi skrawających.

Dziękujemy za zaproszenie 

DOLFAMEX i SCHMOLZ + BICKENBACH
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Krótko
VisualCAM programy CAM na frezarki i tokarki

„VisualCAM-MILL oferuje pełen zakres 
operacji obróbki w prostym w obsłudze inter-
fejsie wraz z pełną symulacją obróbki oraz symu-
lacją kinematyki obrabiarki.

VisualCAM-MILL przeznaczony jest do 
projektowania procesów obróbki części, do 
których wymagane jest zastosowanie strategii 
obróbki z grupy od 2.5 osi do 5 osi płynnych.

VisualCAM-TURN jest systemem wykorzy-
stywanym w 2 osiowych centrach tokarskich. 

Przyjazny interfejs pozwala użytkownikowi przy-
gotować część w bardzo krótkim czasie. Użyt-
kownik na osobnych zakładkach widzi zdefi-
niowane: półfabrykat, narzędzia, operacje 
wykorzystane podczas obróbki części.

Natomiast dodatek IRBCAM umożliwia 
programowanie ramion robotów za pomocą 
G-kodu lub formatu ”APT-CLS”.

Więcej na temat VisualCAM w Datacomp 
Sp. z o.o. lub na stronie www.datacomp.com.pl.

RICHO Polska specjalizuje się w sprzedaży, 
serwisie i modernizacji maszyn przeznaczonych 

do obróbki metalu, a także prowadzi specjali-
styczne szkolenia dla operatorów. Nasza kadra 
to grupa doświadczonych inżynierów, którzy 
w swej wieloletniej praktyce zajmują się wdra-
żaniem zautomatyzowanych linii produkcyjnych, 
integracją obrabiarek CNC z manipulatorami oraz 
rozwiązywaniem złożonych problemów związa-
nych z ich obsługą i serwisem. Oferta firmy RICHO 
Polska to szeroki asortyment obrabiarek CNC 
produkcji tajwańskiej. Katalog produktów obej-
muje: pionowe centra obróbcze CNC (frezarki 
CNC), tokarki CNC, tokarki karuzelowe, automaty 

tokarskie, magazyno-podajniki pręta i manipu-
latory, a także szlifierki do wałków i płaszczyzn, 
narzędzia i oprzyrządowanie do maszyn oraz piły 
taśmowe. Kilka maszyn w ofercie wyróżnia się 
zastosowanymi opatentowanymi rozwiązaniami.

Otrzymaliśmy 2 prestiżowe nagrody na 
targach poznańskich ITM MACH-TOOL 2016: 
Złoty Medal dla centrum obróbczego ER-VMC 
przyznany przez Sąd Arbitrażowy ITM oraz Złoty 
Medal-Wybór Konsumentów.

Kontakt w sprawie oferty: www.richo.pl

RICHO Polska - sprzedaż, serwis i modernizacja maszyn do obróbki metalu

Fot. Wycinarka CUT 1250

W dniu 29 września w hotelu Słoneczny 
Młyn w Bydgoszczy odbyło się sympozjum 
mające przybliżyć narzędziowcom regionu 
kujawsko-pomorskiego produkty firm GF+ 
Machining Solutions Sp. z o.o. oraz ITA Polska 
Sp. z o.o. Sp. k. Podczas spotkania zaproszeni 
goście dowiedzieli się więcej o ofercie obra-
biarek i uchwytów produkcyjnych oferowanych 
przez GF Machining Solutions, czyli o centrach 
Mikron, drążarkach wgłębnych i ubytkowych 
oraz mocowaniach i robotyzacji System 3R. GF+ 

pokazał się nam jako dostawca kompletnych 
rozwiązań. Moją uwagę zwrócił system anty-
kolizyjny stosowany w drążarkach, obrabiarki 
dostosowane do obróbki grafitu na elektrody. 
Nowością jaka może wzbudzić zainteresowanie 
nie tylko na bydgoskim rynku narzędziowym 
jest wycinarka CUT P 1250 o olbrzymich prze-
jazdach 1250 x 850 x 800 mm.

Natomiast handlowcy istniejącej już 16 lat 
na naszym rynku spółki ITA Polska przedsta-
wili oferowane portfolio narzędzi skrawających 
czy oprawek stosowanych do ich mocowania. 
Przedstawili rodzaje najczęściej sprzedawa-
nych narzędziowcom urządzeń pomiarowych, 
których wiele rodzajów oferuje właśnie ITA 
Polska Sp. z o.o. Całość spotkania zakończyła 
się kolacją podczas której uczestnicy sympo-
zjum w luźnej formie omawiali aktualną sytu-
ację gospodarczą w branży narzędziowej 
i przetwórstwa tworzyw sztucznych w regionie.

Dziękujemy za zaproszenie

Na targach TCT SHOW Birmingham w Wiel-
kiej Brytanii firma SMARTTECH zaprezentowała 
najnowszą wersję oprogramowania do skano-
wania 3D i edycji wyników pomiarów 3D. Dzięki 
nowym wielowątkowym algorytmom opro-
gramowanie płynnie radzi sobie z chmurami 
punktów pow. 300 mln punktów. 

Po więcej szczegółów zapraszamy na 
stronę www.skanery3d.pl.

SMARTTECH Sp. z o.o.

ul. Racławicka 30, 05-092 Łomianki/Warszawa

Nowe oprogramowanie SMART-
TECH 3Dmeasure v 2017
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Krótko

Siedziba firmy DMG MORI Polska Sp. z o. o. 
w Pleszewie na cztery dni zamieniła się w wielkie 
centrum wystawiennicze. W dniach od 15 do 
18 listopada 2016r. odbywała się tam Wystawa 
Firmowa, która była znakomitą okazją do zapo-
znania się z najnowszą ofertą firmy. W spotkaniu 
uczestniczyło blisko 700 osób oraz kilka szkół 
średnich i wyższych.

Wystawa trwała cztery dni, a każdy dzień 
obfitował w konferencje, warsztaty i wykłady, 
w trakcie których zwiedzający mogli, m.in. 
zapoznać się z najnowszymi produktami 
DMG MORI, zobaczyć jak funkcjonuje fabryka 
FAMOT Pleszew, a także posłuchać jakie cele 
producent wyznaczył sobie na kolejny rok. 
W trakcie dni otwartych przybyli goście zostali 

podzieleni na 4 grupy, dla których przygoto-
wano cztery interesujące bloki tematyczne. 
W centrum technologiczno-szkoleniowym 
firmy można było zobaczyć pokazy obróbki 11 
maszyn pracujących „na żywo”. Ponadto firma 
DMG MORI wraz z partnerami: SANDVIK, 
HAIMER, RENISHAW oraz OPEN MIND przy-
gotowała ciekawe seminaria tematyczne, 
w których uczestnicy Wystawy Firmowej mogli 
wziąć udział.

Już dziś, DMG MORI zapowiedziało 
kolejne wydarzenie, które stało się tradycją 
od ponad 20 lat, czyli Open House Pfronten, 
który będzie miał miejsce w jednym z najwięk-
szych zakładów produkcyjnych u podnóża Alp, 
w dniach od 14 do 17 lutego 2017 r.

DMG MORI Polska Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 7,63-300 Pleszew

Wystawa Firmowa DMG MORI

Niespełna miesiąc po premierze 
VSHAPER GO, producent drukarek 3D 
przygotował kolejną nowość dla swoich 
Klientów. Wprowadzając do oferty długo-
terminowy wynajem oferowanych przez 
siebie urządzeń, Verashape z pewnością 
trafi w oczekiwania firm przemysłowych, 
które nie były w stanie pozwolić sobie na 
ich zakup.

Wspomniana powyżej drukarka VSHAPER 
GO, oferowana obecnie w przedsprzedaży, to 
urządzenie idealne do rozpoczęcia przygody z 
drukiem 3D, stanowiące odpowiedź na ocze-
kiwania projektantów, twórców, pasjonatów 

i firm sporadycznie wykorzystujących techno-
logię druku 3D. 

Dostarczając rozwiązania dla przemysłu, 
spotykamy wielu pasjonatów druku 3D, którzy 
zwracali naszą uwagę na to, że nasze rozwią-
zania świetnie sprawdzające się w produkcji 
lub prototypowaniu, są zbyt zaawansowane 
technologicznie przy wykorzystywaniu ich na 
mniejszą skalę. To właśnie w odpowiedzi na 
ich oczekiwania, stworzyliśmy nowy model 
drukarki, który już znalazł swoich pierwszych 
nabywców – mówi Jacek Wach, Marketing 
Manager w Verashape.

Rozszerzając ofertę o nowy model 
drukarki oraz świadcząc usługi wykony-
wania wydruków 3D, nie mogliśmy pominąć 

oczekiwań wielu firm produkcyjnych, zain-
teresowanych długoterminowym użytkowa-
niem naszych urządzeń. Wynajem drukarek 
3D traktujemy jako kolejny, po zlecaniu poje-
dynczych wydruków, etap rozwoju naszych 
Klientów – dodaje Tomasz Szymański, Prezes 
i Założyciel Verashape. 

Bez względu więc na to, czy chcemy stwo-
rzyć zaprojektowany przez siebie obiekt, czy 
też wykorzystywać urządzenie w produkcji 
małoseryjnej, czy po prostu przetestować 
drukarkę VSHAPER w warunkach przemysło-
wych zanim zdecydujemy się na jej zakup – 

możemy przez co 
najmniej rok cieszyć 
się pracą przy 
wsparciu drukarek 
3D. W ramach usługi 
wynajmu długoter-
minowego Produ-
cent zapewnia 
instalację, szko-
lenie i kompleksowe 
wsparcie techniczne. 

Więcej infor-
macji na stronie: 

http://vshaper.com/pl/wynajem-drukarki-3d/

Wynajem drukarek 3D w ofercie Verashape



www.innoform.pl

Mi´dzynarodoweTargi Kooperacyjne Przemysłu Narz´dziowo-Przetwórczego

25-27kwietnia 2017,Bydgoszcz

INNOFORM

Organizatorzy: Kontakt:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Beata ŁoÊ – komisarz targów
tel.:+48 12 644 12 17

tel. kom.+48 501 691 234
los@targi.krakow.pl 

Przemysł 
w najlepszej

formie
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21 edycja targów METAL w Kielcach 
zakończyła się sukcesem 

Wystawa odnotowała 35-procentowy wzrost: ilości firm i zwiedzających!

„Przemysłowa Jesień w Targach Kielce” nie zawiodła tych, którzy 
20-22 września zdecydowali się uczestniczyć w targach branży odlew-
niczej. Targi METAL, ALUMINIUM & NONFERMET oraz RECYKLING zgro-
madziły w sumie 391 firm z 30 krajów świata – wystawców, współwy-
stawców i firmy reprezentowane. Wszystkie wystawy zajęły powierzchnię 
ponad 9 tysięcy metrów kwadratowych. Frekwencja po 3 targowych 
dniach okazała się o 35 procent wyższa niż przy poprzedniej edycji z roku 
2014!

W Kielcach zaprezentowały się odlewnie, dostawcy surowców 
i komponentów oraz firmy związane z recyklingiem metali. Specjalną 

część wystawy stanowiły firmy sektora odlewnictwa ciśnieniowego. 
Oprócz polskich przedsiębiorców, najliczniejszą grupę stanowiły firmy 
z Niemiec i Włoch. – Uczestniczę w Targach METAL od 21. edycji. Te targi 
to potencjalny punkt odniesienia dla Europy Środkowej – mówił na 
otwarciu wystawy Maurizio Sala, Prezydent Włoskiego Stowarzyszenia 
Producentów Maszyn Odlewniczych AMAFOND.

Kolejną edycję Targów METAL i „Przemysłowej Jesieni” zaplanowano 
na wrzesień 2018. Będzie towarzyszyć ważnemu wydarzeniu branży - 
Światowemu Kongresowi Odlewniczemu w Krakowie.

Fot. 1. Na targi Metal w Kielcach jeździmy od lat. W naszej ofercie jest wiele 
stali do pracy na gorąco, najpopularniejsze to 1.2343, 1.2344, 1.2714 czyli 
WCL, WCLV i WNLV.

Fot. 2. Tradycyjnie, podczas targów Metal można porozmawiać z 
wystawcami prezentującymi różnorodne przyrządy pomiarowe, jak choćby 
na stoisku poznańskiej firmy ITA.

Fot. 3. Pomysł żeby targi Metal odbywały się co dwa lata sprawdził się 
i spowodował 35% wzrost liczby uczestników i to po stronie wystawców 
jak i zwiedzających targi.

Fot. 4. Na targach interesowały nas narzędziownie produkujące formy do 
pracy na gorąco. Wiele z nich pokazywało swoje produkty, tak jak Sil-Tool, 
Norlys czy Mega-Plast.
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Tworzywa sztuczne, opakowania i logistyka przez 4 dni królowały 
na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W dniach 26 – 29 września 
odbyły się kolejne edycje Targów Tworzyw Sztucznych i Gumy EPLA oraz 
targów TAROPAK i LOGIPAK.

Idea targów od wielu lat jest ta sama. Nadrzędnym aspektem wyda-
rzenia jest nawiązanie nowych cennych relacji biznesowych oraz rozwój 
sektora poprzez przybliżenie najważniejszych zagadnień istotnych dla 
całej branży. EPLA obejmuje tematykę związaną ściśle z technologią 
produkcji, jak i rynkiem surowców tworzyw sztucznych z naciskiem na 
branżę związaną z produktami wytwarzanymi z gumy.

W tym roku wśród wystawców obecne były firmy produkujące detale 
i formy wtryskowe, sita druciane i poliuretanowe, ślimaki i cylindry do 
wtryskarek i wytłaczarek. Na ekspozycji zaprezentowano także kauczuki, 
oleje, pasty i emulsje oraz rozwiązania do zarządzania odpadami z półpro-
duktów i produktów, które są wykorzystane w przemyśle tworzyw 
sztucznych. Swoje maszyny zaprezentowali m.in.: Cosmos Poland Machi-
nery Sp. z o.o., Kongskilde Polska Sp. z o.o. oraz P.H.U. Wartacz. 

Drugiego dnia targów obył się IX Kongres Przemysłu Tworzyw 
Sztucznych w Polsce organizowany przez Wydawnictwo Bussiness 
Image. Z prezentacjami wystąpili dr Marek Szostak z Politechniki 
Poznańskiej, Paweł Ślusarczyk z CD3D Sp. z o.o. oraz prof. Andrzej K. 
Błędzki reprezentujący Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. 
Spotkanie było również okazją do nagrodzenia najlepszych, najbardziej 
sprawnych finansowo przetwórców tworzyw operujących na polskim 
rynku w ramach nagrody POLYMER PROSPERITY 2016.

Wielu profesjonalistów, którzy odwiedzili targi EPLA skorzystało 
z możliwości rozmowy z przedstawicielami Instytutu Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych, Politechniki Łódzkiej, Instytutu Ciężkiej Syntezy 
Organicznej „Blachownia”, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie oraz Instytutu Nowych Syntez Chemicznych. 
W ramach Salonu Polimerowej Nauki Polskiej przez cztery dni eksperci 
udzielali porad w obszarze chemii, polimerów i kompozytów.

Zapraszamy na targi EPLA w roku 2017, które odbędą się 
w dniach od 2 do 5 października.

Więcej na temat targów na stronie www.epla.pl

Podsumowanie targów EPLA 2016 
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W sosnowieckim Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia 
zakończyła się dziewiąta już edycja Międzynarodowych Targów Obra-
biarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX 2016. Tegoroczna 
ekspozycja po raz kolejny zajęła przestrzeń dwóch hal, tj. 15 tys. 
metrów kwadratowych. Na targowy sukces TOOLEX złożyła się nie 
tylko atrakcyjna oferta 500 Wystawców z 18 krajów, reprezentują-
cych prawie 600 światowych marek, ale i program 10 wykładów, 
seminariów i konsultacji dedykowanych specjalistom. Targi odwie-
dziło blisko 10 tys. zwiedzających - ekspertów z branży. Podczas 
wystawy można było obejrzeć 450 maszyn w ruchu. Oto najkrótsze 
podsumowanie najważniejszych w Polsce targów branży obróbki 
metalu, które sukcesywnie wyznaczają trendy!

Wystawcy potwierdzają, że targi TOOLEX to doskonałe narzędzie 
biznesowego sukcesu – to tutaj zawierają liczne transakcje, nawią-
zują nowe relacje biznesowe i kontynuują dotychczasowe interakcje ze 
stałymi kontrahentami. Targom towarzyszyły także liczne prezentacje 
nowości i premier na polskim rynku.

Wzorem lat ubiegłych w tym samym terminie odbyły się również 
Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów 

WIRTOTECHNOLOGIA, a także Targi Olejów, Smarów i Płynów Techno-
logicznych dla Przemysłu OILexpo. Takie połączenie różnych tematów 
targowych tworzy doskonałą platformę wymiany informacji, doświad-
czeń i opinii oraz daje możliwość spotkań i pozyskania zamówień 
w jednym miejscu i czasie.

O mocnej pozycji TOOLEX na targowym rynku świadczy m.in. 
prestiżowy Honorowy Patronat Ministerstwa Rozwoju, a także liczne 
grono silnych Patronów – instytucji branżowych i uczelni wyższych, 
którzy wspierają ich rozwój oraz dbają o aspekt merytoryczny. Prezen-
tacje wystawców uzupełnił bogaty program wydarzeń – m.in. semina-
rium dotyczące technologii laserowych organizowane przez Instytut 
Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, a także spotkanie poświę-
cone tematyce olejowej przygotowane przez Polskie Towarzystwo Tribo-
logiczne Oddział Śląski i Politechnikę Śląską. Z kolei przedstawiciele 
Zakładów Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. 
z o.o. podczas przeprowadzonych wykładów oraz konsultacji poruszali 
tematykę bezpieczeństwa maszyn, systemów oceny zgodności – ozna-
kowania CE oraz zasad wzorcowania przyrządów pomiarowych. Zainte-
resowaniem cieszyło się również seminarium o innowacyjnych metodach 
monitoringu, gromadzeniu danych i optymalizacji parametrów procesu 
obróbki skrawaniem, gdzie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z 
technologią tworzenia aplikacji kontroli procesu obróbki skrawaniem 
i skonfigurować system monitoringu dopasowany do specyfiki własnego 
procesu.

Kolejna edycjia Targów 
TOOLEX, WIRTOTECHNO-
LOGIA i OILexpo odbędą 

się w Expo Silesia w dniach 
3-5 października 2017. 

TOOLEX - narzędzie biznesowego sukcesu!



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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Targi oczami Wystawców

– Na Targach EUROTOOL® wystawiamy się już po raz osiemnasty 
i bardzo żałuję, że nie braliśmy udziału we wszystkich edycjach. Tego-
roczne Targi są dla nas udane, zawsze bierzemy pod uwagę przede 
wszystkim to, kto przychodzi na Targi. Tutaj spotykają się specjaliści 
z branży, a rozmowy zainicjowane w przestrzeni targowej bardzo 
często kończą się podpisaniem kontraktów handlowych. W przyszłym 
roku na pewno na Targach wystawimy się ponownie – nasza nieobec-
ność byłaby nietaktem. i nie chodzi tutaj o przyzwyczajenie – w biznesie 
nie ma ono racji bytu. Kluczowe jest kalkulowanie i liczenie – jednego 
jestem pewien: na Targi EUROTOOL® można liczyć zawsze – tymi 
słowami udział firmy FATPOL TOOLS w Targach podsumował jej właści-
ciel, Remigiusz Koprowski.

Podobnego zdania jest Dominik Świtek z firmy ZPUH Komfort: – 
Na Targach EUROTOOL® jesteśmy po raz szósty i już dziś mogę powie-
dzieć, że weźmiemy udział w przyszłorocznej edycji. Odwiedziło nas 
wielu Klientów, którzy są zainteresowani współpracą z naszą firmą. Dla 
nas bardzo liczy się to, że sporo jest przedstawicieli zagranicznych firm 
– szczególnie z południa Europy, a na tym rejonie bardzo nam zależy. 
Co ciekawe, Targi EUROTOOL® nie przyciągają tłumów, ale zawsze jest 
bardzo zadowalająca ilość Gości, którzy są przede wszystkim specja-
listami z branży, zorientowanymi na nawiązanie współpracy. Żeby 
poprzeć moje słowa liczbami: drugiego dnia Targów odbyliśmy ok. 15 
rozmów stricte biznesowych. Już dziś mogę z pełnym przekonaniem 
założyć, że 80% z tychże rozmów zakończy się podpisaniem umowy 
o współpracy. 

Na skuteczne i efektywne rozmowy biznesowe, przeprowadzane 
podczas Targów EUROTOOL® zwraca także uwagę Paweł Świtała, Prezes 
Zarządu Firmy DIG Światała: – Kilka lat temu nie byłem w pełni prze-
konany do Targów EUROTOOL®. Zweryfikowałem jednak podejście, bo 
imprezę odwiedzają konkretni, branżowi goście. To kolejna już edycja 
Targów, na której prezentujemy swoją ofertę. Odbyliśmy wiele inte-
resujących rozmów i mam nadzieję, że podobnie jak w latach ubie-
głych zakończą się one nawiązaniem współpracy. Czy będę obecny na 
Targach EUROTOOL® w przyszłym roku? Na 1000% tak!

Jedno z najważniejszych wydarzeń jesieni dla inżynierów i entu-
zjastów mechaniki

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki 
Materiałów EUROTOOL® są jednym z najważniejszych miejsc spotkań 

specjalistów z branży obróbki mechanicznej w Europie Środkowo-
Wschodniej. Każdego roku w stolicy Małopolski swoją ofertę prezentują 
czołowe firmy z Polski i zagranicy. Według danych organizatora – tego-
roczne Targi odwiedziło ponad 9237 specjalistów z wielu branż prze-
mysłu. To jeszcze więcej niż rok temu podczas jubileuszowej edycji, co 
pokazuje, że impreza wciąż się rozwija. Równocześnie z Targami EURO-
TOOL® odbyły się targi BLACH-TECH-EXPO, gdzie prezentowano 
maszyny do obróbki plastycznej, oprogramowanie do projektowania 
wyrobów z blach oraz technologie obróbki, łączenia i powlekania tych 
produktów. 

Targi EUROTOOL® i BLACH-TECH-EXPO ponownie pełne były 
ciekawych rozwiązań technologicznych i potwierdziły, że w pełni 
zasługują na miano międzynarodowej platformy prezentacji najnow-
szych technologii, innowacyjnych maszyn i urządzeń oraz wymiany 
informacji i promocji nowości. Ponad 450-ciu Wystawców z całego 
świata (w tym z Niemiec, Szwajcarii, Korei Południowej, Czech 
i Turcji) zgromadzonych w Międzynarodowym Centrum Targowo-
Kongresowym EXPO Kraków zaprezentowało kilkadziesiąt bran-
żowych nowości.

Branżowe nowości

Wystawa targowa adresowana jest przede wszystkim do przed-
siębiorców wykorzystujących technologie obróbki metali w proce-
sach produkcyjnych. Nie mogli czuć się zawiedzeni. Specjaliści zgro-
madzeni na Targach przedstawili m.in nowe edycje oprogramowania 
dla inżynierów i projektantów. Sporym zainteresowaniem cieszyły się 

Święto branży mechanicznej w Krakowie 

Podsumowanie Targów EUROTOOL® i BLACH-TECH-EXPO

Ponad 450 wystawców z całego świata, tysiące specjalistów z kraju i zagranicy, wiele niezwykle ważnych premier 
maszyn i technologii, międzynarodowe kontakty biznesowe oraz największe w Polsce forum dla podwykonawców – Salon 
Kooperacji Przemysłowej. W dniach 18-20 października Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków 
ponownie stało się nowoczesną areną dla branży obróbki mechanicznej w Polsce. W tym roku Targi EUROTOOL® i BLACH-
TECH-EXPO odwiedziło ponad 9 tysięcy gości. 
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prezentacje innowacyjnych pras krawędziowych czy specjalne wiertła 
zaprojektowane do wiercenia nachylonej i zakrzywionej powierzchni. 
Nowością technologiczną było urządzenie łączące w sobie funkcje 
drukarki 3D oraz centrum frezarskiego czy helowy detektor nieszczel-
ności. W przypadku tej edycji należy wspomnieć również o nowych 
wysokowydajnych frezach do obróbki metali oraz innowacyjnych ukła-
dach chłodzenia obrabiarek. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także 
stoiska producentów i dystrybutorów drukarek 3D, gdzie zaprezento-
wano jedną z największych drukarek przemysłowych w Polsce. Podczas 
Targów można było zobaczyć także drony, które znajdują coraz szersze 
zastosowanie w przemyśle. Wystawę urozmaicała prezentacja bolidów, 
skonstruowanych przez studentów krakowskiej Akademii Górniczo-
Hutniczej oraz Politechniki Wrocławskiej.

Efekt synergii

Targom EUROTOOL® towarzyszyła szósta edycja Salonu Koope-
racji Przemysłowej. To największa w Polsce giełda usług przemysło-
wych, skupiająca w jednym miejscu zleceniodawców i zleceniobiorców. 
W tym roku na Targach nowych zleceniodawców poszukiwało 65 firm 
usługowych. Podczas drugiego dnia w EXPO Kraków odbyło się wiele 
branżowych spotkań, będących idealnym dopełnieniem targowej oferty 
Wystawców. Zwiedzający mogli wziąć udział w następujących semina-
riach i spotkaniach, m.in:

• MM SPEAKERS CORNER – jedyny w Polsce targowy panel dysku-
syjny poświęcony istotnym zagadnieniom dla przedsiębiorców 
z branży obróbki metali, organizowany przez MM Magazyn Prze-
mysłowy. Uczestnicy debaty poruszali tematy związane z nowo-
czesnymi metodami zarządzania produkcją, cyfryzacją gospodarki, 
omówili szanse związane z zagranicznymi rynkami oraz rozwojem 
robotyki w przemyśle;

• Seminarium „Zaawansowane Technologie Wytwarzania”, 
przygotowane przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwa-
rzania w Krakowie;

• Seminarium „Innowacyjne Metody Obróbki Cieplnej Mate-
riałów Narzędziowych” zorganizowane przez Instytut Mechaniki 
Precyzyjnej;

• Forum Techniczne Branży Stalowej: Rynek Wyrobów Płaskich 
przygotowane przez Polską Unię Dystrybutorów Stali.

Smoki dla najlepszych

Tradycyjnie podczas Targów EUROTOOL® rozstrzygnięty został 
targowy konkurs o Złote Smoki. Statuetki w konkursie targowym, 
prezentujące Smoka Wawelskiego, zostały wręczone drugiego dnia 
Targów w trakcie bankietu. Nagrody przyznano w czterech kategoriach:

1. W kategorii obrabiarki:

Główną nagrodę w konkursie targowym otrzymała Andrychowska 
Fabryka Maszyn DEFUM S.A. za centrum tokarsko-frezarskie 
Venus 350. 

Nagrodę w konkursie targowym odebrała firma Stürmer Maszyny 
Sp. z o.o. za tokarkę konwencjonalną OptiTurn TZ 4 (producent: 
Optimum Maschinen GmbH, Niemcy) oraz firma AJAN ELEKTRONIK 
SERVICE SAN za Głowicę 3D+/Przecinarkę plazmową SHP260/ 
460.

2. W kategorii narzędzia:

Główną nagrodę w konkursie targowym otrzymał Instytut 
Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za kompozyt meta-
liczno-diamentowy otrzymany metodą SPS do obróbki materiałów 
ceramicznych.
3. W kategorii aparatura pomiarowo-kontrolna:

Główną nagrodę w konkursie targowym otrzymała firma MEPAC 
CZ, s.r.o. za wielofunkcyjny mobilny układ laserowy do precyzyj-
nego laserowego napawania i spawania, cięcia i grawerowania 
ACP300-COMPACT.

Nagrodę w konkursie targowym odebrała firma Oberon 3D L. 
Pietrzak i Wspólnicy Sp. j. za skaner CRONOS 3D Dual (producent: 
Open Technologies, Włochy).
4. W kategorii oprzyrządowanie technologiczne:

Nagrodę w konkursie targowym otrzymał Zakład Handlowo-Usłu-
gowy HASAN Antoni Hasenbeck za układ chłodzenia narzędzia 
obrabiającego UCH-00-25-PCZ-KF1/2-SIRAI2x1/2.

Dodatkowo, decyzją Zarządu Targów w Krakowie Sp. z o.o. oraz 
zespołu organizującego Targi EUROTOOL®, przyznano trzy nagrody jubi-
leuszowe, które otrzymały:

• ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. za jubileusz 
70-lecia;

• Firma Z.H.U. „HASAN” ANTONI HASENBECK za jubileusz 
25-lecia;

• Firma DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. za jubileusz 15-lecia.
Doceniono również Wystawców, których stoiska odznaczały się 

najciekawszą aranżacją. Wyróżniono firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. 
oraz TOMACO-INTRO Sp. z o.o.

Już dziś zapraszamy na 22. edycję Międzynarodowych Targów 
Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL®, 
9. edycję Targów Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach BLACH-TE-
CH-EXPO oraz towarzyszące im Salony: Kooperacji Przemysłowej, 
Technologii CAx i Automatyki i Robotyki, które odbędą się w dniach 
28-30 listopada 2017 roku.

Kontakt: 
Beata Łoś, komisarz Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi 
i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL® – kom. 501 691 234

Łukasz Dziedzic, rzecznik prasowy Targów w Krakowie Sp. z o.o. –  
kom. 660 443 980
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Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Stali, Metali Nieżela-
znych, Technologii i Produktów SteelMET za nami. To tutaj w najbar-
dziej uprzemysłowionym regionie Polski w Centrum Targowo-Konferenre-
klamcyjnym Expo Silesia w Sosnowcu, w dniach od 18 do 20 października 
2016 roku spotkała się branża oraz najlepsi specjaliści.

Tematyka targów SteelMET koncentrowała się wokół hutnictwa 
stali, metali nieżelaznych, ich produkcji, obróbki  i dystrybucji. Na Targach 
można było zapoznać się z ofertą stalowych centrów serwisowych, 
dystrybucji wyrobów hutniczych, urządzeniami i najnowszymi rozwiąza-
niami dla przemysłu hutniczego jak również z aparaturą kontrolno-pomia-
rową. Swoją ofertę prezentowały również firmy około branżowe. 

Tegoroczne targi, odbyły się wspólnie z Międzynarodowymi 
Targami Spawalniczymi ExpoWELDING oraz z Targami Zabezpie-
czeń Powierzchni SURFPROTECT i z całą pewnością należy uznać je za 
udane. W czasie trzydniowej wystawy w Expo Silesia w sumie zaprezen-
towało się ponad 170 firm reprezentujących blisko 250 marek, tym samym 
wypełniając niemal całą dostępną przestrzeń wystawienniczą pawilonu. 

Serdecznie dziękujemy za udział w targach i już teraz zapra-
szamy na kolejną edycję, która zaplanowana jest na 15-16 listopada 
2017 roku!

Podsumowanie 
targów SteelMET 2016



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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WARSAW INDUSTRY WEEK w liczbach

Podsumowując targi WARSAW INDUSTRY WEEK podajemy najważniejsze dane: 25 000 m2 powierzchni wystawy, 9 300 zwiedzających gości, 
500 reprezentowanych firm, blisko 500 ton pracujących maszyn, 321 wystawców, ponad 50 zaprezentowanych nowości targowych, 20 wartościo-
wych seminariów i merytorycznych prelekcji w 5 salach konferencyjnych, 3 dni targów, 1 edycja!

WARSAW INDUSTRY WEEK medialnie

W dniach 7-9 listopada w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym - PTAK Warsaw EXPO gościło szerokie grono specjalistów 
i ekspertów z branży przemysłowej. Okazją do spotkania była premierowa edycja Międzynarodowych Targów Przemysłowych WARSAW INDUSTRY 
WEEK 2016. W czasie imprezy zaprezentowały się wszystkie gałęzie branży przemysłowej: maszyny i narzędzia do obróbki metalu, drewna, przetwór-
stwa tworzyw sztucznych, automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych oraz oprogramowanie, metrologia przemysłowa, cięcie i szlifowanie, 
badania i rozwój, BHP oraz wiele innych. 

Nie zabrakło dużej dawki wiedzy. Nowoczesne technologie związane z obróbką powierzchni, 
prezentacja dorobku naukowego uczelni technicznych, specjaliści robotyki – Warsaw Industry Week 
było pełnym inspiracji wydarzeniem z udziałem liderów rynku.

Targi odbyły się pod Patronatem Honorowym Ministra Rozwoju, Prezydenta Miasta Rzeszowa, 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Patronem 
Honorowym konferencji „Horyzont 2020” był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Miastem Part-
nerskim wydarzenia był Rzeszów - Stolica Innowacji - czołowy region gospodarczy w Polsce, będący 
miejscem funkcjonowania wielu innowacyjnych przedsiębiorstw polskich, jak i zagranicznych.

Partnerem Honorowym wydarzenia była też Dolina Lotnicza – Krajowy Klaster Kluczowy, zrze-
szający czołowe firmy z zakresu lotnictwa i awioniki. Oprócz pism branżowych, wydarzenie wspie-
rały media o zasięgu ogólnopolskim, takie jak WP.PL, RMF FM, POLSAT TV, WPROST.

Istotną rolę odegrała również konferencja „HORYZONT 2020 SZANSĄ POLSKICH INNOWACJI 
W UE” - wydarzenie towarzyszące Warsaw Industry Week. Konferencja pod patronatem Wicepre-
zesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Jarosława Gowina, współorga-
nizowana była przez Radę Główną Instytutów Badawczych, przy współpracy z Krajowym Punktem 
Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz Ptak Warsaw Expo.

Podczas Targów miały miejsce liczne dyskusje o najnowszych nurtach, trendach i technologiach 
w produkcji. Słuchacze mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę, poznać nowoczesne techniki i korzyści 
płynące z wdrożenia nowoczesnych rozwiązań związanych z Przemysłem 4.0.

Z myślą o młodzieży planującej swoją przyszłość w branży przemysłowej, podczas trwania 
targów odbyły pokazy robotyki amatorskiej Koła Naukowego Automatyków i Robotyków „ROBO” 
Politechniki Rzeszowskiej, w tym pokaz łazika marsjańskiego skonstruowanego przez rzeszowskich 
studentów i odnoszącego zwycięstwa w najważniejszych światowych zawodach konstruktorów 
łazików oraz pokaz najnowszych technologii laserowych w produkcji, w Strefie Lasery 4.0 współor-
ganizowany z firmą Gravotech, jednym ze światowych liderów w dziedzinie grawerowania, opro-
gramowania dla przemysłu oraz laserów przemysłowych.

Uczniowie szkół profilowanych mogli odbyć niezwykłe praktyczne zajęcia, które poprowa-
dzili specjaliści z zakresu techniki i nowoczesnych technologii przemysłowych. Wojskowa Akademia 
Techniczna w strefie Inżynier 4.0 zaprezentowała najnowocześniejsze eksponaty, kadra naukowa 
uczelni przeprowadziła również zajęcia z robotyki i programowania robotów. 

Jako pierwsi w Polsce w jednym miejscu zaprezentowaliśmy innowacyjny przemysł w wiel-
kiej skali. Ogromny sukces pierwszej edycji pokazał, że jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia 
największego w Europie Środkowo - Wschodniej biznesowego centrum prezentacji ofert produ-
centów i dystrybutorów sprzętu oraz wyposażenia przemysłowego.

Zwieńczeniem pierwszego dnia targów Warsaw Industry Week była wieczorna, uroczysta Gala 
wręczenia statuetek Tytanowe Skrzydła, podczas której nagrodzone firmy: AEP-Ajan Engineering 
Polska, Anca Europe GMBH, Aniro Sp. z o.o., Dematec Polska, DIG Świtała, Elesa+Ganter Polska, 
Encon Coester, Fanuc Polska, Gravotech Sp. z o.o., Muesham Cooling Systems, Oberon 3D, Plastigo 

Międzynarodowe Targi 
Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych
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Sp. z o.o., SGPPL Dolina Lotnicza, Staleo.pl – Portal Branży Metalowej, Stigal Marcin Stępień, TIZ Implements, Urząd Miasta Rzeszów, Wadim Plast Sp. j., 
Wojskowa Akademia Techniczna, YG-1 Poland Sp. z o.o., MMC Hardmetal Poland Sp. z o.o., Instytut Włókiennictwa, Instytut Mechaniki Samochodowej, 
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych odebrały z rąk Pani Beaty Mikulskiej - Dyrektor Biura Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Pana Jakuba 
Bednarka – Dyrektora Departamentu Polityki Eksportowej Ministerstwa Rozwoju statuetki oraz dyplomy. Po oficjalnej części goście zostali zaproszeni 
na mini recital Aleksandry Szwed.

WARSAW INDUSTRY WEEK w opinii wystawców i partnerów:

Leszek Pietrzak, Prezes firmy Oberon 3D - „Targi są dla Oberon 3D znakomitą okazją 
do prezentacji pełnego zakresu naszej oferty oraz umożliwiają kreowanie wizerunku i bezpo-
średni kontakt z klientami – obecnymi i potencjalnymi. Skuteczność tych działań w dużej mierze 
zależy od samego organizatora targów – w przypadku Warsaw Industry Week znakomita lokali-
zacja - w centrum Polski, dobra infrastruktura i zaplecze techniczne, nagłośnienie w prasie, radio, 
telewizji i internecie, intensywna całoroczna kampania promocyjna targów podczas licznych 
spotkań branżowych oraz znakomita współpraca z Dyrektorem Targów dały gwarancję sukcesu. 

Warsaw Industry Week 2016 umożliwiło prezentację firmy na najwyższym, światowym 
poziomie, jednocześnie rozbudowana tematyka targów, udział partnerów kluczowych – takich 
jak Dolina Lotnicza – to ogromne atuty premierowej edycji Państwa przedsięwzięcia. Wszystkie 
te czynniki sprawiają, iż trzymając gorąco kciuki za kolejną równie udaną edycję deklarujemy 
obecność za rok, jak również czynny udział w promocji wydarzenia, dziękując jednocześnie za 
atrakcyjne warunki uczestnictwa". 

Magdalena Wasiuk - Marketing Manager w GravoTech sp. z o.o. - „Jesteśmy bardzo zado-
woleni z obecności na Warsaw Industry Week 2016. Formuła połączenia przez nas na stoisku trady-
cyjnej formy promocji z możliwością poprowadzenia seminariów okazała się strzałem w dziesiątkę! 
Dzięki licznej frekwencji na targach - w naszych seminariach udział wzięły nie tylko osoby wcześniej 
zaproszone ale również odwiedzający targi ludzie z branży. Targi Warsaw Industry Week umożliwiły 
nam nawiązanie nowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń z licznym gronem ludzi z branży. 
Dzięki nim możemy budować mocną pozycję na rynku." 

Andrzej Rybka, Dyrektor Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego 
DOLINA LOTNICZA - „Serdecznie dziękujemy za współpracę przy organizacji uczestnictwa grupy 
członków Krajowego Klastra Kluczowego Dolina Lotnicza w Targach Innowacyjnych Rozwiązań 
Przemysłowych Warsaw Industry Week 2016. Szczególnie serdecznie chcielibyśmy podziękować 
Pani Dyrektor Agnieszce Cieślik oraz Pani Monice Wójcik za ich profesjonalizm i zaangażowanie, 
zarówno przy aranżacji pawilonu Doliny Lotniczej, jak i zapewnieniu transportu dla wystawców. 
Z wyżej wymienionymi Paniami pozostajemy w bieżącym kontakcie w kwestii uczestnictwa Klastra 
Dolina Lotnicza w targach oraz współpracy przy kolejnych edycjach wystawy".

Joanna Antosz, Rzecznik PR firmy FANUC Polska Sp. z o.o. - „Pierwszą edycję targów 
PTAK Warsaw Industry Week oceniamy bardzo pozytywnie. Mimo, że jest to wydarzenie o krótkiej 
historii, to już widać, że cieszy się sporym zainteresowaniem. Aktywne uczestnictwo w najważniej-
szych imprezach targowych w Polsce pozwala nam na bieżąco śledzić sytuację na rynku i szeroko 
prezentować nasze niezawodne produkty i innowacje potencjalnym użytkownikom. Z przyjemno-
ścią korzystamy z tej możliwości ponieważ wiemy, że roboty i środki automatyzacji produkcji, które 
oferujemy mają szansę zmienić oblicze polskich przedsiębiorstw, a w efekcie poprawić konkurencyj-
ność całej polskiej gospodarki. Bardzo pozytywnie oceniamy fakt, że formuła targów PTAK została 
pomyślana tak, by odwiedzający wystawę mieli możliwość zobaczenia inteligentnych maszyn 
podczas pracy, a jednocześnie otrzymania odpowiedniego komentarza merytorycznego ze strony 

ekspertów, co z pewnością sprzyja świadomym wyborom optymalnej technologii do indywidualnych potrzeb".
Sławomir Antoszczyk, Sales Manager, ANCA - CNC Machines - „Pierwsza edycja Warsaw Industry Week okazała się dla nas nadspodzie-

wanym sukcesem. Targi były okazją do zaprezentowania naszej oferty wielu nowym klientom, z którymi nie mieliśmy dotychczas kontaktu na innych 
wydarzeniach tego typu. Na podkreślenie zasługuje fakt wysokiego profesjonalizmu organizatorów, którzy mimo typowych trudności związanych 
z organizacją pierwszej edycji tak dużego przedsięwzięcia, wykazali się dużą operatywnością i bardzo aktywnie pomagali wszystkim uczestnikom 
imprezy, zarówno wystawcom jak i gościom. Firma Anca z całą pewnością nawiąże z organizatorami długofalową współpracę i będzie aktywnie 
uczestniczyć w kolejnych dużych imprezach branżowych w PTAK Warsaw Expo”.

Radosław Sobociński, Inżynier Sprzedaży – Polska Centralna, IGUS Sp. z o.o. - "O targach Warsaw Industry Week, w których my, jako 
firma IGUS braliśmy bezpośredni udział, ciężko się nie wypowiadać w samych superlatywach. Mieliśmy u siebie klientów z całej Polski, co potwierdza 
założenie o bardzo dobrej lokalizacji. Reklamy o imprezie można było usłyszeć i zobaczyć w bardzo wielu miejscach, co również pozytywnie nas 
zaskoczyło. Mimo, że była to pierwsza edycja, udało nam się zebrać ogromną ilość nowych kontaktów. Doskonałe miejsce, w niewygórowanej 
cenie. Wiążemy z tą imprezą wielkie nadzieje na kolejne lata”.

Już teraz zapraszamy na kolejną edycję Warsaw Industry Week, która odbędzie się w Ptak Warsaw Expo w dniach: 14-16 listopada 2017r. 



80 000 obr./min na Twoim CNC
Precyzyjne wymienne wrzeciona

Dostępne mocowania stożkowe:

• BT30/NT30
• BT40/NT40/CAT40/IT40
• HSK A63/HSK A100

Mocowanie proste:

• ST32

OBERON® Robert Dyrda ● www.nakanishi.com.pl ● oberon@oberon.pl ● tel. 52 354 24 24, fax 52 354 24 01



 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do grona Użytkowników 

 

                                                             Spino Sp. z o.o. 
                                                    ul. Armii Krajowej 3 
                                                             38-400 Krosno 
 
                                                            Kontakt: 
                                                                  M: 660 422 396 
                                                           e-mail:  jw@spino.pl 
 
                     ( więcej szczegółów na stronie ….) 
 

 

Tworząc własny profil firmy w systemie – w czasie 
rzeczywistym nasze oferty oraz zapytania są 

porównywane i kojarzone z potrzebami innych 
użytkowników. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas targów: 
STOM w Kielcach (hala A) oraz INNOFORM w Bydgoszczy

Więcej szczegółów na stronie 24-25

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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Targi branżowe w kraju i za granicą w roku 2017
Targi w roku 2017 Imprezy towarzyszące Termin targów Wystawcy Zwiedzający

Styczeń

Interplastica - Moskwa, Rosja www.interplastica.de 20. Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy - 24-27 i 2017 616 20 900

Luty

GRINDexpo - Sosnowiec, Polska www.exposilesia.pl/grindexpo/pl/ Targi Techniki Szlifowania i Cięcia BRAZINGexpo, ExpoCUTTING, PUNCHINGexpo 14-16 II 2017 ok. 100 bd

Marzec

Intertool Kiev - Kijów, Ukraina www.en.intertool.kiev.ua 18. Międzynarodowe Targi Narzędzi i Mocowań - 1-3 III 2017 40 3 114

WarsawExpo - Warszawa, Polska www.targiopakowan.pl Targi Techniki Pakowania i Opakowań WARSAW PACK 2017 - 7-9 III 2017 105 3 000

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

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

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

WFB - Augsburg, Niemcy www.wfb-messe.de Targi Narzędzi i Form - 21-22 III 2017 130 2 000

STOM Tool - Kielce, Polska * www.targikielce.pl X Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi Expo-Surface, Control-Stom, Pneumaticon, Wirtoprocesy, Spawalnictwo 28-30 III 2017 790 ponad 10000

Kwiecień

MESSE - Hannover, Niemcy www.hannovermesse.de Targi Technologii Przemysłowych - 24-28 IV 2017 5 200 190 000

INNOFORM - Bydgoszcz, Polska * www.innoform.pl I Edycja - Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego - 25-27 IV 2017 - -

Maj

Control - Stuttgart, Niemcy www.control-messe.de 31 Międzynarodowe Targi Zapewniania Jakości - 9-12 V 2017 ponad 900 ponad 26000

BALTTECHNIKA -Wilno, Litwa www.litexpo.lt/en/event/160/show 25 Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Wytwarzania, Innowacje i Rozwiązania Konstrukcyjne - 10-12 V 2017 110 6 700

Metaloobrabotka- Moskwa, Rosja www.metobr-expo.ru Międzynarodowe Targi Sprzętu, Narzędzi dla Przemysłu Metalurgicznego - 15-19 V 2017 981 28 300

Plastpol - Kielce, Polska * www.targikielce.pl/pl/plastpol.htm XXI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy - 23-26 V 2017 772 18 500

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

Czerwiec

ITM - Poznań, Polska * www.technologie.mtp.pl/pl Targi przemysłowe - Salon Obrabiarek i Narzędzi Mach-Tool, METALFORUM, SUBCONTRACTING, WELDING, SURFEX, 6-9 VI 2017 971 17 500

Rosmould - Moskwa, Rosja www.rosmould.com Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Form, Prototypowania i Technologii 3D Rosplast 20-22 VI 2017 175 8 298

Wrzesień

EMO - Hannover, Niemcy www.emo-hannover.de Międzynarodowe Targi Obróbki Metali - 18-23 IX 2017 2100 145 000

Październik

Epla - Poznań, Polska * www.epla.pl/pl Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy - 2-5 X 2017 437 63 000

TOOLEX - Sosnowiec, Polska * www.exposilesia.pl/toolex 10. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki WIRTOTECHNOLOGIA i OILexpo 3-5 X 2017 ponad 500 ok. 10 000

MSV - Brno, Czechy www.bvv.cz/pl/msv 59. Międzynarodowe Targi Maszynowe - 9-13 X 2017 ponad 1500 80 000

Fakuma - Fredrichshafen, Niemcy www.fakuma-messe.de XXV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych - 17-21 X 2017 1780 45 721

EuroMOLD - Monachium, Niemcy www.euromold.com Targi Narzędzi, Form i Projektowania 24-26 X 2017 bd bd

Listopad

Warsaw INDUSTRY WEEK - Nadarzyn, Polska * www.industryweek.pl Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych - 14-16 XI 2017 321 9 300

FormNext - Frankfurt nad Menem, Niemcy www.mesago.de Międzynarodowe Targi Technologii Addytywnych i Ubytkowych - XI 2017 ok. 360 bd

Steelmet - Sosnowiec, Polska * www.exposilesia.pl/steelmet/pl 10. Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów - XI 2017 450 bd

Eurotool - Kraków, Polska * www.targi.krakow.pl Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL® - 28-30 XI 2017 ok. 500 bd

Grudzień

Targi w cyklu wieloletnim

Euroguss - Norymberga, Niemcy www.euroguss.de Międzynarodowe Targi Odlewnictwa, Technologii, Procesów i Produktów - 16-18 i 2018 578 12 032

Nortec - Hamburg, Niemcy www.nortec-hamburg.de Targi Technologii Produkcji Przemysłowej i Obróbki Metali - 23-26 i 2018 450 ponad 12000

Samumetal - Podenone, Włochy www.samuexpo.com/samumetal Targi Technologii i Narzędzi Obróbki Metali SUBTECH, SAMUPLAST 31 I-3 II 2018 490 10 000

METAV - Dusseldorf, Niemcy www.metav.de 20. Międzynarodowe Targi Technologii Obróbki - 20-24 II 2018 600 36 000

Intertool - Wiedeń, Austria www.intertool.at Międzynarodowe Targi Technologii Produkcyjnej Smart Automotion Austria 15-18 V 2018 501 bd

Plast - Mediolan, Włochy www.plastonline.org Międzynarodowa Wystawa Przemysłu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy - 29 V-1 VI 2018 1584 2 127

METAL - Kielce, Polska * www.targikielce.pl/pl/metal/htm XXII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa - IX 2018 451 ok. 3000

AMB - Stuttgart, Niemcy www.messe-stuttgart.de/amb Międzynarodowa Wystawa Obróbki - 18-22 IX 2018 ponad 1450 90 000

K - Düsseldorf, Niemcy www.k-online.de XXI Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Kauczuku - 16-23 X 2018 3 285 230 000

* Redakcja dwumiesięcznika Forum Narzędziowe OBERON będzie obecna na tych imprezach targowych
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Targi w roku 2017 Imprezy towarzyszące Termin targów Wystawcy Zwiedzający

Styczeń

Interplastica - Moskwa, Rosja www.interplastica.de 20. Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy - 24-27 i 2017 616 20 900

Luty

GRINDexpo - Sosnowiec, Polska www.exposilesia.pl/grindexpo/pl/ Targi Techniki Szlifowania i Cięcia BRAZINGexpo, ExpoCUTTING, PUNCHINGexpo 14-16 II 2017 ok. 100 bd

Marzec

Intertool Kiev - Kijów, Ukraina www.en.intertool.kiev.ua 18. Międzynarodowe Targi Narzędzi i Mocowań - 1-3 III 2017 40 3 114

WarsawExpo - Warszawa, Polska www.targiopakowan.pl Targi Techniki Pakowania i Opakowań WARSAW PACK 2017 - 7-9 III 2017 105 3 000

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

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

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

WFB - Augsburg, Niemcy www.wfb-messe.de Targi Narzędzi i Form - 21-22 III 2017 130 2 000

STOM Tool - Kielce, Polska * www.targikielce.pl X Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi Expo-Surface, Control-Stom, Pneumaticon, Wirtoprocesy, Spawalnictwo 28-30 III 2017 790 ponad 10000

Kwiecień

MESSE - Hannover, Niemcy www.hannovermesse.de Targi Technologii Przemysłowych - 24-28 IV 2017 5 200 190 000

INNOFORM - Bydgoszcz, Polska * www.innoform.pl I Edycja - Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego - 25-27 IV 2017 - -

Maj

Control - Stuttgart, Niemcy www.control-messe.de 31 Międzynarodowe Targi Zapewniania Jakości - 9-12 V 2017 ponad 900 ponad 26000

BALTTECHNIKA -Wilno, Litwa www.litexpo.lt/en/event/160/show 25 Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Wytwarzania, Innowacje i Rozwiązania Konstrukcyjne - 10-12 V 2017 110 6 700

Metaloobrabotka- Moskwa, Rosja www.metobr-expo.ru Międzynarodowe Targi Sprzętu, Narzędzi dla Przemysłu Metalurgicznego - 15-19 V 2017 981 28 300

Plastpol - Kielce, Polska * www.targikielce.pl/pl/plastpol.htm XXI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy - 23-26 V 2017 772 18 500

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

Czerwiec

ITM - Poznań, Polska * www.technologie.mtp.pl/pl Targi przemysłowe - Salon Obrabiarek i Narzędzi Mach-Tool, METALFORUM, SUBCONTRACTING, WELDING, SURFEX, 6-9 VI 2017 971 17 500

Rosmould - Moskwa, Rosja www.rosmould.com Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Form, Prototypowania i Technologii 3D Rosplast 20-22 VI 2017 175 8 298

Wrzesień

EMO - Hannover, Niemcy www.emo-hannover.de Międzynarodowe Targi Obróbki Metali - 18-23 IX 2017 2100 145 000

Październik

Epla - Poznań, Polska * www.epla.pl/pl Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy - 2-5 X 2017 437 63 000

TOOLEX - Sosnowiec, Polska * www.exposilesia.pl/toolex 10. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki WIRTOTECHNOLOGIA i OILexpo 3-5 X 2017 ponad 500 ok. 10 000

MSV - Brno, Czechy www.bvv.cz/pl/msv 59. Międzynarodowe Targi Maszynowe - 9-13 X 2017 ponad 1500 80 000

Fakuma - Fredrichshafen, Niemcy www.fakuma-messe.de XXV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych - 17-21 X 2017 1780 45 721

EuroMOLD - Monachium, Niemcy www.euromold.com Targi Narzędzi, Form i Projektowania 24-26 X 2017 bd bd

Listopad

Warsaw INDUSTRY WEEK - Nadarzyn, Polska * www.industryweek.pl Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych - 14-16 XI 2017 321 9 300

FormNext - Frankfurt nad Menem, Niemcy www.mesago.de Międzynarodowe Targi Technologii Addytywnych i Ubytkowych - XI 2017 ok. 360 bd

Steelmet - Sosnowiec, Polska * www.exposilesia.pl/steelmet/pl 10. Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów - XI 2017 450 bd

Eurotool - Kraków, Polska * www.targi.krakow.pl Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL® - 28-30 XI 2017 ok. 500 bd

Grudzień

Targi w cyklu wieloletnim

Euroguss - Norymberga, Niemcy www.euroguss.de Międzynarodowe Targi Odlewnictwa, Technologii, Procesów i Produktów - 16-18 i 2018 578 12 032

Nortec - Hamburg, Niemcy www.nortec-hamburg.de Targi Technologii Produkcji Przemysłowej i Obróbki Metali - 23-26 i 2018 450 ponad 12000

Samumetal - Podenone, Włochy www.samuexpo.com/samumetal Targi Technologii i Narzędzi Obróbki Metali SUBTECH, SAMUPLAST 31 I-3 II 2018 490 10 000

METAV - Dusseldorf, Niemcy www.metav.de 20. Międzynarodowe Targi Technologii Obróbki - 20-24 II 2018 600 36 000

Intertool - Wiedeń, Austria www.intertool.at Międzynarodowe Targi Technologii Produkcyjnej Smart Automotion Austria 15-18 V 2018 501 bd

Plast - Mediolan, Włochy www.plastonline.org Międzynarodowa Wystawa Przemysłu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy - 29 V-1 VI 2018 1584 2 127

METAL - Kielce, Polska * www.targikielce.pl/pl/metal/htm XXII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa - IX 2018 451 ok. 3000

AMB - Stuttgart, Niemcy www.messe-stuttgart.de/amb Międzynarodowa Wystawa Obróbki - 18-22 IX 2018 ponad 1450 90 000

K - Düsseldorf, Niemcy www.k-online.de XXI Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Kauczuku - 16-23 X 2018 3 285 230 000
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W spino.pl postanowiliśmy całkowicie przeprojektować klasyczne 
założenia wyszukiwarki w oparciu o nasze doświadczenie branżowe – 
mówi Janusz Wyderka, wiceprezes Spino Sp. z o.o., twórca platformy. - 
System oparty jest o stale rozbudowywany zestaw sztywnych kryteriów, 
zarówno technicznych, jak i logistycznych. Pozwala na wyszukiwanie 
ofert kupna-sprzedaży materiałów, maszyn i urządzeń, usług na 
maszynach o ściśle określonych parametrach w dokładnie zapisanych 
przedziałach czasowych, wynajęcia lokali, itp..

Spino.pl, dzięki nowatorskiemu podejściu do silnika tworzonej 
wyszukiwarki, stwarza szanse nie tylko dla firm o już ugruntowanej 
pozycji na rynku, ale także dla debiutantów, dla których barierą 
w ekspansji są często problemy z szybkim znalezieniem podwykonawcy 
bądź zagospodarowaniem własnych wolnych mocy przerobowych. – 
Postanowiliśmy włączyć do bazy możliwość wyszukiwania parametrów 
innych, niż techniczne, ponieważ to właśnie one często przesądzają o 
nawiązaniu ewentualnej kooperacji. Te możliwości systemu pomagają 

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

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

KOJARZENIE KOOPERACJI
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przy planowaniu produkcji JIT czy logistyki danego zlecenia, czego 
dotychczas istniejące narzędzia wyszukiwawcze nie mogły zaoferować 
– podkreśla Wyderka.

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

Bazę przeszukujemy poprzez zaznaczenie w formularzu 
interesujących nas kryteriów. Wybór jest naprawdę duży, stale rozwijane 

drzewo parametrów posiada już ponad 100 pozycji w drzewie menu, 
500 kategorii i 20000 parametrów. Wybierać możemy spośród bardzo 
szerokiego zakresu, począwszy od osiągów poszukiwanej czy oferowanej 
maszyny, a skończywszy na odległości zakładu wykonawcy od lotniska. 
Należy podkreślić, że możliwość wyboru kryteriów niekoniecznie 
technicznych to jedna z nowości, dla których spino.pl można traktować 
nie tylko jako kolejną wyszukiwarkę, ale całkowicie kompletną bazę 
ofert, gdzie znalezienie kooperanta następuje niemal automatycznie, 
bez konieczności korzystania z zewnętrznych źródeł informacji.

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

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

Autor: ŁK
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Drodzy czytelnicy, po raz kolejny prezentujemy raport wózków 
widłowych. Pomysł na raport wziął się stąd, iż wózki widłowe są 
podstawowym elementem wyposażenia hali magazynowej w każdej 
firmie produkcyjnej czy też hurtowni. Kiedy planujemy zakup wózka 
widłowego, zwykle nachodzą nas wątpliwości, jaki wózek wybrać: nowy 
czy używany oraz jaki to ma być model? Poszukujemy informacji na temat 
producentów wózków widłowych, których na rynku jest sporo.
Nowy czy używany?

W naszych poszukiwaniach natrafimy na firmy oferujące zarówno wózki 
nowe, jak również używane. Jakiś czas temu, w 2014 roku odnotowano wzrost 
zakupu nowych wózków widłowych. Prawdopodobnie spowodowane było 
to powstawaniem nowych zakładów. Nie można jednak nie zauważyć, iż 
używany wózek to przede wszystkim niższa cena, co jest często czynnikiem 
bardzo istotnym w procesie inwestycyjnym. Należy jednak pamiętać iż używany 
pojazd nigdy nie będzie prezentował stanu „fabrycznego” i należy się tutaj liczyć 
z możliwością występowania usterek. Planując zakup używanego wózka warto 
sprawdzić, gdzie wózek był wykorzystywany, gdzie był serwisowany i przede 
wszystkim, ile wynosi liczba przepracowanych motogodzin.

Niemały wydatek
Istotną rolę w zakupie wózka widłowego odgrywają pieniądze. Ceny wahają 

się różnie, w zależności od modelu, dodatkowych funkcji zainstalowanych w 
wózku czy też rocznika. Analizując powyższe warto zastanowić się, co jest tak 
naprawdę nam niezbędne, a z czego możemy zrezygnować, pomniejszając tym 
samym koszty.

Trudny wybór
Wybór wózka widłowego to kwestia indywidualna. Planując zakup wózka 

musimy sami określić swoje potrzeby, które przełożą się na model, jakiego 
potrzebujemy. Warto wziąć tutaj pod uwagę m.in., gdzie będzie się pracować 
– teren zamknięty czy otwarty, korytarze węższe czy szersze, częstotliwość 
korzystania z wózka, udźwig, zasięg, a także do jakich zadań ma służyć ten wózek. 

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

Zapraszamy na kolejną stronę do zapoznania się z ofertą firm biorących 
udział w raporcie.

Jaki wózek wybrać?

 

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

◄ Fot. Wózek widłowy firmy 
WDX S.A.

► Fot. Wózek widłowy firmy 
Linde Material Handling

System 3R
•  System 3R z głowicą 3D

•  Prosta regulacja w trzech wymiarach 

•  System 3R jest Twoim rozwiązaniem!

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

tel. 52 354 24 00, fax. 52 354 24 01, 
www.oberon.pl, e-mail:oberon@oberon.pl
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FIRMA Linde Material Handling STILL UniCarriers (dawniej 
NISSAN Forklift) WDX S.A.

MODEL PRODUCENTA E15 386-02 RX 20-15 P1D1A15LQ D15S-5 G15S-5

KLASA WÓZKA Elektryczne wóżki  
z przeciwwagą

Elektryczny wózek  
z przeciwwagą

4&5 - czołowy z 
przeciwwagą - -

WYMIARY

Wysokość 2019 2082 Mm 2115 Mm 2185 2185

długość wózka bez wideł 1846 1883 Mm 2260 Mm 2170 2170

szerokość 1090/1050 1099 Mm 1080 Mm 1070 1070

promień skrętu 1486 1528 Mm 1970 Mm 1977 1977

NAPĘD

Elektryczny Tak Tak - - -

lPG/Benzyna Nie Nie Lpg - X

Diesel Nie Nie - X -

autymatyczna skrzynia biegów Nie Tak Tak X X

MASZT [mm]

Duplex 4145 Tak 2W330 (wysokość 
podnoszenia 3300 mm) Opcja Opcja

triplex 6075 Tak Tak > w opcji - za dopłatą Opcja Opcja

wysokość masztu rozłożonego 3401 4895-8445Mm dot. Triplex 4245 Mm ( z kratą 
ochronną) 3755-7055 3755-7055

wysokość masztu złożonego 2019 1960-3210Mm dot. Triplex 2145 Mm 2035-2835 2035-2835

przesuw boczny Wyposażenie opcjonalnym Opcjonalnie zwieszany/
zintegrowany Tak > w opcji - za dopłatą Opcja Opcja

pozycjoner wideł Wyposażenie opcjonalnym Opcjonalnie Tak > w opcji - za dopłatą Opcja Opcja

wolny skok wideł 150 1405-2655Mm dot. Triplex Tak > w opcji - za dopłatą Opcja Opcja

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

bez ładunku 13,5 20 18,5 Km/h 20 19

SZYBKOŚĆ ODNOSZENIA 
[m/s]

z ładunkiem 0,3 0,55 580 Mm/s 600 600

bez ładunku 0,5 0,6 630 Mm/s 650 650

ZDOLNOŚĆ POKONYWANIA WZNIESIEŃ 
(PRZY PEŁNYM ZAŁADOWANIU [%]) 7,1 12,80 39 32 37

KONTROLA POZIOMOWANIA WIDEŁ Brak danych Opcjonalnie Tak > w opcji - za dopłatą Opcja Opcja

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA SIĘ SILNIKA Wyposażenie opcjonalne N/d Tak Opcja Opcja

WYŚWIETLACZ ZAŁADUNKU Wyposażenie opcjonalne Opcjonalnie Wskaźnik wagi - opcja - za dopłatą Opcja Opcja

OGUMIENIE

pneumatyczne Brka danych - Tak - prod. Solideal Standard Standard

elastyczne Brak danych - - Opcja Opcja

superelastyczne Wyposażenie standardowe X Tak > w opcji - za dopłatą Opcja
Standard dla masztów tripleks

POZIOM HAŁASU [dB] <65 <70 77 Db (w trybie eco) B.D. B.D.

GWARANCJA Tak Zgodnie z polskimi przepisami 24 Miesiące z limitem 2000 mth 24 Mce 24 Mce

SERWIS
mobilny Tak Tak Tak X X

niemobilny - Tak Tak X X

PRZEGLĄD Tak 1000Mth/rok Co 6 m-cy lub 500 mth

tRANSPORT
po stronie kupującego - - Nie X X

po stronie sprzedającego Tak X Tak Opcja Opcja

TERMIN DOSTAWY Do ustalenia W zależności od konfiguracji Od 2 do 10 tygodni Do 10 tyg., Duża ilość konfiguracji 
dostępnych od ręki

WÓZKI UŻYWANE Tak Tak Tak Dostępne Dostępne

KABINA
z ogrzewaniem Wyposażenie opcjonalne X Tak > w opcji - za dopłatą Opcja Opcja

z klimatyzacją - X Tak > w opcji - za dopłatą Opcja Opcja

WAGA [kg] 2985 2763Kg (w zależności od 
konfiguracji) 2625 Kg (bez osprzętu) 2880 2800

CENA WYJŚCIOWA Do ustalenia W zależności od konfiguracji 17.000,- Eur netto 13200 Eur 13200 Eur

MIASTO Cała polska Cała polska Kutno, łódź, konin, kalisz, grójec - -

WWW www.Linde-mh.pl www.still.pl/rx20 www.unicarrierspolskapl ww.wozki.wdx.pl

UWAGI
Możliwy zakup nowych 

i używanych wózków, także 
wynajem krótko

I długoterminowy
-

Najpopularniejszy w gamie unicarriers 
cechuje go bezawaryjność i wysoka 

trwałość, optymalna ergonomia pracy, 
najwyższy komfort jazdy w klasie: 
amortyzowana rama ochronna.

Produkowane w korei 
południowej

Wózki widłowe - raport
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Hanplast Sp. z o.o.

Edyta Lewicka: Czym zajmuje się Państwa firma?
Aleksander Majchrowicz, Prezes Zarządu Hanplast: Hanplast jest kompleksowym 

i odpowiedzialnym dostawcą detali oraz komponentów z tworzyw sztucznych. Począwszy od 
koncepcji lub pierwszej idei projektu, oferujemy pełną obsługę - od projektowania produktu, 
modelowania 3D, prototypów z drukarki 3D, poprzez konstrukcję i produkcję form wtryskowych, 
aż do uruchomienia produkcji, która podlega stałej optymalizacji.

To wczesne zaangażowanie w projekcie pozwala nam wykorzystać całą naszą ekspercką 
wiedzę, aby zoptymalizować projekty naszych klientów w sposób eliminujący odpady w proce-
sie produkcyjnym, a także budując skuteczną automatyzację w przypadku, gdy wymagany 
jest montaż, pakowanie i inne operacje. To szczegółowe podejście pozwala nam na osiągnięcie 
końcowego produktu wysokiej jakości, który jest wytwarzany w najbardziej opłacalny sposób. 
Do naszych najważniejszych klientów należą min.: IKEA, IKEA Components, Sichert, Philips, Jabil, 
Arjohuntleigh, VTS, Polaris, Freevolt, Apator, Amica. Posiadamy park maszynowy z 67 wtryskar-
kami o sile zwarcia od 50T do 2000T. Dysponujemy własną narzędziownią wyposażoną w 18 
maszyn CNC. Hanplast jest również pierwszym na świecie producentem paneli fotowoltaicznych 
w najnowszej technologii SmartWire®. Wysoka jakość, innowacyjność i dbałość o środowisko 
naturalne to jedne z naszych najważniejszych wartości biznesowych.

Proszę powiedzieć od ilu lat używacie obrabiarek DMG MORI? 

Obrabiarek DMG MORI używamy od roku 2013, czyli od początku działalności narzędziowni.

Dlaczego wybraliście akurat obrabiarki DMG MORI? 

Bardzo szeroka oferta w każdym segmencie obrabiarek, oraz innowacyjne rozwiązania 
skracające czasy obróbki. Przy wyborze istotne znaczenia miała również lokalizacja serwisu oraz 
istnienie fabryki na terenie RP.

Jak oceniłby Pan rynek branży tworzyw sztucznych? 

Rynek przetwórstwa tworzyw sztucznych jest bardzo dynamicznie rozwijającym się, wiedzo-chłonnym rynkiem. Posiadając ponad 20-letnie doświadczenie 
w tej branży, silne działy: R&D, technologiczny oraz wdrożeniowy. Jako jeden z liderów branży przetwórczej firma Hanplast bardzo szybko rozwinęła się w branży 
narzędziowej. Będąc jedną z najmłodszych, a zarazem największych narzędziowni na rynku krajowym, widzimy bardzo duże potrzeby w zakresie poszukiwa-
nia partnerów, którzy z powodzeniem podejmą się realizacji dużych projektów, od koncepcji do wdrożenia produkcji, często składających się z 20-60 narzędzi. 
O powodzeniu przyjętej strategii świadczy rosnąca sprzedaż oraz zaufanie jakim obdarza nas coraz szersze grono Klientów.

Czy planujecie Państwo w przyszłości nowe zakupy maszyn?
Pozyskiwanie nowych strategicznych Klientów i aktywny udział we wspólnym rozwoju, stały się impulsem do podjęcia decyzji o zwiększeniu naszego 

potencjału, zarówno o nowe maszyny, jak i innowacyjne, dotychczas nie stosowane w Hanplast technologie. Jesteśmy przekonani, że planowane zakupy 
znacząco wpłyną na zwiększenie naszych zdolności produkcyjnych, dalszy rozwój oraz ugruntowanie naszej pozycji na rynku europejskim.

DMG MORI to światowy lider w produkcji obrabiarek sterowanych numerycznie. Każdego roku na całym świecie obrabiarki DMG MORI 
kupuje ogromna liczba firm. Choć obrabiarki cechuje najwyższa jakość, poczynając od procesu produkcji, a kończąc na tworzeniu różno-
rodnych rozwiązań przygotowywanych wg potrzeb klienta, to zarówno duże firmy, jak i te mniejsze, stać na zakup obrabiarek DMG MORI.

W dzisiejszych czasach stawia się wysokie wymogi produktom końcowym. Dlatego firmy produkcyjne coraz częściej chcąc sprostać 
oczekiwaniom klienta, inwestują w wyposażenie firm i narzędziowni, kupując maszyny spełniające najwyższe standardy. Firma DMG MORI 
wdrożyła system zarządzania jakością First Quality, który pozwala sprostać niezwykle wysokim wymaganiom jakościowym we wszystkich 
zakładach koncernu. Każda obrabiarka DMG MORI, oprócz atrakcyjnego designu, to maszyna najwyższej jakości, znana z innowacyjnych 
technologicznie rozwiązań. 

Chcąc poznać opinie na temat obrabiarek DMG MORI, postanowiliśmy spotkać się z przedstawicielami kilku firm z regionu kujawsko-
pomorskiego, które posiadają obrabiarki DMG MORI. W imieniu redakcji dwumiesięcznika Forum Narzędziowe OBERON bardzo dziękujemy 
za rozmowę oraz poświęcony nam czas.

DMG MORI               obrabiarki dla dużych i małych

„Cel DMG MORI: numer 1 dla klientów na całym świecie.“ 
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Zakłady Mechaniczne AZOFER Dylik&Dylik SJ

Edyta Lewicka: Czym zajmuje się Państwa firma?
Grzegorz Dylik, właściciel firmy AZOFER: Nasza firma - Zakłady Mechaniczne 

AZOFER Dylik&Dylik SJ - działa na rynku od roku 2008. Oferujemy wszechstronne usługi 
w zakresie obróbki skrawaniem. Posiadamy własny, dobrze wyposażony park maszynowy 
co pozwala nam na produkcję urządzeń dla przemysłu energetycznego, chemicznego, 
spożywczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi certyfikatami. Posiadamy również dosko-
nale rozwiniętą współpracę z innymi firmami oraz dostawcami materiałów i narzędzi, co 
umożliwia znaczne ograniczenie kosztów wykonawstwa urządzeń.

Od ilu lat używacie obrabiarek DMG MORI?
Choć firma działa od 2008 roku to obrabiarek DMG MORI używamy od 4 lat.

A dlaczego wybraliście akurat obrabiarki DMG MORI?
Wybraliśmy maszyny tego producenta, ponieważ są one najszerzej dostępne na rynku. 

Jak oceniłby Pan własny rynek pracy? 

Nie narzekamy na brak pracy oraz zleceń. Obecnie nasza sytuacja rynkowa ma się 
bardzo dobrze. 

Skoro sytuacja w firmie ma się tak dobrze, to czy planujecie Państwo w przyszłości 
nowe zakupy maszyn?

Myślę, że tak. Sądzę też, że skontaktujemy się z przedstawicielem firmy DMG MORI 
w tej sprawie.

Zakład Produkcji Form, Narzędzi Specjalnych I Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "GRAFORM" 

Edyta Lewicka: Czym zajmuje się Państwa firma?
Tomasz Rolla, kierownik narzędziowni GRAFORM: Nasza firma zajmuje się produkcją 

wyrobów metodą wtrysku i rozdmuchu, ich montażem, produkcją przyrządów pomiarowych 
i automatów montażowych, produkcją form wtryskowych, głównie dla przemysłu motoryza-
cyjnego. Jest to szeroki asortyment elementów wewnętrznych, części zewnętrznych, złącza, 
kanałów wentylacyjnych (rozdmuch), specjalizujemy się elementach układów chłodzenia 
samochodów (zbiorniki, wentylatory). Wszystko oparte na 30 latach tradycji i doświadczenia, 
w tym 28 lat działalności narzędziowni.

Ponad 400 osób w dwóch zakładach produkcyjnych, o łącznej powierzchni ponad 
15 000 m2 realizuje tematy technicznie bardzo trudne, wykorzystując silne zaplecze automa-
tyzacji produkcji i montażu, przy użyciu narzędzi i oprzyrządowania wykonanych w sposób 
kompleksowy na dziale narzędziowni.

Jesteście dużą firmą działającą na rynku od wielu lat, w związku z tym proszę powie-
dzieć od ilu lat używacie obrabiarek DMG MORI?

Narzędziownia to blisko 40 różnego rodzaju maszyn, w tym 12 frezarek sterowa-
nych numerycznie. 5 zostało zakupionych w firmie DMG MORI. Wieloletnie doświadczenie 
w eksploatacji obrabiarek różnych producentów pozwala nam obiektywnie ocenić każdą z 
maszyn. Obrabiarki DMG MORI posiadamy od 16 lat. 

Dlaczego firma GRAFORM zdecydowała się na obrabiarki właśnie tego producenta - 
DMG MORI?

W tym czasie dokonywaliśmy zakupów nowych maszyn także od innych producentów, 
jednak oceniając stabilność, dokładność obróbki, uzyskiwaną jakość obrabianych powierzchni, 
trwałość narzędzi, wydajność, produktywność, maszyny DMG MORI oceniamy najkorzyst-
niej. Bardzo ważną sprawą jest także pozytywna ocena działań serwisowych firmy DMG 

MORI. Stąd decyzja o zakupie w minionych dwóch latach, kolejnych obrabiarek DMG MORI. Szukaliśmy najlepszych możliwości symultanicznej obróbki 
5-osiowej, m.in. w materiałach wysokohartowanych – ostatecznie wybór padł na „DMU 75 monoBLOCK”. Zakup „DMU 100 eVo”, 5-osiowej pozwala 
spełniać ciągle rosnące wymagania dokładnościowe realizowanych form.

Widzę, że Państwa firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe maszyny. W tej sytuacji, jakie plany macie Państwo w przyszłym roku?
Co nam przyniesie rok 2017? Aby móc obsłużyć rosnącą ilość zamówień bierzemy pod uwagę konieczność inwestycji w kolejną maszynę. Wiele 

wskazuje, że będzie to także DMG MORI.
EL
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W trzeciej edycji konkursu „Productivity Trophy 2016”, organizo-
wanego przez firmę Abplanalp wraz z firmą Blaser Swisslube wyło-
niliśmy zwycięzcę w każdej z trzech kategorii. Konkursowe zadanie 
polegało na wybraniu kategorii i opisaniu problemu, który został 
rozwiązany dzięki zastosowaniu wybranego chłodziwa Blaser.

Podczas uroczystej kolacji w Hotelu Mamaison Le Regina na warszaw-
skim Nowym Mieście, przedstawiciele firmy Abplanalp Sp. z o.o. - orga-
nizatora konkursu oraz reprezentujący firmę Blaser Swisslube - Sven 
Aegerter Area Sales Manager oraz Benno Brinlinger Head of Area Sales 
Management wręczyli dyplomy i nagrody w poszczególnych kategoriach.

III edycja konkursu BLASER 
Productivity Trophy 2016 

rozstrzygnięta!
Zwycięzcami zostali:

PROTEKT, EMKO Sp. z o.o.
i CAV Aerospace Sp. z o.o. 

Zwycięzcą w kategorii „Optymalizacja kosztów zużycia narzędzi 
skrawających” została firma PROTEKT – specjalista od bezpieczeństwa.
Kategoria „Wzrost produktywności” należy do firmy CAV AEROSPACE
Sp. z o.o. – wiodącego dostawcy precyzyjnych podzespołów dla przemysłu 
lotniczego. W trzeciej kategorii „Bezpieczeństwo i komfort pracowników” 
nagrodę otrzymała firma EMKO Sp. z o.o. – specjalizująca się w branży 
precyzyjnej obróbki metalu oraz innych materiałów, które poddają się temu 
procesowi. Dyplomy konkursowe oraz nagrody odebrali przedstawiciele, 
reprezentujący laureatów poszczególnych kategorii.

Zwycięzcom gratulujemy a Czytelników zapraszamy do lektury prezen-
tacji zwycięzców III edycji konkursu Blaser Productivity Trophy 2016.

Organizatorem III edycji konkursu BLASER PRODUCTIVITY TROPHY jest firma 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

Zwycięzca kategorii: „Wzrost produktywności” - CAV AEROSPACE Sp. z o.o. Zwycięzca kategorii: „Człowiek i środowisko” - EMKO Sp. z o.o.

Zwycięzca kategorii: „Optymalizacja kosztów zużycia narzędzi skrawających” - PROTEKT



F
N

NUMER 06 (81) 2016 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

31

Firma PROTEKT powstała w Łodzi w roku 1989 roku. Zajmujemy się 
produkcją sprzętu do prac na wysokościach, gwarantującego bezpie-
czeństwo pracownikom wykonującym swoje obowiązki w warunkach, 
w których występuje ryzyko upadku z dużej wysokości. Produkowany 
sprzęt wykorzystywany jest w wielu branżach, nie tylko przy pracach 
wysokościowych, ale również głębokościowych oraz w ratownictwie. 

Zapewniamy kompleksowe zabezpieczenie przed upadkiem z wyso-
kości. Mając świadomość, że precyzja i dokładność wykonania naszych 
wyrobów w dużej mierze ma wpływ na zdrowie i życie ludzkie, od 
samego początku stawiamy na najwyższą jakość. Nasi użytkownicy mają 
zapewniony odpowiedni komfort i wygodę pracy, a także niezawodność 
poszczególnych elementów. Wszystkie nasze produkty posiadają europej-
skie certyfikaty CE.

Wyróżniamy trzy podstawowe działy: 

Protekt - ochrona przed upadkiem z wysokości i ratownictwo;
Liftera - zawiesia i lekkie suwnice przejezdne do 5T;
Treeup - sprzęt arborystyczny.

Specyfika naszych produktów wymaga stosowania w procesach produk-
cyjnych komponentów i środków wytwórczych najwyższej jakości. Ciągle 
doskonalimy organizację oraz wykorzystywane technologie, aby dostarczać 
coraz lepsze rozwiązania ochrony zdrowia i życia naszych Klientów. 

Testy chłodziwa B-Cool 655
„Idea Liquid Tool, informacje o zaletach i korzyściach z użytko-

wania oraz „Serwis w Beczce” realizowany przez Abplanalp, przeko-
nało nas do przeprowadzenia prób z chłodziwem B-Cool 655. Zadanie 
nie było łatwe, ponieważ w naszym zoptymalizowanym już procesie 
produkcyjnym, chcieliśmy uzyskać dodatkowe oszczędności w zużyciu 
narzędzi skrawających, przy zachowaniu jakości produktu końcowego. 
B-Cool 655 wywiązał się z tego zadania znakomicie! Kwota oszczęd-
ności, wygenerowanych dzięki zmniejszeniu zużycia narzędzi, prawie w 
całości pokrywa koszty zakupu koncentratu. Dodatkowo, całość prób 
prowadziliśmy na parametrach skrawających dających nam wydajność 
większą niż przy poprzednim produkcie oraz niższym stężeniu emulsji. 

Kontrola potwierdziła wysokie parametry jakościowe, co osta-
tecznie zadecydowało o zastosowaniu B-Cool 655 we wszystkich 
pięciu obra-biarkach w naszej firmie.” 

Więcej informacji o firmie PROTEKT:
ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, tel. +48 42 292 95 00, info@protekt.com.pl, www.protekt.com.pl

„B-Cool 655 wywiązał się 
z zadania znakomicie”

PROTEKT – specjaliści od bezpieczeństwa!
Zwycięzca w kategorii: Optymalizacja kosztów zużycia 

narzędzi skrawających

Przemysł: 

Produkcja: 

Operacja: 

Materiał: 

Typ chłodziwa: 

Osiągnięty cel:

bezpieczeństwo i ochrona

sprzęt BHP do prac wysokościowych

frezowanie, toczenie

aluminium, stal

B-Cool 655

zmniejszenie zużycia narzędzi oraz poprawa powierzchni
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EMKO Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem z dwudziestoletnim stażem 
w branży precyzyjnej obróbki metalu, oraz innych materiałów, które 
poddają się temu procesowi. Charakteryzuje nas nieustanne ukierunko-
wanie na rozwój organizacji oraz pracowników. Takie podejście do prowa-
dzenia biznesu daje gwarancję jakości świadczonych usług oraz wytwa-
rzanych wyrobów.

Stopień najwyższej specjalizacji osiągnęliśmy w obróbce: frezowaniu 
CNC i toczeniu CNC, oraz obróbce elektroerozyjnej: EDM, WEDM. Ponadto 
wytwarzamy części zamienne do maszyn oraz linii produkcyjnych. Wyko-
nujemy mycie części zamiennych ultradźwiękami. W ramach kooperacji 
świadczymy usługi cięcia laserem, wodą, wszelkiego rodzaju obróbkę 
cieplną, cieplno-chemiczną oraz nakładanie różnych powłok metalicznych 
i niemetalicznych.

Misją naszej firmy jest: „Tworzenie rozwiązań najwyższej jakości, 
wykorzystując nowoczesne technologie, nawet dla najbardziej wymaga-
jących Klientów na całym świecie”.

Tak postawiony cel nadrzędny wymaga skutecznego i efektywnego 
systemu zarządzania oraz najnowocześniejszego parku maszynowego, 
który nieustannie modernizujemy. Jakość procesów gwarantuje wdrożony 
System Zarządzania oparty o normę ISO 9001:2008.

Więcej informacji o firmie EMKO Sp. z o.o.:
ul. Nowa 7, 95-200 Pabianice, tel. 42 213 02 36, fax 42 212 11 72, emko@emko.com.pl, www.emko.com.pl

Przemysł: 

Produkcja: 

Operacja: 

Materiał: 

Typ chłodziwa: 

Osiągnięty cel:

maszynowy

części zamienne do maszyn i linii produkcyjnych

frezowanie, toczenie

aluminium, stal

Blasocut 2000 Universal

poprawa komfortu pracy, zmniejszenie zużycia emulsji

EMKO – najwyższy stopień specjalizacji w CNC.
Zwycięzca w kategorii: Człowiek i środowisko

„Dbałość o zdrowie pracowników
zdecydowała o zastosowaniu

chłodziwa opartego na formule
Bio-Concept”

Testy chłodziwa Blasocut 2000 Universal
„Dbałość o bezpieczeństwo kreuje rozwiązania, których celem jest  

zapewnienie Pracownikom najwyższego komfortu pracy. W naszej 
organizacji skrupulatnie analizujemy wszystkie aspekty jakie mają 
wpływ na koszty wytwórcze. Zdajemy sobie sprawę, jaki wpływ na 
wydajność pracy mają przestoje, spowodowane absencjami choro-
bowymi. Dbałość o komfort i zdrowie pracowników, zadecydowała o 
stosowaniu w firmie chłodziwa opartego na unikalnej formule Bio-Con-
cept. Formuła ta zastosowana w chłodziwach Blasocut (stosujemy 
Blasocut 2000 Universal) wykorzystuje naturalne prawa natury, dzięki 
którym bakterie gnilne nie mają szans na rozmnażanie. Jednocześnie 
dominujące pożądane, przyjazne bakterie tlenowe, eliminują tworzące 
się samoczynnie w chłodziwie niebezpieczne dla zdrowia rakotwórcze 
azotyny. Formuła ta jest łagodna dla skóry. Obecnie wiemy, że odpo-
wiednio dobrane chłodziwo ma wpływ na warunki pracy. Dlatego cały 
czas staramy się być bardziej konkurencyjni.”
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CAV AEROSPACE Sp. z o.o. to firma produkcyjna działająca na polskim 
rynku od roku 2006 i zajmująca się obróbką maszynową, formowaniem 
części z blach oraz montażami podzespołów dla przemysłu lotniczego. 
Siedziba firmy znajduje się w Nowej Dębie, a wydział obróbki skrawaniem 
w Świlczy/k. Rzeszowa. 

Firma macierzysta, CAV AEROSPACE LIMITED, z siedzibą w Consett 
(Anglia), to grupa ukierunkowana na produkcję komponentów, systemów 
i podzespołów dla światowych liderów rynku lotniczego takich jak Airbus, 
Boeing, Safran, Bombardier, Gulfstream. Oprócz 2 zakładów w Polsce 
spółka posiada 3 fabryki w Wielkiej Brytanii.

Wydział Obróbki Skrawaniem w Świlczy posiada nowoczesne centra 
CNC frezarskie i tokarskie oraz wiele innych urządzeń produkcyjnych 
i kontrolnych, które umożliwiają nam sprostanie wysokim wymaganiom 
naszych Klientów. 

CAV Aerospace Sp. z o.o. posiada wszystkie niezbędne certyfikaty 
i zatwierdzenia wymagane dla producentów części lotniczych:

AS 9100 rev. C wydany przez BSI UK
ISO 9001 wydany przez BSI UK

Part 21 Sekcja A Podczęść G 
dla producentów sprzętu lotniczego Nr UK 21G.2233

oraz zatwierdzenia klientowskie udzielone przez: 
Airbus UK, RUAG, Bombardier, Gulfstream, Middlesex, 

Safran Landing Systems.

Testy chłodziwa Blasocut BC 25 MD
„W roku 2015 Wydział Obróbki Skrawaniem rozpoczął testy 

z opartym na Bio-Concepcie chłodziwem Blasocut BC 25 MD posia-
dającym wszystkie stosowne wymagane przez firmę aprobaty lotnicze. 
Podczas testów zauważyliśmy wyraźną poprawę w jakości powierzchni 
na obrabianych detalach. Zachęciło nas to do przejścia całym parkiem 
maszynowym na chłodziwo BC 25 MD. Jednocześnie zauważyliśmy 
mniejszą ilość interwencji serwisowych do obrabiarek CNC. Mniej 
napraw to niższe koszty eksploatacji, a także efektywniejsze wykorzy-
stanie posiadanych zasobów (brak kosztownych przestojów). Ponadto, 
wysoka jakość dodatków antykorozyjnych w BC 25 MD, pozwoliła nam 
wyeliminować z procesu produkcyjnego kosztowną, dodatkową czyn-
ność konserwacji międzyoperacyjnej. Wszystkie te czynniki, pozwo-
liły firmie na zwiększenie produktywności zakładu o min. 5%. Dzięki 
temu jesteśmy jeszcze bardziej konkurencyjni na bardzo wymagającym 
rynku branży lotniczej.”

Więcej informacji o firmie CAV Aerospace Sp. z o.o.:
ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, tel. +48 17 250 23 00, office@cavaerospace.pl, www.cav-aerospace.com

„Blasocut BC 25 MD zwiększył 
produktwyność o min. 5%”

CAV AEROSPACE – wiodący dostawca precyzyjnych 
podzespołów dla przemysłu lotniczego.

Zwycięzca w kategorii: Wzrost produktywności

Przemysł: 

Produkcja: 

Operacja: 

Materiał: 

Typ chłodziwa: 

Osiągnięty cel:

lotniczy

system anty-oblodzeniowy, element skrzydła nad gondolą silnika, elementy i klapa skrzydła

frezowanie, toczenie, wiercenie 

aluminium

BLASOCUT BC 25 MD

brak przestojów maszyn, poprawa powierzchni, mniejsze zużycia chłodziwa
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Drodzy Czytelnicy, kolejny już raz publikujemy raport maszyn dla 
szkolnictwa - frezarek oraz tokarek. Pomimo tego, że na polskim rynku 
istnieje tyle firm, które oferują różnego rodzaju maszyny (również 
frezarki i tokarki), to tylko kilka firm zdecydowało się wziąć udział 
w raporcie. Mam jednak nadzieję, że omówione maszyny zainteresują 
ośrodki naukowe, centra szkoleniowe czy szkoły.

Właśnie do tych instytucji kierujemy nasz raport. Obecnie coraz 
więcej ośrodków naukowych zwraca się z zapytaniem do firm, które 
mają w swojej ofercie maszyny mające być wykorzystane do celów 
szkoleniowych. Co to może oznaczać?

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

poprzednia ekipa rządząca postanowiła skupić się na osłabianiu 
kwiatu polskiej młodzieży, zamiast na doposażaniu średnich szkół 
technicznych w maszyny i urządzenia funkcjonujące obecnie na rynku 
i odpowiadające rozwojowi technologicznemu, jaki wciąż następuje. 
Ma to niemałe konsekwencje, gdyż właściciel firmy nie zdecyduje się 
na zakup nowej maszyny z obawy przed zniszczeniem jej, wynikającym 
z braku wystarczających umiejętności operatora, a to z kolei generuje 
dodatkowe koszty. Naturalne, iż serwisowanie maszyny używanej jest 
tańsze aniżeli nowej, co z kolei powoduje spadek zainteresowania 
nowymi maszynami.

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

Dziękujemy firmom za wzięcie udziału w raporcie i zapraszamy 
Państwa do zapoznania się z nim. Raport tokarek i frezarek dla 
szkolnictwa znajdziecie Państwo na kolejnych stronach.

Maszyny dla szkolnictwa

reklama
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Tokarki dla szkolnictwa - raport

PRODUCENT Haas Automation Inc. EUROMETAL

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Abplanalp Sp. z o.o. EUROMETAL

TYP MASZYNY ST-10 TL-1 SKOLAR 6S SKOLAR i6S

ŚREDNICA OBRABIANEGO DETALU PARAMETRY PARAMETRY

Przelot nad łożem (mm) 641 508 250 300

Przelot nad suportem poprzecznym (mm) 413 279 110 100

Przelot nad konikiem (mm) 597 508 - -

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE

Rozmiar uchwytu mocującego  (mm) 165 203 125 125

Maksymalna średnica skrawania (mm) 356 406 110 100

Maksymalna długość skrawania  (mm) 356 762 550 400

Maksymalna długość pręta (mm) 1200 600 - -

Dystans pomiędzy wrzecionami (mm) 406 762 - -

PRZESUWY ROBOCZE i SZYBKOŚCI DOBIEGÓW

Oś X (mm) 200 203 90 240

Oś Z (mm) 356 762 320 320

Szybkość dobiegów na X (m/min) 30,5 11,4 2000 5000

Szybkość dobiegów na Z (m/min) 30,5 11,4 2000 5000

Maks. siła pociągowa w osi X (kN) 14,7 17,3 4 -

Maks. siła pociągowa w osi Z (kN) 14,7 6,8 4 -

WRZECIONO

Maks. Moc (kW) 11,2 8,9 1000 1500

Maks. Prędkość (obr./min) 6000 2000 3000 3000

Maks. moment obrotowy (Nm) 102 146 - -

Końcówka wrzeciona (rodzaj) A2-5 A2-6 - -

Średnica otworu wrzeciona (mm) 44 76 20 20

GŁOWICA REWOLWEROWA

Liczba narzędzi - ilość 12 4 4 8

Narzędzia - średnica do obróbki zewnętrznej i wewnętrznej (mm) 32 25 10x10mm 10x10

Rozmiar narzędzia (mm) 25 20 10x10mm 10x10

Prześwit z tyłu wytaczadła (mm) - - - -

INNE DANE - - - -

Waga maszyny (kg) 2268 1860 410 620

Wymagane powietrze (Bar) 5,5-8,2 5,5-8,2 Nie Nie

Pojemnik zbiornika chłodziwa (litry) 114 75 Tak Tak

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

OSOBA DO KONTAKTU Grzegorz Sak Sławomir Kaczmarek

TELEFON/FAX Tel: 22 379 44 79 Tel. 58 550 08 20, 58 550 08 19

WWW/E-MAIL grzegorz.sak@haas-poland.pl www.eurometal.com.pl,
eurometal@eurometal.com.pl
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Tokarki dla szkolnictwa - raport

PRODUCENT ZMM SLIVEN DUGARD

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A.

TYP MASZYNY C400TM/1500 
 konwencjonalna

DUGARD 100
CNC

ŚREDNICA OBRABIANEGO DETALU PARAMETRY

Przelot nad łożem (mm) 400 mm 470 mm

Przelot nad suportem poprzecznym (mm) 235 mm 284 mm

Przelot nad konikiem (mm) 400 mm 260 mm

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE

Rozmiar uchwytu mocującego (mm) 200 mm 150 mm

Maksymalna średnica skrawania (mm) 400 mm 210 mm

Maksymalna długość skrawania (mm) 1360 mm 290 mm

Maksymalna długość pręta (mm) - 1500 mm

Dystans pomiędzy kłami (mm) 1500 mm -

PRZESUWY ROBOCZE i SZYBKOŚCI DOBIEGÓW

Oś X (poprzeczny) (mm) 235 mm 150 mm

Oś Z (wzdłóżny) (mm) 1500 mm 320 mm

Szybkość dobiegów na X (m/min) - 30 m/min

Szybkość dobiegów na Z (m/min) - 30 m/min

Maks. siła pociągowa w osi X (kN) - -

Maks. siła pociągowa w osi Z (kN) - -

WRZECIONO

Maks. moc (kW) 4 kW 7 kW

Maks. prędkość (obr./min) 2240 obr/min 6000 obr/min

Maks. moment obrotowy (Nm) 40 Nm -

Końcówka wrzeciona (rodzaj) DIN55027 nr 6 A2-5 ASA

Średnica otworu wrzeciona (mm) 52 mm 62 mm

GŁOWICA REWOLWEROWA

Liczba narzędzi - 12

Narzędzia - średnica do obróbki zewnętrznej i wewnętrznej (mm) - -

Rozmiar chwytu narzędzia (mm) - 20 x 20 mm

Prześwit z tyłu wytaczadła (mm) - 32 mm

INNE DANE

Waga maszyny (kg) 1700 kg 2800 kg

Wymagane powietrze (Bar) Nie Tak

Pojemnik zbiornika chłodziwa (litry) 35 -

ADRES ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin

OSOBA DO KONTAKTU Błażej Sieciński

TELEFON/FAX Tel. 515 277 939

WWW/E-MAIL b.siecinski@jafo.com.pl

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 ma-

szynie 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
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PRODUCENT Haas Automation Inc. EUROMETAL

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Abplanalp Sp. z o.o. EUROMETAL

TYP MASZYNY MiniMill TM-1 - -

Oś X (mm) 406 762 260 270

Oś Y (mm) 305 305 152 152

Oś Z (mm) 254 406 180 270

Od końca wrzeciona do stołu (~min.) (mm) 102 102 60 80

Od końca wrzeciona do stołu (~maks.) (mm) 356 508 240 350

STÓŁ

Długość (mm) 914 1213 400 550

Szerokość (mm) 305 267 145 160

Szerokość rowków teowych (mm) 16 16 12 12

Odległość pomiędzy rowkami teowymi (mm) 110 102 40 43

Liczba rowków teowych (ilość) 3 3 3 3

Maks. obciążenie stołu (kg) 227 454 20 30

WRZECIONO

Maks. Moc (kW) 5,6 5,6 1000 1000

Maks. Prędkość (obr./min) 6000 4000 5000 5000

Maks. moment obrotowy (Nm) 45 45 - -

System napędowy (rodzaj) Pasowy Pasowy Pasek Pasek

Stożek (rodzaj) ISO40 ISO40 ISO20 ISO20

Smarowanie łożysk (rodzaj) Smar Smar - -

Chłodzenie (rodzaj) Pompa chłodziwa Pompa chłodziwa Nie Nie

PRĘDKOŚĆ POSUWU

Szybkość dobiegów na X (m/min) 15,2 5,1 2000 2000

Szybkość dobiegów na Y (m/min) 15,2 5,1 2000 2000

Szybkość dobiegów na Z (m/min) 15,2 5,1 2000 2000

Maks. posuw roboczy (m/min) 12,7 5,1 500 500

SILNIKI OSI

Maks. siła pociągowa w osi X (kN) 8,9 8,9 1,35 4

Maks. siła pociągowa w osi Y (kN) 8,9 8,9 1,35 4

Maks. siła pociągowa w osi Z (kN) 8,9 8,9 2,2 6

INNE DANE

Wymagane powietrze (Bar) 5,5-8,2 5,5-8,2 Tak Tak

Waga maszyny (kg) 1542 1470 340 470

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

OSOBA DO KONTAKTU
Grzegorz Sak Sławomir Kaczmarek

TELEFON/FAX
Tel: (22) 379 44 79 Tel. 58 550 08 20, 58 550 08 19

WWW/E-MAIL
grzegorz.sak@haas-poland.pl www.eurometal.com.pl,

eurometal@eurometal.com.pl

Frezarki dla szkolnictwa - raport
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PRODUCENT GF Machining Solutions JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE GF Machining Solutions sp z o.o. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A.

TYP MASZYNY Mikron VCE 600 Pro FN40V FVF45N

Oś X (mm) 600 600 650/800

Oś Y (mm) 500 400 475

Oś Z (mm) 540 450 475

Od końca wrzeciona do stołu (~min.) (mm) 140 60 11

Od końca wrzeciona do stołu (~maks.) (mm) 680 510 486

STÓŁ

Długość (mm) 700 800 1200

Szerokość (mm) 500 400 450

Szerokość rowków teowych (mm) 18 18 18

Odległość pomiędzy rowkami teowymi (mm) 100 80 65

Liczba rowków teowych (ilość) 5 5 6

Maks. obciążenie stołu (kg) 800 200 400

WRZECIONO

Maks. moc (kW) 18,5 7,5kW 7,5kW

Maks. prędkość (obr./min) 16000 4000 4000

Maks. moment obrotowy (Nm) 149 - -

System napędowy (rodzaj) przekłania pasowa Silnik AC Silnik AC

Stożek (rodzaj) ISO 40 ISO40 DIN2080 ISO40 DIN2080

Smarowanie łożysk (rodzaj) tak - -

Chłodzenie (rodzaj) tak - -

PRĘDKOŚĆ POSUWU

Szybkość dobiegów na X (m/min) 40 30 60

Szybkość dobiegów na Y (m/min) 40 30 60

Szybkość dobiegów na Z (m/min) 40 15 40

Maks. posuw roboczy (m/min) 24 X, Y 30, Z 15 X,Y,Z 20

SILNIKI OSI

Maks. siła pociągowa w osi X (kN) 10 000 4,5 5,0

Maks. siła pociągowa w osi Y (kN) 10 000 4,5 5,0

Maks. siła pociągowa w osi Z (kN) 13 800 10,5 13,0

INNE DANE

Wymagane powietrze (Bar) tak nie tak

Waga maszyny (kg) 5000 2200 2400

ADRES Al. Krakowska 81, 
Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin

OSOBA DO KONTAKTU Dział Sprzedaży Maszyn Błażej Sieciński

TELEFON/FAX Tel. 22 326 50 50, 22 326 50 99 Kom. 515 277 939

WWW/E-MAIL www.gfms.com/pl
info.gfms.pl@georgfischer.com b.siecinski@jafo.com.pl

Frezarki dla szkolnictwa - raport
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Oprawka narzędziowa spełnia w obróbce skrawaniem bardzo 
ważną rolę jako połączenie między narzędziem i maszyną. Przy 
wyborze elementu mocującego, najlepszego do konkretnego 
zastosowania, należy uwzględnić: dokładność wymiaru, jakość 
powierzchni, czasy przestojów, zużycie narzędzi, a także oczeki-
waną jakość obrabianej części i poniesione koszty.

Każda aplikacja ma inne wymagania dla mocowania narzędzi i nie 
ma na rynku jednego systemu, który obejmuje je wszystkie. Dlatego 
SCHUNK stworzył program różnych systemów mocowania dla całego 
spektrum zastosowań. Innowacyjne i wysoce precyzyjne systemy moco-
wania narzędzi z naszego programu obejmują szeroką gamę wymagań 
Klientów i zadań obróbki skrawaniem. 

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze optymalnej oprawki?

Bicie promieniowe decyduje o dokładności wymiarów obrabianych 
przedmiotów. 

Nowoczesne systemy precyzyjnych oprawek narzędziowych, jak 
hydrauliczna oprawka narzędziowa TENDO i technika mocowania poli-
gonalnego TRIBOS firmy SCHUNK, wykazują – tak jak oprawki termo-
kurczliwe i precyzyjne tuleje zaciskowe, bardzo dużą dokładność obro-
tową. Podczas gdy użytkownik tanich oprawek tulejkowych musi liczyć 

się z większym biciem promieniowym, oprawki precyzyjne umożliwiają 
dokładną obróbkę przedmiotów i zapewniają ich idealne wymiary. 
Przeprowadzone próby pokazują, że w wyniku działania temperatury 
oprawki termokurczliwe z czasem tracą wysoką dokładność obrotową, 
zaś hydrauliczne oprawki narzędziowe TENDO, których mocowanie 
odbywa się za pomocą ciśnienia oleju, lub oprawki poligonalne TRIBOS 
zachowują bicie promieniowe <0,003 mm, nawet przy wielokrotnej 
wymianie narzędzi.

Tłumienie drgań chroni narzędzia i zapewnia gładką powierzchnię. 
Poszczególne oprawki narzędziowe różnią się pod względem 

tłumienia drgań. Podczas gdy w oprawkach termokurczliwych narzędzie 
i oprawka stanowią całość i nie wykazują żadnego tłumienia drgań, to 
komorowa budowa oprawki TRIBOS-R z tłumiącymi wkładkami w komo-
rach wokół otworu mocującego zapewnia maksymalnie spokojną i równą 
obróbkę. Podobne właściwości wykazują hydrauliczne oprawki narzę-
dziowe TENDO. Nie ma wątpliwości, że zastosowanie w mocowaniu tech-
nologii tłumiącej drgania jest opłacalne. Dzięki redukcji drgań znacznie 
polepsza się praca narzędzia – zmniejsza się jego zużycie, co wydłuża 
żywotność nawet o 47%. Tłumienie drgań w oprawkach narzędziowych 
wydłuża także żywotność wrzeciona i chroni je przed uszkodzeniem.

Duża siła dzięki wysokiej sztywności promieniowej. 
Przy obróbce skrawaniem na oprawkę narzędziową działają duże 

siły promieniowe. Technika termokurczliwa CELSIO i poligonalna 
oprawka TRIBOS-R firmy SCHUNK mają bardzo dobrą sztywność 
promieniową i utrzymują parametry obróbki nawet podczas bardzo 
trudnych zadań obróbkowych.

Oprawki narzędziowe firmy SCHUNK
Optymalizacja mocowania narzędzi w każdej aplikacji
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Szybka wymiana narzędzia w celu skrócenia czasów przestoju 
maszyny. 

Przy wyborze optymalnej oprawki narzędziowej dużą rolę odgrywa 
czas przezbrojenia maszyny. Uniwersalne oprawki hydrauliczne TENDO 
są mocowane bez dodatkowych przyrządów. Wystarczy zwyczajny klucz 
sześciokątny lub hakowy, aby w pół minuty wymienić narzędzie. Nieco 
bardziej pracochłonna, jednak również dość szybka, jest wymiana narzę-
dzia w oprawce poligonalnej TRIBOS. Najdłuższy jest czas przezbrojenia 
oprawek termokurczliwych, który (razem z ochłodzeniem nagrzanej 
oprawki) wynosi do dziesięciu minut.

Mała wielkość. 
Im części obrabiane są mniejsze, lub mają bardziej skompliko-

wane kształty, tym ważniejsze są: wielkość i rodzaj systemu mocowania 
narzędzi. Oprawka poligonalna TRIBOS-S i oprawka hydrauliczna TENDO 
LSS szczególnie nadają się do zadań na bardzo małej przestrzeni. Obie 
oprawki nadają się do obróbki HSC, przy wysokiej prędkości obrotowej. 
Bardzo wąska przedłużka TRIBOS-SVL, w połączeniu z różnymi opraw-

kami, umożliwia dostęp do najtrudniej dostępnych obszarów obrabia-
nych przedmiotów. Dodatkowo, dzięki małemu biciu promieniowemu 
<0,003 mm, przedłużka ta sprawia, że w wielu przypadkach zastoso-
wanie drogich narzędzi specjalnych nie jest konieczne.

Czy tani to rzeczywiscie tani? 
Firma SCHUNK, lider kompetencji w technice mocowań, przepro-

wadziła test wytrzymałościowy różnego rodzaju oprawek narzędzio-
wych, w którym udowodniono, że rodzaj oprawki ma znaczny wpływ 
na żywotność narzędzia i obciążenie wrzeciona maszyny. Wykazano, że 
mimo niższych kosztów zakupu oprawki termokurczliwej (w porównaniu 
z oprawką hydrauliczną), koszty obróbki przy użyciu oprawki hydrau-
licznej TENDO po 19 h pracy okazały się znacznie niższe. Różnica kosztów 
między najtańszym i najdroższym przetestowanym systemem moco-
wania przy 100 h obróbki wynosi aż 771 euro.

Decyduje współpraca. 
Przy wyborze właściwego systemu mocowania narzędzi użytkownik 

musi uwzględnić wiele czynników, określić zadania obróbki skrawaniem 
i według nich wybrać optymalny system. Firma SCHUNK oferuje pomoc 
doradców technicznych przy wyborze najbardziej właściwych oprawek 
narzędziowych. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie zoptymali-
zowanej kosztowo i jakościowo produkcji. W ramach programu TOTAL 
TOOLING firma SCHUNK oferuje swoim klientom możliwość bezpłat-
nego przetestowania produktów, aby mieli oni pewność, że wybierają 
narzędzie najbardziej właściwe do swoich zadań. W celu wstępnego 
wyboru właściwego systemu mocowania narzędzi, zapraszamy na 
naszą stronę www.pl.schunk.com, gdzie znajdziecie Państwo obszerne 
informacji o oferowanych produktach.
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Frez Toro-X został zaprojektowany z 
myślą o obróbce trójwymiarowych kształtów 
form i matryc z dużymi prędkościami skra-
wania (HSM). W tej dziedzinie frez Toro-X 
potrafi okazać w pełni swój potencjał.

Narzędzia z serii Toro-X są wykorzysty-
wane gdy wymagana jest znaczna wydaj-
ność objętościowa obróbki z dużą pręd-
kością posuwu i szerokością frezowania, 
której konwencjonalne narzędzia nie są w 
stanie zapewnić.

Frezy Toro-X są szczególnie przydatne 
do obróbki zgrubnej oraz półwykończe-
niowej form i matryc. Ponadto, można 
za ich pomocą wykonać obróbkę wykoń-
czeniową z wysoką dokładnością. Zakres 
obrabianych materiałów zawiera wszystkie 
zahartowane stale z przedziału 42 do 60 
HRC. Obróbka zgrubna takich materiałów 
do konturu bliskiego finalnemu może być 
przeprowadzona z najwyższą efektywno-
ścią. Pole zastosowań tych narzędzi obej-

muje poza matrycami i formami także 
dokładną obróbkę elementów z twardych 
i wytrzymałych gatunków stali.

Przewaga nad konwencjonalnymi 
typami narzędzi leży we wzroście produk-
tywności, mniejszych kosztach narzędzio-
wych oraz korzystnej relacji ceny do jakości 
podczas operacji obróbki zgrubnej. Nieco 
wyższy koszt w stosunku do konwencjonal-
nych frezów torusowych jest kompensowany 
przez znacznie dłuższą żywotność narzędzia.

Nowa generacja narzędzi Toro-X 
stanowi perfekcyjną kombinację gatunku 
węglika, geometrii krawędzi skrawających 
oraz pokrycia, czyli elementów decydują-
cych o jego funkcjonownaniu.

Toro-X 

Specjalista do frezowania kształtów 3D 
z dużymi prędkościami (HSM)

Zalety: 

Większa wydajność - znacząco 
niższe koszty obróbki elementu, dzięki 
dużej prędkości posuwu przy zacho-
waniu dużej głębokości i szerokości 
frezowania,

Niższy udział kosztów narzędzio-
wych, dzięki ograniczeniu zużycia 
ściernego narzędzia,

Duża uniwersalność - możliwe stoso-
wanie do obróbki zgrubnej, półwykoń-
czeniowej i wykończeniowej,

Większa żywotność i niezawod-
ność oraz wynikająca z nich rzadsza 
kontrola oraz wymiana narzędzi.
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Innowacje i technologie w narzędziach Toro-X

HM-XT wyjątkowo twardy gatunek węglika
• zwiększona odporność na zużycie ścierne
• zapewnia dobrą udarność zabezpieczającą krawędzie skrawające 

przed wykruszeniem

Wytrzymała krawędź skrawająca
• zmniejszone ryzyko wykruszenia krawędzi

Wysoka dokładność wykonania narzędzia
• pozwala na uzyskanie finalnego kształtu elementu

Specjalnie wykończona krawędź skrawająca
• wzmocnienie ostrza poprzez likwidację karbów
• redukcja niewykorzystanego naprężenia na krawędzi skrawającej

Wysoka dokładność wykonania nrzędzia
• zapewnia zwiększoną odporność na zużycie ścierne
• chroni narzędzie przed zużyciem termicznym

Frez Toro-X różni się od konwencjonalnych frezów torusowych 
poprzez:

• mniejszy kąt linii śrubowej,
• twardszy gatunek węglika,
• pokrycie o dużej twardości i odporności termicznej,
• oryginalne kondycjonowanie krawędzi skrawających.

Geometria Toro-X gwarantuje najwyższą możliwą stabilność pracy 
narzędzia.

Niższe koszty narzędziowe
Specjalny gatunek węglika spiekanego oraz twarde pokrycie 

dedykowane do obróbki stali zahartowanych z dużymi prędkościami 
skrawania efektywnie ograniczają wzrost zużycia ściernego.

Ponadto, ryzyko wykruszenia krawędzi skrawającej zostało 
znacząco zredukowane dzięki dodatkowym zabiegom wykańczają-
cym (kondycjonowaniu).

Poprawa jakości elementu obrabianego
Solidna, sztywna geometria narzędzia umożliwia uzyskanie dużej 

dokładności wykonania elementu obrabianego.
Precyzyjnie wykonany promień naroża (tolerancja 0/+0,015) 

pozwala na obróbkę zgrubną z pozostawieniem niewielkiego, równo-
miernego naddatku na obróbkę wykończeniową. Ponadto pozwala także 
na przeprowadzenie obróbki półwykończeniowej i wykończeniowej.

Krawędź skrawająca narzędzia poddanego kondycjonowaniu

Wzmocnienie krawędzi skrawającej

Brak wykruszeń

Wygładzenie 
śladów po przej-
ściu ściernicy 
na krawędzi 
skrawającej

Wysoka jakość 
powierzchni
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Większa wydajność
Niewielki kąt linii śrubowej pozwala na zwiększenie grubości 

ostrza bez zmiany przestrzeni koniecznej do odprowadzenia wiórów. 
Dzięki wzmocnieniu ostrza, narzędzie jest bardziej stabilne i pozwala 
na przeniesienie większych sił skrawania. W porównaniu do konwen-
cjonalnych frezów możliwe jest zwiększenie głębokości i szerokości 
frezowania.

Stosowana wartość posuwu podczas obróbki zgrubnej jest do 
100% wyższa niż dla narzędzi konwencjonalnych.

Większa efektywność
Dzięki wysokiej niezawodności procesu obróbki oraz dużej wydaj-

ności objętościowej obróbki, można obrobić większe powierzchnie za 
pomocą jednej ciągłej operacji. Redukuje to ilość koniecznych inspek-
cji stanu narzędzia w trakcie frezowania oraz ogranicza ilość wymian 
narzędzia.

Seria Toro-X
Seria Toro-X obejmuje frez dwóch rodzajów wysięgów – 3xd i 6xd. 

Narzędzia oferowane są z promieniami zaokrąglenia naroża od R0,2 do 
R2. Chcąc zachować jak największą dokładność obróbki, frezy ofero-
wane są wyłącznie z chwytem cylindrycznym prostym.

Porównanie szerokości ostrzy

Różnica w szerokości ostrzy dla różnych kątów nachylenia 
krawędzi skrawającej przy tej samej głębokości rowka wiórowego

Porównanie prędkości posuwu*

Frez konwencjonalny Toro-X
* Podczas obróbki zahartowanej stali narzędziowej (54 HRC)
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   ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
   ul. Poznańska 104    T: +48 61 222 58 00   E-mail: info@ita-polska.com.pl
   Skórzewo, 60-185 Poznań   F: +48 61 222 58 01   www.ita-polska.com.pl

reklama

Miedź M1E na elektrody
W naszej ofercie posiadamy miedź M1E (E-Cu58) w postaci:

• prętów płaskich oraz okrągłych, przyciętych na wymiar!

OBERON® Robert Dyrda
Tel. 52 354 24 00, Fax 52 354 24 01

www.oberon.pl; oberon@oberon.pl
W ofercie firmy również inne gatunki stopów miedzi!



Z nami zrobisz detale
ze stali narzędziowej, stopów aluminium

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

□ C 45     □ 1.2083 ESR  □ 7075

□ 1.2311    □ 1.2085   □ 6082

□ TOOLOX®   □ 1.2316   □ 5083

□ SUPERPLAST®  □ 1.2343   □ 2017 A

□ CORROPLAST®  □ 1.2767   □ i innych

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

www.oberon.pl, www.oberonrd.pl, oberon@oberon.pl
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Oprogramowanie NX, którego właścicielem jest Siemens PLM Software znajduje się w światowej czołówce 
programów CAD/CAM/CAE. Zawiera szereg nowoczesnych rozwiązań ułatwiających optymalizację pracy. 
Pomimo dużej ilości poleceń, NX z wersji na wersje jest bardziej intuicyjny i prostszy w obsłudze. Dzieje się tak 
za sprawą nowych funkcjonalności, które umożliwiają bardzo elastyczną pracę i uzyskanie szybkich efektów.  
Ostatnio Siemens udostępnił kolejną odsłonę oprogramowania, a mianowicie NX 11.0. W niniejszym artykule 
zostały zaprezentowane niektóre nowe polecenia ze środowiska CAD.

Flattening and Forming- szybkie wykonanie rozwinięć ścianek i powierzchni. Do tej pory trzeba było wykonać bardzo starannie 
powierzchnie rozwijalną, żeby była możliwość jej rozwinięcia. W przypadku małego błędu powierzchni nie dało się rozwinąć gdyż nie 
była rozwijalna.

Nowe polecenie umożliwia rozwinięcie każdej ścinaki nawet 
z zagięciami nieliniowymi oraz przetłoczeniami W trakcie rozwi-
jania możemy wyświetlić mapę kolorów, która zobrazuje poziom 
odkształceń. Dzięki temu wykonując np. obicia tapicerskie w siedze-
niach aut wiemy o ile musimy naciągnąć materiał. NX pomoże zanali-
zować czy dany kształt można wykonać z jednego fragmentu mate-
riału. Ponadto polecenie umożliwia wykonanie dowolnego kształtu 
na rozwiniętej powierzchni i zwinięciu go do poziomu docelowego. 
Dzięki temu wiemy jak zachowa się materiał i w którym miejscu się 
znajdzie ewentualne wycięty lub naszyty kształt. Łatwiej ocenić wyrób 
pod względem estetycznym i praktycznym. Na rys. 1 pokazane jest 
siedzenie oraz kilka rozwinięć wykonanych na jego ściankach.

Rys. 1. Widok kanapy tylnej auta osobowego z częściowym 
rozwinięciem powierzchni oraz analizą odkształceń.

Variable 0ffset Face – szybkie wprowadzenie zmiennego odsunięcia na wybranych ściankach. W poprzednich wersjach oprogramowania 
tworzenie zmiennego odsunięcia ścianek było bardzo pracochłonne i wymagało dobrej znajomości modelowania powierzchniowego. Pole-
gało na odsunięciu kilku ścianek, docięciu ich i ponownym połączeniu do oryginalnego modelu. Obecnie  jest to bardzo proste i nie wymaga 
dobrej  znajomości  powierzchni. Procedura definiowania polega na wskazaniu części do zmiany, następnie zakresów, w których nastąpi 

zmiana. W ostatnim kroku definiowana jest wielkość odsunięcia 
i sposób przejścia między strefami. Mamy do dyspozycji przej-
ście z zachowaniem ostrych krawędzi  oraz płynne. Na rysunku 
2 jest widoczna osłona tarczy hamulcowej w samochodzie. 
W tarczy należało wykonać podebranie w celu uniknięcia kolizji 
z innymi elementami. Dzięki zmiennemu odsunięciu modyfikacja 
modelu zajmuje kilkanaście sekund.

Rys. 2. Widok fragmentu osłony tarczy hamulcowej z wyko-
nanym odsunięciem zmiennym powierzchni na ograni-
czonym obszarze.

Nowości NX CAD 11
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Convergent Modeling – modelowanie z użyciem geometrii zaimportowanej z pliku STL. Do tej pory wykonanie  modelu na podstawie 
STL było bardzo pracochłonne. W NX 11.0 wprowadzono możliwość zamiany geometrii trójkątów na obiekt z wypełnionym wnętrzem. Obiekt 
przypomina bryłę. Na uzyskanej geometrii można użyć operacji standardowego modelowania i dzięki temu odejmować oraz sumować zamo-
delowane obiekty. Ta funkcjonalność umożliwia bardzo szybkie wykonanie na podstawie skanu właściwej bryły do obróbki. Świetnym przy-
kładem jest skan czaszki człowieka na podstawie, którego można wykonać płytkę wypełniającą ubytek. Procedura modelownia polega na 

wykonaniu płaskiego zarysu płytki 
i przecięciu nim zaimportowanej 
geometrii z formatu STL. Następnie 
standardowym wyciągnięciem utwo-
rzenie bryły przez wskazanie ścianki 
do wyciągnięcia (rys. 3).

Rys. 3. Widok skanu czaszki z wyko-
naną płytką na bazie modelu zaim-
portowanego z pliku STL.

Swept Volume – Modelowanie przez przeciągnięcie bryły po ścieżce. Zwykle w systemach CAD zamodelowanie rzeczywistej bryły, która 
ma powstać np. w wyniku obróbki frezowaniem 4-osiowym (wykonywanie ślimaków przy sprzężonym ruchu obrotowym części i ruchu frezu) 
jest bardzo kłopotliwe i wymaga analitycznego sposobu wyznaczania. 
W nowej wersji NX dodano polecenie umożliwiające przeciągnięcie 
bryły obrotowej po krzywej. Dzięki temu wykonywanie kieszeni krzyw-
kowych na powierzchniach walcowych stało się proste i nie wymaga 
modelowania powierzchniowego. Procedura definiowania operacji 
polega na wskazaniu bryły do przeciągnięcia, ścieżki i wektora wzdłuż 
którego porusza się frez (rys. 4).

Rys. 4. Widok bryły przeciągniętej po spiralnej ścieżce.

Drukowanie 3D – od wersji NX 11.0 można przesyłać bezpo-
średnio informacje na drukarkę 3D, bez konieczności translacji i korzy-
stania z dodatkowego oprogramowania.

CAMdivision Sp. z o.o.

Park Przemysłowy
Źródła-Błonie k.Wrocławia ul. Sosnowa 10
55-330 Miękinia, Błonie 
Tel. 71 780 30 20, faks: 71 780 30 31
E-mail: info@camdivision.pl, www.camdivision.pl
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Oprogramowanie CAD/CAM - raport
Producent: Zwsoft -

Skrócona nazwa firmy: 3D Master DP Technology

Nazwa programu/aplikacji: ZW3D CAD/CAM -

Pełna nazwa najnowszej wersji programu na rynku: ZW3D zintegrowany system CAD/CAM ESPRIT 2016

Przynależność do grupy CAD/CAM Tak CAD/CAM

Polska wersja językowa (tak/nie) Tak Tak

Wymagana platforma sprzętowa

Intel® Core i5 (2.66 GHz i więcej) i nowszy lub odpowiednik AMD®, 
8GB RAM lub więcej, 8GB wolnego miejsca na dysku twardym 

do instalacji, wolne 2GB lub więcj dla wymiany pliku, mysz z rolką 
3-przyciskowa, monitor 19 cali, karta graficzna zgodna z Microsoft 

DirectX10® i Open GL 3.3, rozdzielczość monitora 1280x1024, 
1600x900, 1680x1050, 1920x2080 przy 32-bitowej palecie kolorów

PC

Systemy operacyjne

Microsoft® Windows XP SP3 lub nowszy (32-bity lub SP2 64-bity), 
Microsoft® Windows 2003 Serwer, Microsoft® Windows Vista 

(32-bity lub 64-bity), Microsoft® Windows 7 (32-bity lub 63-bity), 
Microsoft® Windows 2008 Server, Microsoft® Windows 8 (32-bity 

lub 64--bity),  Microsoft® Windows 10 (32-bity lub 64-bity)

Windows 7, 8, 10

Funkcjonalność CAD

Modelowanie bryłowe Tak Tak

Modelowanie powierzchniowe Tak Tak

Modelowanie hybrydowe Tak Tak

Modelowanie 2D/3D Tak Tak

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

Czy istnieje możliwość tworzenia i definiowania zespołów? Tak Nie

Czy program umożliwia tworzenie rysunku złożeniowego? Tak Nie

Czy program umożliwia tworzenie rysunku wykonawczego? Tak Nie

Czy program umożliwia tworzenie raportów? Tak Tak

Czy jest możliwe generowanie dokumentacji technicznej? Tak Tak

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

Tak,DWG, DXF, IGES, Images, neutral, Parasolid, PartSolutions, 
PS3, STEP, STL, VDA, VRML, ACIS, CATIA V4/V5, Inventor, NX, 

ProE, SolidEdge, Solidworks, Graphic Format

SAT, AutoCAD (DWG, DXF), CSV, DXF™, Autodesk Inventor® (IPT, 
IAM), IGES, Mechanical Desktop®, Parasolid® (X_B, X_T), Solid Edge® 
(PAR, PSM, ASM), SolidWorks® (SLDPRT, SLDASM), TXT, VDA, JT, CGR, 
(A3D, M3D);Opcja: CATIA V4, V5® (MODEL, EXP, DLV, DLV3, SESSION, 

CATPART, CATPRODUCT), Creo-Pro/ENGINEER® (PRT, ASM, NEU), 
NX-Unigraphics® (PRT) STEP, STL. SAT, DWG, DXF, IGS, Parasolid® 

(X_B, X_T), Rhino (3DM); Opcja: STEP, STL.

Czy istnieje możliwość naprawiania uszkodzonych rysunków? Tak Tak

Dostosowanie możliwości programu do preferencji użytkownika Tak Tak

Czy program umożliwia projektowanie form wtryskowych? Tak Nie

Funkcjonalność CAM

Wsparcie podprogramów - Tak

Frezowanie/toczenie/wiercenie/grawerowanie Tak Tak

Inne metody obróbki - Tak

Czy program posiada możliwość wygenerowania kodu 
sterującego obrabiarką? Tak Tak

Wykrywanie kolizji narzędzi Tak Tak

Optymalizacja programów obróbki Tak Nie

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

Dodatkowe funkcje obróbki indeksowane, przekształcenia operacji, moduł 5-osiowy, 
dodatek 3x nurbs, obróbki 5-osiowe obsługa makr VBA

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

Cena licencji na 1 stanowisko/2 stanowiska/3 stanowiska 
(dotyczy wersji podstawowej)

Wersja Lite 4800 PLN netto (1 stanowisko), 9600 PLN netto 
(2 stanowiska), 14 400 PLN netto 1450 Euro/szt.

Czy w cenie zawarta jest opieka techniczna? Jeśli Tak, to jaki jest 
okres jej trwania?

Tak, wsparcie - umownie 2 lata, praktycznie bez ograniczeń do 2 
wersji programu wstecz 3 miesiące

Czy są prowadzone szkolenia? Tak Tak

Rodzaje i zakres szkoleń Szkolenie CAD/CAM - pełen zakres; więcej na stronie 
dystrybutora dostosowane do klienta

Strona www dystrybutora na terenie Polski www.zw3d.com.pl www.abplanalp.pl

KONTAKT:  info@3dm.pl; wsparcie@3dm.pl Michał Januszkiewicz
michal.januszkiewicz@abplanalp.pl +48601852158
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Siemens PLM Software - - CNC Software, INC.

CAMdivision Sp. z o.o. Datacomp sp. Z o.o. Evatronix -

NX (d. Unigraphics) - - Mastercam

NX 11.0 VisualCAD/CAM 2017 hyperMILL v2017.1 Mastercam 2017

CAD/CAM/CAE Tak CAD/CAM CAD/CAM

tak Tak TAK Tak

Microsoft Windows, Novell Linux, Mac OS X, Nie - PC

Windows 7, 8, 10: 64-bit Pro and Enterprise editions;  
Linux (64-bit) SuSE Linux Enterprise Server/Desktop 
12, Red Hat Enterprise Linux Server/Desktop 7, Mac 

OS X: Version 10.10.3
Windows Windows Windows 7, 8, 8.1 lub 10 w wersji 

64 bity

Funkcjonalność CAD

Tak Tak Tak (opcja) Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Nie Nie Tak

Tak Nie Nie Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Translatory dwukierunkowe Parasolid, IGES, STEP, 
STL, SAT, SAB,  JT, DWG, DXF; Import plików 

natywnych: Catia, I-Deas, Pro/Engineer Solid Edge, 
SolidWorks

3D Studio Files (*.3ds), AutoCAD (*.dxf;*.dwg), IGES 
Files (*.igs;*.iges), OBJ Files (*.obj), Parasolid Files 
(*.x_t;*.x_b), Point Cloud Files (*.cvs;*.txt;*.asc), 

RHINO 3DM Files (*.3dm), SAT Files (*.sat), STEP Files 
(*.stp;*.step), SLC Files (*.slc), Stereo-lithography files 

(*.sla;*.stl), Universal 3D Files (*.u3d),VRML Files (*.wrl)

tak (wszyskie znane), hmc, asc, asm, catpart, 
catproduct, dlv, dwg,dxf, e2, e3, exp, gkd, 

hmcgeom, iam, iges, igs, itp., jt, model, prt, pt, 
sldasm, sldprt, step, stl, stla, stlb, stp, xas, xpr

ASCII, CADL, DWG, DXF, EPS, IGES, 
Inventor(IPT, IDW, IAM), KeyCreator 
Files (CKD), Parasolids, Rhino 3DM, 
SOLIDWORKS (SLDPRT, SLDASM, 
SLDDRW), SAT(ACIS solids),Solid 

Edge(PAR & PSM), SpaceClaim Files 
(SCDOC), STEP, STL, VDA

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

tak, w specjalnym module NX Mold Wizard Nie Nie Tak

Funkcjonalność CAM

Tak Tak tak (bezpośrednia wtyczka dla Iventor oraz SW) Tak

Tak Tak Tak Tak

WEDM, EDM, NX CAM, NX CMM Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Synchronous Technology, Realize Shape Tak Tak Ścieżki HSM, HST i Dynamic 

Tak Tak Robimy darmowe szkolenie, zostawiamy klucz 
USB z softem do testów, nawet postprocesor Tak

podstawowy pakiet 20 tys. zł 7200zł netto/stanowisko 3 000 EUR netto (2,5D bez CADa) od 2200 USD netto/licencja. 

Nie Nie Tak, bezterminowa 12  Miesiecy

Tak Tak Tak Tak

podst. i zaawansowane, CAD, CAM; specjalistyczne 
z konstrukcji form wtryskowych i tłoczników; Indywidualne Podst., zaawansowane, dedykowane, 

wdrożeniowe, 2,5D, 3D, 4axis, 5axis, toczenie,
podst., średniozaawansowane, 

zaawasowane

www.camdivision.pl, www.nxcam.pl www.datacomp.com.pl http://hypermill.pl/ www.mastercam.pl

Tel. +48 71 780 30 20, Tel kom. 504 20 60 79
mail: info@camdivision.pl

Marek Orłowski 
m.orlowski@datacomp.com.pl

Piotr Pasterny, Tel. 33 499 59 14, 
piotr.pasterny@evatronix.com

Tel. 22 892 55 00,
info@mastercam.pl

Oprogramowanie CAD/CAM - raport
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Producent: Siemens Industry Software Siemens Industry Software Siemens Industry Software

Skrócona nazwa firmy: KOM-ODLEW KOM-ODLEW KOM-ODLEW

Nazwa programu/aplikacji: NX (dawniej Unigraphics) Solid Edge CAM Express

Pełna nazwa najnowszej wersji programu na rynku: NX 11 Solid Edge ST9 CAM Express 11

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

Polska wersja językowa (tak/nie) Tak Tak Tak

Wymagana platforma sprzętowa PC PC PC

System operacyjne Windows, Linux, Mac OS Windows Windows, Linux, Mac OS

Funkcjonalność CAD

Modelowanie bryłowe Tak Tak Podstawowe

Modelowanie powierzchniowe Tak Tak Nie

Modelowanie hybrydowe Tak Tak Nie

Modelowanie 2D/3D Tak Tak Nie

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

Czy istnieje możliwość tworzenia i definiowania zespołów? Tak Tak Tak

Czy program umożliwia tworzenie rysunku złożeniowego? Tak Tak Nie

Czy program umożliwia tworzenie rysunku wykonawczego? Tak Tak Tak

Czy program umożliwia tworzenie raportów? Tak Tak Tak

Czy jest możliwe generowanie dokumentacji technicznej? Tak Tak Tak

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

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

SolidWorks

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

Inventor

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

SolidWorks

Czy istnieje możliwość naprawiania uszkodzonych rysunków? Tak Tak Tak

Dostosowanie możliwości programu do preferencji użytkownika Tak Tak Tak

Czy program umożliwia projektowanie form wtryskowych? tak, dedykowany moduł NX Mold Wizard tak, dedykowany moduł NX Mold Tooling -

Funkcjonalność CAM

Wsparcie podprogramów Tak - Tak

Frezowanie/toczenie/wiercenie/grawerowanie Tak - Tak

Inne metody obróbki wycinanie elektroerozyjne (WireEDM) - wycinanie elektroerozyjne (WireEDM)

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

Wykrywanie kolizji narzędzi Tak - Tak

Optymalizacja programów obróbki Tak - Tak

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

Dodatkowe funkcje Modelowanie synchroniczne, specjalizowane 
moduły dla różnych branż przemysłu

Modelowanie synchroniczne (edycja brył 
nieparametrycznych)

Modelowanie synchroniczne, specjalizowane 
moduły dla różnych branż przemysłu

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

Cena licencji na 1 stanowisko/2 stanowiska/3 stanowiska 
(dotyczy wersji podstawowej) od 21050 PLN netto od 9820 PLN netto od 12290 PLN netto

Czy w cenie zawarta jest opieka techniczna? Jeśli Tak, to jaki jest 
okres jej trwania? Nie Nie Nie

Czy są prowadzone szkolenia? Tak Tak Tak

Rodzaje i zakres szkoleń pełen zakres szkoleń z obsługi 
oprogramowania

pełen zakres szkoleń z obsługi 
oprogramowania

pełen zakres szkoleń z obsługi 
oprogramowania

Strona www dystrybutora na terenie Polski www.kom-odlew.pl

KONTAKT: Tel./faks: 12 262 30 14, 12 262 30 15, 12 654 00 60, 
kom-odlew@kom-odlew.pl, http://www.kom-odlew.pl/

Oprogramowanie CAD/CAM - raport
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SolidCAM SolidCAM - Dassault Systemes

Premium Solutions Polska Premium Solutions Polska Siemens PLM Software TBI Technology

InventorCAM SolidCAM - Delmia

InventorCAM 2015 SolidCAM 2016 NX 11 3DExperience 2016

Tak Tak Tak -

Tak Tak Tak Nie

PC PC Tak Server (32GBRam, 1 TB dysk), System 
bazodanowy SQL lub Oracle

Windows 7 lub nowsza wersja Windows 7 lub nowsza wersja windows, Unix, IOS Windows server 2008 R2 lub 2012 R2, Klient: 
Windows 7,8.1,10

Funkcjonalność CAD

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Neutralne formaty plików

3D XML; ACIS; Autodesk® 3D Studio Max (3DS); Autodesk 
Inventor®; Część Autodesk Inventor; CADKEY®; CATIA® 

(opcja); CATIA Graphics; DWG; DXF; eDrawings; HCG; Hoops 
HSF; Mechanical Desktop®; Parasolid®; Pro/Engineer®/Creo®; 
Część Pro/Engineer/Creo; Rhino; SLDXML; Solid Edge®; Część 
Solid Edge; Unigraphics® NX IDF; IFC (4.0 i 2x3); IGES; PADS; 

ProStep EDMD; STEP AP203/214; VDAFS; VRML

SE,SW,Pro/E, Catia v4, v5, 
IGES,STP,STEP,XPK,SAT, Parasolid, JT, 

CGM, DXF/DWG
TAK, wszystkie najbardziej popularne formaty.

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Funkcjonalność CAM

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak - potrzebny osobny moduł

Operacje Sondy Tak -

Nie(potrzebny jest klucz licencji) Nie Nie

Prosimy o kontakt Ceny negocjowane  w zależności od 
zawartości zestawu Na zapytanie

Nie Nie Może być Tak, maintanance do momentu rezygnacji.

Tak Tak Tak Tak

http://premiumsolutions.pl/szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM Podstawowe, rozszerzone 

www.premiumsolutions.pl www.siemens.com/plm www.tbitech.pl

Tel. 48 22 257 24 00; 22 257 21 00; info@premiumsolutions.pl Tel. 22 339 3523; info.pl.plm@
siemens.com Tel: 32 777 43 60, catia@tbitech.pl

Oprogramowanie CAD/CAM - raport
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Oprogramowanie CAD/CAM - raport
Producent: Vero Software Vero Software Vero Software Vero Software

Skrócona nazwa firmy: RADAN Polska VISI Polska Edgecam Polska Verashape

Nazwa programu/aplikacji: RADAN VISI Edgecam WorkNC

Pełna nazwa najnowszej wersji programu na rynku: Radan 2016 VISI 2016 R2 Edgecam 2017 R1 WorkNC 2017 R1

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

Polska wersja językowa (tak/nie) Tak Tak Tak Tak

Wymagana platforma sprzętowa PC,64-bitowy procesor Intel 
wielordzeniowy, 8 GB RAM

64-bitowy procesor Intel 
wielordzeniowy, 8 GB RAM, Karta 

grafiki NVIDIA Quadro z 1 GB 
pamięci

64-bitowy procesor Intel 
wielordzeniowy, 8 GB RAM, 

Karta grafiki NVIDIA Quadro z 1 
GB pamięci

64-bitowy procesor Intel 
wielordzeniowy, 8 GB 

RAM, Karta grafiki NVIDIA 
Quadro z 1 GB pamięci

System operacyjne MS Windows 7, MS Windows 
8.1, MS Windows 10

MS Windows 7, MS Windows 8, 
MS Windows 10

MS Windows 7, MS Windows 
8.1, MS Windows 10

MS Windows 7, MS 
Windows 8, MS Windows 10

Funkcjonalność CAD

Modelowanie bryłowe Tak Tak Tak Nie

Modelowanie powierzchniowe Nie Tak Tak Tak

Modelowanie hybrydowe Nie Tak Nie Nie

Modelowanie 2D/3D Tak Tak Tak Tak

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

Czy istnieje możliwość tworzenia i definiowania zespołów? Tak Tak Nie Nie

Czy program umożliwia tworzenie rysunku złożeniowego? Tak Tak Nie Nie

Czy program umożliwia tworzenie rysunku wykonawczego? Tak Tak Nie Tak

Czy program umożliwia tworzenie raportów? Tak Tak Tak Tak

Czy jest możliwe generowanie dokumentacji technicznej? Tak Tak Tak Tak

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

Tak: DWG, DXF, STEP, IGS, 
Solid Works, Solid Edge, 

Inventor, Catia

Tak: Parasolid, IGES, CATIA V4 V5 
i V6, Pro-E, NX, STEP, Solid Works, 

Solid Edge, Inventor, ACIS, DXF, 
DWG, STL i VDA.

Tak: Parasolid, IGES, CATIA V5, 
CREO PARAMETRIC,KOMPAS, 

NX, STEP, SOLIDWORKS, 
SpaceClaim, Solid Edge, 

Inventor, VISI, ACIS, DXF, DWG, 
STL i VDA.

Tak: IGES, STEP, STL, Dassault 
Catia V4/V5/V6, Siemens 

NX, Siemens Parasolid, 
Dassault SolidWorks, PTC’s 
ProEngineer, PTC’s CADDS, 

JT File

Czy istnieje możliwość naprawiania uszkodzonych rysunków? Tak Tak Nie Nie

Dostosowanie możliwości programu do preferencji użytkownika Tak Tak Tak Tak

Czy program umożliwia projektowanie form wtryskowych? Nie Tak Nie Tak

Funkcjonalność CAM

Wsparcie podprogramów Tak Tak Tak Tak

Frezowanie/toczenie/wiercenie/grawerowanie Grawerowanie Frezowanie, wiercenie, grawer. Frezowanie, toczenie, wiercenie, grawerowanie Frezowanie, wiercenie, grawerowanie

Inne metody obróbki Wykrawanie, wycinanie, zaginanie Wycinanie drutowe, obróbka edm Wycinanie drutowe edm -

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

Wykrywanie kolizji narzędzi Tak Tak Tak Tak

Optymalizacja programów obróbki Tak Tak Tak Tak

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

Dodatkowe funkcje Makra .NeT www.visicadcam.pl www.edgecam.pl www.verashape.com

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

Cena licencji na 1 stanowisko/2 stanowiska/3 stanowiska 
(dotyczy wersji podstawowej) Według indywidualnej wyceny

Czy w cenie zawarta jest opieka techniczna? Jeśli Tak, to jaki jest 
okres jej trwania? Tak, 1 rok

Czy są prowadzone szkolenia? Tak Tak Tak Tak

Rodzaje i zakres szkoleń Podstawowe, zaawansowane

Strona www dystrybutora na terenie Polski www.radancnc.pl www.visicadcam.pl www.edgecam.pl www.verashape.com

KONTAKT: Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 27A, tel.: +48 17 853 00 62; Poznań, ul. Malwowa 54, tel.: +48 61 830 42 37; Wrocław, ul. 
Stargardzka, tel.: +48 71 333 24 26 7-9
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3D SYSTEMS

Smarttech

- - - -

Geomagic Control X Geomagic Design X Geomagic Design Geomagic for SOLIDWORKS

- CAD CAD CAD

Nie Tak Tak Tak

Microsoft Windows Microsoft Windows Microsoft Windows
SOLIDWORKS Professional 
2014 i nowesze. Microsoft 

Windows

Windows 8: 32-64-bit; Windows 7: 32-64-bit;Windows 
Vista: 32-64-bit;

Windows 8: 32-64-bit; Windows 7: 32-64-bit;Windows 
Vista: 32-64-b

Windows 8: 32-64-bit; Windows 7: 
32-64-bit;Windows Vista: 32-64-b

Win 7: 32-64 bit; Win 8: 32-64 
bit; Win 10: 64 bit

Funkcjonalność CAD

Nie Tak Tak Tak

Nie Tak Tak Tak

Nie Tak Tak Tak

Nie Tak Tak Tak

Nie Tak Tak Tak

Nie Nie Tak Tak

Nie Nie Tak Tak

Nie Nie Tak Tak

Tak Nie Nie Nie

Nie Nie Tak Tak

Import: Parasolid, IGES, STEP, ASC, XYZ, TXT, STL, OBJ, PLY, 3DS, 
WRL, ICF,BRE,XYZN,XPR, CATIA V4, CATIA V5, PRT, ASM, SLDPRT, 
SLDASM, DXF, SCN, AC, MET, JT, CWK, NAS, OPD, OPT, CTR, VVD, 

CMD,CDK, RGV, PIX,  PMJ, FLS,, BTX, STB, 3PI, SAB, SWL, HYM, OPD, 
MPC, NAS, VDA, PTC. Export: STL, PLY, OBJ, 3DS, WRL, DXF, IGS, STEP, 

SAT, PARASOLID.

Import: Parasolid, IGES, STEP, XDL, XPC, MDL, ASC, XYZ, TXT, PTS, FCS, STL, OBJ, 
PLY, 3DS, WRL, ICF, CATIA V4, CATIA V5, PRT, ASM, SLDPRT, SLDASM, DXF, SCN, 
AC, BRE, CTR, VVD, CMD,CDK, RGV, PIX, G3D, CLOUD, PMJ, FLS, IQSCAN, 3DD, 
SOI, BTX, STB, 3PI, SAB, SWL, RTPI, PSL, CBK, TFM, M3D, HYM, OPD, MPC, NAS, 
DAT, ANS, IV, VDA, CL3, PTC, LSF, I3D, RGE, CSD. Export: STL, XDL, MDL, PTS, FCS, 
ASC, PLY, OBJ, 3DS, WRL, ICF, PTS, DXF, IGS, STEP, SAT, PARASOLID, SAB, CATIA V4, 

CATIA V5. (LiveTransfer): SolidWorks, Siemens NX, Creo(Pro/E), AutoCAD, Inventor, 
CATIA V4, CATIA V5

Import:IGES, SAT, STEP, SolidWorks, DXF, 
DWG, Inwentor, Pro E, Catia, Parasolid, 
Solid Edge, Export: IGES, SAT, STEP, OBJ, 
STL, DWG, DXF,Parasolid, SolidWorks, 

SKP

Import:.g3d, .obj, .ply, .stl, 
.asc, .scn, .vtx, .3pi, .ac, .btx, 

.gpd, .ptx,oraz te należące do 
SOLIDWORKS

Nie Nie Nie Nie

Nie Tak Tak Tak

Nie Nie Nie Tak

Funkcjonalność CAM

Nie Nie Nie

TAK*możliwość dokupienia 
dodatku do SW

Nie Nie Nie

Nie Nie Nie

Nie Nie Nie

Nie Nie Nie

Nie Nie Nie

Nie Nie Nie

Nie Nie Nie

Tak Tak Tak Tak

14 400 euro/ edukacyjna 4 320 euro 17 950 euro/ edukacyjna 5 385 euro 1 920 euro/ edukacyjna 192 euro 6 320 euro/edukacyjna896 
euro

Tak, 12 miesięcy Tak, 12 miesięcy Tak, 12 miesięcy Tak, 12 miesięcy

Tak Tak Tak Tak

Obróbka skanów, łączenie danych,inżynieria odwrotna, kontrola jakości,modelowanie bryłowe

www.skaner3d.pl

SMARTTECH Sp.z o. o. ul. Racławicka 30 05-092 Łomianki tel. 22 751 19 16 biuro@smarttech3d.com  www.skaner3d.pl

Oprogramowanie CAD/CAM - raport
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Sterownik maszyny

Czyli inaczej mówiąc jego serce, to miejsce, które zaczytuje wszystkie 
warunki pracy w jakich dokonywany jest proces drążenia, tłuma-
cząc jednocześnie wszystkie dane na sygnał cyfrowy. Sterownik używa 
wszystkich sygnałów, by określić szybkość/wydajność palenia i w razie 
potrzeby dokonać niezbędnych korekt. Jednym z nich jest monitoro-
wanie zanieczyszczeń powstających w szczelinie. Ma to znaczny wpływ 
na wydajność procesu. Sterownik musi wtedy dokonać dopasowania 
parametrów, takich jak zmiana natężenia prądu [I], zwiększenia czasu 
trwania przerwy [off-time], wymusić większy odskok elektrody. Grafity 
słabsze jakościowo powodują, że sterownik musi w sposób nieprzerwany 
dokonywać zmian (głównie w zakresie zmiany czasu trwania przerwy) 
powodując przy tym jednocześnie jego spowolnienie.

Rzeczywisty koszt pracy

Dotyczy on czasu pracy samej maszyny, dodatkowej obróbki poprzez 
polerowanie, związanej choćby z niedokładnym odwzorowaniem żąda-
nego kształtu, kosztu opłacenia pracownika jak i kosztów związanych 
z zakupem materiału na elektrodę oraz jej obróbki, w dalszej kolej-
ności zakupu narzędzi skrawających itp. Na proces drążenia składa się 
naprawdę całe mnóstwo czynników, a sam zakup materiału wydaje się 
zatem jego niewielkim procentem. Wybór materiału słabej jakości, co 
za tym idzie tańszego, w dłuższej perspektywie powoduje zwiększenie 
kosztów produkcji.

Dla przykładu, dwie elektrody o kształcie zbieżnym 1° na stronę 
i grubości końca 1 mm zostały wykonane z dwóch różnych gatunków 
grafitu. Pierwszy z nich, to według klasyfikacji grafit ultradrobnoziar-
nisty o ziarnie <5 µm, drugi z kolei to grafit drobnoziarnisty o ziarnie 
10 µm. Maszynę zaprogramowano, aby wykonała to samo zadanie. Dla 
każdego wybrania użyto po 2 elektrody – jedną zgrubną, drugą wykań-
czającą. Programy pod oba gatunki zostały ustawione celem osiągnięcia 
powierzchni końcowej w 27 VDI. Po wstępnych pomiarach okazało się, że 
grafit z większym ziarnem był w stanie osiągnąć powierzchnię końcową 
po drążeniu nie lepszą jak 31 VDI. W tym przypadku niestety okazało 
się, że konieczne było dodatkowe polerowanie wybrania. Fot. 1 obrazuje 
powierzchnię po wydrążeniu grafitem z większym ziarnem. Grafit ultra-
drobnoziarnisty bez kłopotu poradził sobie z uzyskaniem powierzchni 
rzędu 27 VDI (Fot. 2). Maszyna w obu przypadkach zaprogramowana 
została na osiągnięcie jednakowego celu, czyli w/w powierzchni. Rzeczy-
wistość jednak pokazała, że w ujęciu grafitu z większym ziarnem jest to 
zadanie niemożliwe do wykonania.

Różnica bowiem w strukturze gatunków superdrobnoziarnistych 
i ultradrobnoziarnistych jest bardzo znacząca (Fot. 3). Grafity z mniej-
szym ziarnem zapewniają mniejsze zużycie elektrody i co bardzo ważne, 
nie powodują gromadzenia się zanieczyszczeń w szczelinie, co jest 
szczególnie ważne przy drążeniu cienkich, a głębokich wybrań. Grafity 
z większym ziarnem pracują znacznie wolniej, oszczędność czasu w tym 
przypadku to około 15 %, co ma przełożenie w długoterminowej pracy 

Grafity stosowane na elektrody 
w procesach drążenia EDM

Próba zaoszczędzenia pieniędzy podczas zakupu gorszych jakościowo gatunków grafitu może przynieść zupełnie odwrotny rezultat dla 
portfela narzędziowca i okazać się przysłowiowym strzałem w kolano. Nic tak bowiem nie wpływa na proces drążenia jak materiał z którego 
wykonujemy elektorodę.

W dzisiejszych czasach postęp techniki doprowadził do sytuacji, gdy w licznych narzędziowniach proces drążenia jest w pełni zautomatyzo-
wany. Rola człowieka ogranicza się tutaj do zamocowania elektrody i uruchomieniu procesu. Reszta należy do samego urządzenia, które w sposób 
ciągły dobiera parametry pracy do warunków w których przyszło jej pracować. Najnowsze drążarki wgłębne wyposażone są w programy napi-
sane przez fachowców, dopasowujące odpowiednie nastawy dla konkretnych szczelin, kształtów elektrod czy głębokości palenia. Z pewnością 
jest to wygodna sprawa, gdyż narzędziowcy mogą czas niezbędny na ustawianie parametrów, poświęcić na wykonywanie innych zadań.

Niestety, samozadowolenie narzędziowców jest tu nieco zgubne, a wynika ono z przekonania, że urządzenie sterujące procesem drążenia 
zapewni najbardziej skuteczną realizację zadania. Często zdarza się słyszeć narzekania klientów twierdzących, że maszyna z „górnej półki” nie 
sprawdza się przy paleniu dość prostych wybrań. Problemem najczęściej okazuje się słaby jakościowo gatunek grafitu! 

MERSEN Graphite, międzynarodowy dostawca i producent grafitów prasowanych izostatycznie przekonuje, że zastosowanie sprawdzonego 
gatunku wysokiej jakości daje narzędziowcom możliwość pełnej kontroli procesu.

Fot. 1. Zdjęcie przedsta-
wiające element stalowy 
po drążeniu grafitem 
drobnoziarnistym

Fot. 2. Zdjęcie przedsta-
wiające grafit ultradrob-
noziarnisty <5 mikronów
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maszyny na dość sporą ilość pieniędzy. Gatunki grafitu ultradrobnoziarni-
stego to koszt dwukrotnie większy od zakupu tych z większym ziarnem. 
Jednakże w ostatecznej kalkulacji koszt ekonomiczny przemawia właśnie 
za ich stosowaniem. Szczególnie w przypadku skomplikowanych elek-
trod z którymi narzędziowcy bardzo często mają do czynienia. Należy 
dokładnie wziąć pod rozwagę te wskazówki, bo wszystko przemawia za 
takim właśnie rozwiązaniem.

Gwarancja sukcesu

Bez żadnych wątpliwości stwierdzić można, że nowoczesne maszyny 
wyposażone w inteligentne sterowniki kontrolujące procesem drążenia, 
zapewnią, że proces przebiegnie stabilnie, nawet przy ekstremalnie cięż-
kich w obróbce materiałach, bez konieczności zmian określonych wcze-
śniej tolerancji detalu. Możliwości maszyn, takie jak monitorowanie 
szczeliny, czy wprowadzenie odpowiednich gęstości elektrod na których 
pracujemy, pozwalają zapewnić stabilność procesu od początku do końca 
jego trwania. 

Jednakże sterowniki maszyn, pomimo tak szybkich reakcji na wystę-
pujące zmiany w czasie procesu, nie mają możliwości reagowania na 
strukturę materiału na którym przyszło jej pracować. Oznacza to, że rolą 
narzędziowca jest zastosowanie takiego grafitu, aby proces przebiegł 
najsprawniej i najbardziej ekonomicznie. Jedyną gwarancją osiągnięcia 
tego celu jest stosowanie wysokojakościowych grafitów.

Z pozdrowieniem Dawid Hulisz

Tel. 693-371-241, 

d.hulisz@oberon.pl

OBERON® Robert Dyrda jest wyłącznym 
dystrybutorem grafitów firmy MERSEN.

Zapewniamy doradztwo techniczne, posiadamy 
najbogatszą ofertę grafitu na polskim rynku.

Fot. 3. Zdjęcie przedsta-
wiające grafit superdrob-
noziarnisty >5 mikronów

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



56

N
F NUMER 06 (81) 2016FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

Oto lista cech jakie wyróżniają szlifierki serii IMPULSE spośród innych:

» Najlepsze do operacji precyzyjnego szlifowania, bo szlifierki mają płynne obroty bez 
wibracji i bicia narzędzia, nawet wtedy, gdy obroty silnika są niezwykle wysokie.

» Turbina silnika wyposażona jest w specjalne łopatki lamelkowe. Prędkość obrotowa 
silnika pozostaje stabilna nawet przy zmiennym obciążeniu.

» Tłumik na wylotowym wężu powietrza minimalizuje hałas pracy szlifierki.

» Zastosowano do produkcji szlifierek Impulse komponenty o dużej precyzji. Zapewnia 
to doskonałą wytrzymałość i specyfikację mierzoną w mikronach.

• Szlifierka obrotowa prosta, model NSP-601. Obroty 
maksymalne 60 000 o/min.

• Frontowa część korpusu wykonana ze stali nierdzewnej, 
tylna ze stopu aluminium.

• Tulejka zaciskowa CHS zaprojektowana i wyko-
nana z wielką precyzją eliminuje bicie i wibracje. Świetnie wykończona, umożliwia 
wsunięcie narzędzia aż na głębokość 29 mm.

• Szlifierka obrotowa kątowa, model NA45-400. Obroty maksymalne 40 000 o/min.

• Wykonana ze stopu aluminium. Idealna do usuwania ostrych krawędzi w narożach 
i innych trudnodostępnych miejscach dla szlifierki prostej.

• Tulejka zaciskowa CHS.

• Szlifierka obrotowa kątowa, model NA90-230. Obroty maksymalne 23 000 o/min.

• Tulejka zaciskowa CHS, a także możliwość dokręcenia ściernicy garnkowej o średnicy 
30 mm i nośnika tarcz ściernych.

W tym artykule przybliżę Państwu charakterystykę i cechy szczególne 4 szlifierek z serii IMPULSE z jednym najpopularniejszych i najchętniej 
kupowanym w Polsce modelem o nazwie NSP-601.

Szlifierki pneumatyczne z serii IMPULSE

Witamy Państwa na łamach Forum Narzędziowego OBERON poświęconych ofercie firmy NAKANISHI INC. Przypomnę, 
że fabryka w Japonii produkuje wrzeciona elektryczne i pneumatyczne na pionowe centra obróbkowe CNC, tokarki NC 
i inne maszyny frezarskie czy wiertarki precyzyjne. Mocną stroną NAKANISHI jest produkcja mikroszlifierek elektrycznych 
i powietrznych do szlifowania i polerowania. Szlifierki powietrzne są podzielone na dwie grupy: seria ROTUS z silnikiem 
i wymiennymi końcówkami i seria IMPULSE: rodzina szlifierek o monolitycznym kształcie i zintegrowanej budowie.
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• Szlifierka obrotowa kątowa, model NA45-230. Obroty 
maksymalne 23 000 o/min.

• Tulejka zaciskowa CHS, a także możliwość dokręcenia 
ściernicy garnkowej o średnicy 30 mm i nośnika tarcz ściernych.

Poniższe zdjęcia ilustrują szlifierki wyposażone w narzędzia.

Istotną zasadą prawidłowego funkcjonowania szlifierek IMPULSE jest podłączenie ich 
do źródła sprężonego powietrza za pośrednictwem stacji przygotowania powietrza.

Nakanishi INC. Przygotowała do tego celu stację filtrowania i naolejania powietrza 
model AL-H1206:

• zapewnia płynny przepływ powietrza oraz automatyczne smarowanie co gwarantuje 
dużą moc,

• możliwość dostosowania dawkowania oleju na wymaganym poziomie i jego auto-
matyczne podawanie wydłuża żywotność szlifierki,

• stacja jest zwartej budowy, łatwa do przenoszenia, a także zamocowania na ścianie 
czy postawienia na stole roboczym. Waga 2,2 kg, wymiary szerokość 120 mm 
x długość 300 mm x wysokość 220 mm.

Zestaw standardowy składa się ze szlifierki i stacji przygotowania powietrza AL-H1206.

Poniżej kilka przykładów ściernic garnkowych do 
omawianych szlifierek:

Proszę o kontakt jeśli zechcą Państwo poznać szczegó-
łową ofertę.

Pozdrawiam, Marek Adelski

kom. 693 371 202

E-mail: oberon@oberon.pl, 

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:

OBERON Robert Dyrda

ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
Tel. 52 35 424 00, fax 52 35 424 01
www.oberon.pl, www.nakanishi.pl
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tereny targowe:  
Expo Silesia Centrum Targowo-Konferencyjne

ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiecwww.exposilesia.pl

28.02 - 02.03.2017

3 - 5.10.2017

Unikatowe wydarzenie przemysłowe w południowej Polsce - innowacyjne technologie i rozwiązania, liderzy rynu, niskie koszty udziału

TOOLEX - narzędzie do biznesowego sukcesu!

Targi Technologii
Przemysłowych

Międzynarodowe
Targi  Metod i Narzędzi  

do Wirtualizacji Procesów

www.wirtotechnologia.plMiędzynarodowe  
Targi Obrabiarek, Narzędzi  

i Technologii Obróbki

www.toolex.pl

 www.oilexpo.pl

OILexpo

Targi Olejów, Smarów 
i Płynów Technologicznych 

dla Przemysłu
 

www.industrymeeting.pl

zespół INDUSTRYmeeting:
tel.  +48 32  78 87 506, 519
fax 32 78 87 526, 525
industrymeeting@exposilesia.pl

zespół TOOLEX:
tel. +48 32  78 87 519, 538, 541
fax 32 78 87 526, 525
toolex@exposilesia.pl www.toolex.pl

Zapotrzebowanie na fotorealistyczne wizuali-
zacje produktów jest coraz większe – powód jest 
prosty, zanim przystąpimy do zakupu chcielibyśmy 
zobaczyć efekt końcowy, aby uniknąć niepotrzebnych 
rozczarowań. Wizualizacje są jednym z ważniejszych 
elementów komunikacji na linii konstruktor – klient. 
Ułatwiają one finalnym odbiorcom zrozumieć zamysł 
projektanta, bez konieczności skupiania się na skom-
plikowanych rysunkach technicznych, rzutach i prze-
krojach. Odpowiedzią na oczekiwania wielu projek-
tantów stał się SOLIDWORKS VISUALIZE.

Oprogramowanie to istnieje na rynku dopiero od roku, a już 
zdążyło zjednać sobie sporą rzeszę zadowolonych klientów, 
wśród których znajdują się rynkowi giganci z branży obuwniczej 
i odzieżowej: Nike, Mary Kay, Victoria’s Secret, branży automo-
tive: Ford, Honda, Volvo, Nissan, czy też branży elektronicznej: 
DELL, LG, P&G, Microsoft. 

Aplikacja Solidworks Visualize jest idealnym rozwiązaniem 
dla wszystkich osób, które cenią sobie najwyższą jakość otrzy-
mywanych obrazów i animacji, a przy tym łatwą i intuicyjną 
obsługę samego softu jaką od lat charakteryzują się produkty 
SOLIDWORKS – mówi Arkadiusz Piech, SOLIDWORKS Technical 
Specialist w firmie CADWorks.-

Dzięki obsłudze nowoczesnych technologii NVIDIA Iray ze 
wsparciem mikroarchitektury NVIDIA Fermi – Maxwell GPU, 
czas tworzenia gotowej wizualizacji został skrócony o 60% 
w porównaniu z przypadkiem gdzie wykorzystywana była moc 
obliczeniowa procesora CPU. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że to dające ogrom 
możliwości oprogramowanie jest zupełnie darmowe dla obec-
nych klientów SOLIDWORKS CAD 3D professional/premium, 
przy aktywnej usłudze subskrypcyjnej – dodaje Arkadiusz Piech.

Rendery 3D są obecnie coraz częściej wykorzystywane 
w przemyśle, zastępując standardowe sesje fotograficzne. 
Organizacja profesjonalnej sesji zdjęciowej, np. nowej serii 
danego produktu, nowej maszyny czy nawet nieruchomości 
to spore przedsięwzięcie. Wymaga ono odpowiedniej prze-
strzeni, drogiego sprzętu, właściwego oświetlenia i co najważ-
niejsze doświadczonego fotografa. W SOLIDWORKS VISUALIZE 
wystarczy kilka kliknięć: pozycjonowanie modelu, nadanie 
tekstur, ustawienie oświetlenia, uruchomienie procesu rendero-
wania i… Gotowe! 

www.cadworks.pl

Fotorealistyczna wizualizacja produktów jest możliwa
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