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Laser Wrzeciona Automatyzacja Oprzyrządowanie
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Innowacyjne, szwajcarskie wrzeciono Step-Tec 
o obrotach 20’000 rpm i wysokim momencie 
obrotowym pozwala na wykonanie operacji 
frezerskich od obróbki zgrubnej po precyzyjne 
wykończenie konturu

Wysoka precyzja dzięki powiększonemu, 
stabilnemu korpusowi maszyny, liniałom 
optycznym oraz inteligentnym systemom 
kompensacji termicznej

Wszechstronność dzięki możliwości obróbki  
na mokro oraz w mgle olejowej dla materiałów 
twardych

www.gfms.com/pl

GF Machining Solutions

Mikron

HEM 1200

Wydajność i precyzja
w jednym
Mikron HEM 1200 to frezarka uniwersalna dedykowana zarówno 
do obróbki zgrubnej, jak też do precyzyjnej obróbki wykańczającej 
- rozszerz swoje możliwości dzięki innowacyjnym rozwiązaniom 
GF Machining Solutions

NAJLEPSZY
współczynnik
cena/jakość



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
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Drodzy Państwo!

Na zdjęciu powyżej oddaję się jednej z moich pasji, tym razem 
fotografowaniu. Fotografowałem ja, ktoś jeszcze fotografował mnie 
i wędrującą przez halę blachę. Kolejny numer Forum Narzędziowego 
(w skrócie FN), przygotowany na początek roku 2017 przynosi raporty 
o drążarkach i piłach taśmowych, stąd logicznym wydało mi się pokazanie 
naszej hali z piłami już na wstępie Forum. Oczywiście cięcie takich „kloców” to 
zadanie ekstremalne, dlatego artykuł przed tabelą z raportami przybliża temat 
piły taśmowej, która moim zdaniem byłaby idealna dla przeciętnego zakładu. 
A my potniemy te większe zlecenia, nie każdy musi mieć olbrzymie piły.

Wracając do powyższego zdjęcia, z kolejnym rokiem naszej hurtowni 
postanowiliśmy oferować nieco grubsze materiały. Element transportowany 
przez suwnicę ma 410 mm grubości i format 2x3,5 m. Jest to maksimum 
wagowe, jakie można przewieźć po drogach nie organizując transportu 
ponadnormatywnego. Ta wykonana na prasie we francuskiej hucie płyta 
ze stali SUPERPLAST 400 ważyła bowiem 23.950 kg. Rynek oczekuje stali 
ulepszonych cieplnie powyżej tradycyjnego 30 HRC. Stąd popularność np. 
stali TOOLOX 44. Niestety pod tą marką można kupić blachy walcowane do 
grubości 140 mm i nie więcej. TOOLOX 44 ma twardość 45 HRC. Niewiele mniej 
twardości ma SUPERPLAST 400, bo około 38 HRC. W lutym sprowadziliśmy 
blachy o grubościach 165, 255 i 415 mm. Proszę się nie martwić, w przyszłości 
będą i grubsze, tylko pozostaje kwestia gabarytów zewnętrznych. Będą 

musiały być mniejsze szerokości lub 
długości od wymienionych powyżej, tak 
by nie przekraczać 24 ton do transportu. 
SUPERPLAST 400 jest produkowany do 
800 mm grubości, z zapewnieniem, że 
twardość jaką ma powierzchnia, czyli 
ok. 370 HB, w przekroju nie zmieni się 
bardziej niż plus minus 20 HB.

W tym numerze FN, oprócz 
treści nazwijmy je tradycyjnymi, 
pojawiły się dwa pierwsze artykuły 
o narzędziowniach z naszego regionu. 
Mam taki pomysł, by na łamach naszego 
dwumiesięcznika pokazywać różne 
firmy i ich wydziały narzędziowe, czy 
same niezależne narzędziownie. Aby 
ich właściciele zechcieli się pochwalić 
swoimi dokonaniami, nietypowymi 
rozwiązaniami. Mogą też pokazać 

w czym ich zakład jest „mocny”. Tzn. co robią w taki sposób, że innym będzie 
trudno ich prześcignąć. Te artykuły to z jednej strony mają być nowe treści 
dla czytelników FN, inspiracje do zmian w ich własnych zakładach. Z drugiej 
strony to okazja dla właścicieli prezentowanych zakładów do zaistnienia 
w szerszej świadomości zamawiających usługi narzędziowe. Może właśnie 
artykuł prezentujący Wasz zakład w FN przysporzy Wam klientów? Na razie 
działamy w myśl zasady, kto pierwszy ten lepszy. Są jeszcze miejsca na 
prezentacje zakładów w numerach przygotowywanych na drugie półrocze.

Patrząc na terminarz targowy jaki przygotowaliśmy, można pomyśleć, że 
w nadchodzącym roku targi są nieomal co tydzień. Bo jak nie w Polsce, gdzie 
imprez z obrabiarkami i narzędziami naliczyłem siedem, to zaraz za granicami 
naszego kraju. W Niemczech, w maju MOULDING w Stuttgarcie, potem EMO 
we wrześniu w Hanowerze, FAKUMA w październiku w Friedrichshafen. 
Dla nas jednymi z ważniejszych będą oczywiście nowe targi INNOFORM 
w Bydgoszczy, stolicy polskich narzędziowni . Z klientami będziemy się 
spotykać już od marca, od targów STOM w Kielcach poczynając. W tym 
roku organizatorzy imprez targowych dołożyli starań i nie nakładali jednych 
terminów na drugie. Zatem pozdrawiam i do zobaczenia w Kielcach.

Fot. Jan Dyrda
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Krótko

„Duże możliwości polskich obrabiarek” – 
to motyw przewodni, który będzie towarzy-
szył Fabryce Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A 
podczas tegorocznych targów STOM-TOOL 
w Kielcach. Celem fabryki jest projektowanie 
i produkcja uniwersalnych obrabiarek wyso-
kiej klasy, po to by umożliwiać klientom wzrost 
elastyczności procesu produkcyjnego oraz 
podnosić wydajności obróbki. Od lat oferta 
firmy skierowana jest do krajowych i zagranicz-
nych odbiorców. AVIA S.A. będzie obecna w tym 
roku podczas targów Obróbki Metali, Obra-
biarek i Narzędzi STOOM-TOOL w Kielcach. 

Chcemy być blisko klientów, aby odpo-
wiadać na ich pytania i prezentować możli-
wości naszych produktów. Jako polski produ-
cent precyzyjnych obrabiarek do metalu, 
wiemy jak ważna jest elastyczność w optyma-
lizacji kosztów produkcji i utrzymaniu parku 

maszynowego – mówi Dyrektor Handlowy FOP 
AVIA – Maciej Owczarek. 

W tym roku na stoisku w Kielcach zaprezen-
towane zostaną: Uniwersalne 5-osiowe centrum 
obróbkowe X-5, dedykowane do obróbki skom-
plikowanych detali w 5-osiach oraz przyjezdna 
w obsłudze, uniwersalna frezarka sterowana 
numerycznie typu FNE 40N.

Do zobaczenia w hali C, stoisko 34.

Duże możliwości polskich obrabiarek - AVIA S.A.

Podajniki do rur i prętów uznanej włoskiej 
firmy TOP AUTOMAZIONI to kolejna zeszło-
roczna nowość w szerokiej ofercie pomorskiej 
firmy EUROMETAL Sp. z o.o. 

Maszyny charakteryzują się:
• obsługą pełnego zakresu średnic bez 

konieczności przezbrojenia;
• brakiem kosztownych inwestycji w dodat-

kowe kanały prowadzące,
• automatyczną regulacją kanału prowadzą-

cego do średnicy pręta.
Każdy z 7 dostępnych modeli pasuje do jakiej-

kolwiek tokarki CNC dowolnego producenta. 
Więcej szczegółów na stronie internetowej 

www.eurometal.com.pl

NOWOŚCI EUROMETAL Sp. z o.o.

FANUC ROBOCUT to innowacyjna elek-
troerozyjna wycinarka drutowa przezna-
czona do obróbki specjalizowanych części 
maszyn i materiałów trudnoskrawalnych. 
Rozwiązanie wręcz idealne do obróbki detali 
o skomplikowanych i złożonych kształtach np. 
stempli, wykrojników, matryc, trudnych lub 
wręcz niemożliwych do uzyskania w wyniku 
obróbki skrawaniem. Maksymalna wyso-
kość przedmiotu obrabianego wynosi 250 

mm lub 500 mm (w zależności od typu obra-
biarki). Możliwe jest także wycinanie stożka 
o kącie do 30 stopni (opcjonalnie o kącie 45 
stopni). W ofercie FANUC są dostępne dwa 
modele elektrodrążarek zróżnicowanych pod 
względem wielkości i wagi przedmiotu obra-
bianego oraz długością przesuwów w osiach 
X, Y; Z; U, V: ROBOCUT α -C400iB ze sterow-
nikiem FANUC 31i-W model B oraz ROBOCUT 
α -C600iB (α –C800iB) ze sterownikiem 
FANUC 31i-W model B. O wysokiej funkcjonal-
ności maszyn FANUC Robocut decydują zinte-
growane w nich funkcje m.in.: aparat podzia-
łowy CCR – 6 oś dla maszyny α -C400iB, 
α -C600iB oraz α -C800iB - wysoka precyzja 
przy zachowaniu niskiej wagi urządzenia oraz 
kompaktowej budowie (obciążenie maksy-
malne podzielnicy to 40 kg); intuicyjny ekran 
diagnostyki maszyny z opisami oraz zdję-
ciami czynności operatorskich; system AWF 
– nawlekanie zerwanego drutu zapewniający 
pracę bez zbędnych przestojów. 

Zastosowany w maszynie sterownik 
FANUC 31i-WB w połączeniu z nowym 
typem generatora pozwala na bardzo 
szybką, wydajną i dokładną obróbkę. Nowe 
rozwiązania konstrukcyjne przyczyniły się 
do tego, że obrabiarki ROBOCUT produko-
wane zgodne z normami ISO 9001 otrzymały 
nagrodę MITI (japońskiego Ministerstwa 

FANUC - 40 lat doświadczenia w produkcji elektrodrążarek drutowych

Handlu i Przemysłu) za rozwiązania pozwala-
jące na obniżanie zużycia energii. Obrabiarki 
ROBOCUT są przygotowane do współpracy 
z robotami przemysłowymi w ramach zinte-
growanych aplikacjach, wymagających tylko 
nadzoru operatora. Robot jest w takim przy-
padku odpowiedzialny za podawanie i odbie-
ranie przedmiotów obrabianych.

Więcej informacji na www.fanuc.pl.
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Pracując z danymi pochodzącymi z procesu 
skanowania 3D, często zdarza się, że nie posia-
damy odpowiedniego programu dopasowa-
nego do naszych potrzeb. Produkty Geomagic, 
w zależności od celu naszych działań, dostar-
czają odpowiedni pakiet narzędzi aby go osią-
gnąć. Najpotężniejszymi programami z grupy 

są Geomagic Design X i Geomagic Freeform 
Plus. Pierwszy z nich skierowany jest do osób 
pracujących z inżynierią odwrotną, tworzą-
cych modele bryłowe i powierzchniowe na 
podstawie siatki poligonowej. Geomagic 
Freeform Plus (oraz Freeform i Sculpt – z okro-
joną funkcjonalnością) służą do modelowania 
powierzchni swobodnych z wykorzystaniem 
urządzenia haptycznego lub bez niego. 

Oprócz wyżej wymienionych możemy 
wybrać również Geomagic Control X (kontrola 
jakości i metrologia) czy Geomagic Wrap 
(edycja danych ze skanowania 3D i modelo-
wanie powierzchniowe). 

Więcej informacji na stronie: 
http://www.geomagicdesign.pl/

Produkty Geomagic® do obróbki danych skanowania 3D.
Który wybrać?

Krótko

Została wydana nowa w pełni funkcjo-
nalna, bezpłatna i bezterminowa wersja Atollic 
TrueSTUDIO v.7.0.0 dla Windows. Nowością 
jest oczekiwana przez użytkowników wersja 
na system Linux (na razie w wersji testowej). 

W nowej wersji wprowadzono szereg przydat-
nych funkcjonalności oraz poprawek. Najważ-
niejsze z nich dotyczą funkcji kreatora projektu, 
edytora oraz możliwości debugowania. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie 
dystrybutora www.evatronix.com lub rejestrując 
się na blogu TruePERSPECTIVES firmy Atollic.

Atollic TrueSTUDIO - EVATRONIX

Na targach Automaticon firma 
igus prezentuje nowy bezsmarowny 
stół liniowy drylin z szybkim napędem 
śrubowym dryspin. 

Mały, lekki i płaski – właśnie takie 
cechy ma miniaturowy stół liniowy drylin 
SLN-27 prezentowany na targach Auto-
maticon 2017 przez firmę igus, specjalizu-
jącą się w tworzywach motion plastics do 
zastosowań ruchomych. W połączeniu ze 
śrubami napędowymi dryspin, stoły liniowe 
pozwalają na niedrogie realizowanie 
zarówno prostych zadań transportowych, 
jak i bardzo szybkiego przestawiania czuj-
ników przy użyciu silnika krokowego lub DC. 

Nowy miniaturowy bezsmarowny stolik 
liniowy drylin SLN-27 nadaje się w szczegól-
ności do realizowania ruchu posuwnego przy 

małej masie. Kompaktowa jednostka może 
być też stosowana do transportowania lekkich 
elementów w urządzeniach oraz aparaturze 
laboratoryjnej. Jest ona oparta na miniatu-
rowej prowadnicy liniowej drylin N o szerokości 
szyny 27 milimetrów. Ze względu na materiały 
oraz konstrukcję, drylin N jest niedrogim oraz 
uniwersalnym systemem prowadnicy. Szyna 
prowadząca jest wykonana ze stabilnego, 
anodowanego aluminium. Dzięki kompak-
towym rozmiarom, 22 milimetry wysokości 
i 28 milimetrów szerokości, jednostka liniowa 
SLN-27 może być z powodzeniem stosowana 
w ograniczonej przestrzeni. Ze względu na 
łożyska ślizgowe z tworzyw sztucznych, zasto-
sowane w łożyskowaniu śruby napędowej oraz 
w wózkach prowadnicy, system jest całkowicie 
bezsmarowy i bezobsługowy. 

Szybki przesuw dzięki śrubie napędowej 
z wielozwojnym gwintem 

„Na najbliższych targach Automaticon 
zaprezentujemy miniaturowy stolik liniowy 
w połączeniu z nowymi napędami śrubowymi 
dryspin. Jednostka liniowa SLN-27 jest nie tylko 
mała, lekka i płaska, lecz także pozwala na reali-
zowanie szybkiego przesuwu wynoszącego 25 
milimetrów na obrót”, mówi Stefan Niermann, 
kierownik działu łożysk liniowych i napędów 
drylin w firmie igus. Dzięki temu miniatu-

Mały napęd liniowy do wielkich zadań 

rowa oś linowa może być stosowana do szyb-
kiego transportowania oraz pozycjonowania. 
Aby zapewnić dynamiczny profil ruchu oraz 
zminimalizować luzy, do łożyskowania śruby 
pociągowej mogą być też stosowane łożyska 
kulkowe. Całkowity luz wahliwy wózka prowad-
nicy można rozstawiać śrubami regulacyjnymi. 
Przesuw odbywa się dzięki śrubie napędowej 
o średnicy 6,35 milimetra. Śruba napędowa 
jest dostępna w pięciu wariantach, o skoku 0,8, 
2,54, 5,08, 12,7 oraz 25,4 mm. Ze względu na 
podstawową masę wynoszącą tylko 60 gramów, 
ten mały napęd liniowy pozwala zapewnić niski 
ciężar wśród wszystkich napędów liniowych 
dostępnych na rynku. Nawet przy maksymalnej 
długości przesuwu, wynoszącej 250 milimetrów, 
ten miniaturowy napęd liniowy waży zaledwie 
160 gramów. Gdy stolik liniowy jest dostarczany 
w połączeniu z silnikiem krokowym NEMA 11, 
zewnętrzne rozmiary pozostają ciągle kompak-
towe: 28 x 28 mm. Asortyment obejmuje też 
silniki DC z lub bez zestawu montażu osiowego. 
Ponadto, kołnierz montażowy pozwala na łatwe 
i szybkie podłączenie innego silnika. System 
miniaturowych osi liniowych SLN-27 obejmuje 
też trzy różne warianty wózków: niedrogi model 
podstawowy, wersję z ręczną regulacją luzu 
i wysokości oraz wersję precyzyjną z regulacją 
dociążenia, a także pięć różnych skoków gwintu 
i trzy warianty silników. 
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Krótko

Meusburger jako producent normaliów 
oferuje od października także stemple tnące 
z konfigurowanym kształtem odsadzenia. 
Specjalnie na życzenie klientów odsadzenia wyko-
nywane są teraz także w kształcie kwadratu, 
prostokąta i owalu. Dzięki produkcji własnej 
gwarantujemy najkrótsze terminy dostawy.

Na polu elementów tnących Meusburger 
poszerza swój asortyment o stempel tnący 
z konfigurowanym kształtem odsadzenia. Od 
teraz możliwe są do wyboru również stemple 
z odsadzeniami w kształcie kwadratu, prosto-
kąta i owalu oraz o różnych kształtach łbów. 
W sklepie online żądany stempel tnący można 
skonfigurować za pomocą kilku kliknięć myszką. 
Po wybraniu odpowiedniego stempla zostaną 
podane wymiary dotyczące geometrii ostrza 
i długości cięcia. Istnieje również możliwość 

pobrania danych CAD. W celu zagwarantowania 
maksymalnej precyzji w procesie wykrawania, 
podczas produkcji przywiązuje się najwyższą 
wagę do jak najdokładniejszych tolerancji. 
Dzięki własnej produkcji za pomocą zautoma-
tyzowanej szlifierki cylindrycznej, Meusburger 
gwarantuje najkrótsze terminy dostaw.

Fot. NOWOŚĆ – Stempel tnący z konfiguro-
wanym kształtem odsadzenia

Meusburger – Setting Standards
Meusburger jest liderem na rynku w dzie-

dzinie precyzyjnych elementów znorma-
lizowanych. Już ponad 16.000 klientów na 
całym świecie wykorzystuje zalety standary-
zacji i korzysta z ponad 50-letniego doświad-
czenia w obróbce stali. Obszerny program 
elementów znormalizowanych w połączeniu 
z wysokiej jakości produktami dla warsz-
tatów uczynił z Meusburgera niezawodnego, 
globalnego partnera w dziedzinie budowy 
narzędzi, form oraz maszyn.
Kontakt do firmy Meusburger Georg GmbH & Co KG

Tel.: 0043 (0) 5574 6706-0
E-mail: presse@meusburger.com
www.meusburger.com/press-releases

* Materiał zdjęciowy: Fotografia (Meusburger)

NOWOŚĆ – Stempel tnący z konfigurowanym kształtem odsadzenia

Korzyści obejmują wyższą wydajność 
skrawania i większe bezpieczeństwo obróbki

Najnowsze adaptery frezarskie Silent Tools™ 
stworzone przez eksperta w dziedzinie narzędzi 
frezarskich i systemów narzędziowych, firmę 
Sandvik Coromant, zostały zaprojektowane tak, 
aby zapewniały lepsze właściwości tłumienia 
drgań. Te zaawansowane technicznie adaptery 
zostały opracowane jako bezpośrednia odpo-
wiedź na potrzebę zwiększenia wydajności skra-
wania i zmniejszenia drgań we wszelkiego rodzaju 
zastosowaniach, podczas których istnieje koniecz-
ność wykorzystywania długich i smukłych narzędzi 
frezarskich.

Dzięki aktualizacji asortymentu adapterów 
frezarskich Silent Tools inżynierowie produkcji 
otrzymali efektywne narzędzie pozwalające zwięk-
szyć produktywność i bezpieczeństwo obróbki, 
a także uzyskiwać powierzchnie o niskiej chro-
powatości podczas podatnej na drgania obróbki 

na długich wysięgach. Korzyści płynące ze znacz-
nego ograniczenia drgań sprawiają, że rozwiązanie 
to jest obecnie pierwszym wyborem dla każdego 
zakładu produkcyjnego wykonującego obróbkę, 
który poszukuje sposobu na optymalizację wydaj-
ności podczas stosowania wydłużonych frezar-
skich zespołów narzędziowych. 

“Wewnątrz adapterów znajduje się pasywny, 
nastrojony na stałe moduł tłumiący. Jest to równo-
ważący drgania ciężki element o dużej gęstości, 
działający jako amortyzator,” wyjaśnia Pål A. Sollie, 
Specjalista ds. Produktów i Zastosowań w firmie 
Sandvik Coromant. "Moduł tłumiący poprawia 
dynamiczne zachowanie zespołu narzędzi do 
poziomu, przy którym mogą one zapewnić 
najwyższą jakość frezowania oraz doskonałą 
wydajność skrawania w różnorodnych zastosowa-
niach, z wykorzystaniem wydłużonych narzędzi, 
niezależnie od tego, czy jest to frezowanie czołowe 
(nawet z wysokim posuwem), głębokie frezowanie 
walcowo-czołowe, wykonywanie kieszeni, kołowe 
zagłębianie skośne czy interpolacja śrubowa.”

Dodatkową zaletą tych adapterów jest możli-
wość użycia podwymiarowych chwytów, które 
w razie potrzeby zapewniają dostęp w pionie 
z prześwitem pomiędzy adapterem i obrabianym 
przedmiotem. Pozwala to, zamiast frezu nadwy-
miarowego, zastosować frez o nominalnej śred-
nicy, co jest korzystne, ponieważ frez o niższej 
masie jest bardziej produktywny od większego 
narzędzia na długim i smukłym zespole. Ta elastycz-

ność pozwalana uniknąć konieczności szukania 
kompromisów pomiędzy kształtem przedmiotu 
obrabianego a produktywnością w przypadku, gdy 
niezbędne jest zastosowanie wydłużonych frezar-
skich zespołów narzędziowych.

Nadające się do wszystkich grup materiało-
wych ISO, nowe adaptery frezarskie Silent Tools 
mogą być stosowane w zespołach narzędziowych 
o długości użytecznej wynoszącej 4 x średnica 
frezu i większej. Adaptery dostępne są ze złączami 
Coromant Capto® i HSK-A/C po stronie obrabiarki.

Sandvik Coromant, będący częścią ogól-
noświatowej grupy inżynieryjno przemysłowej 
Sandvik, jest liderem w dziedzinie wytwarzania 
narzędzi, rozwiązań w zakresie obróbki skrawa-
niem oraz posiadanej wiedzy. Wyznacza stan-
dardy i wdraża innowacje spełniające wymagania 
przemysłu obróbki metalu, zarówno obecne jak 
i związane z nadchodzącą nową erą przemy-
słową. Wsparcie edukacyjne, duża skala inwestycji 
w badania i rozwój oraz silne, partnerskie relacje 
z klientami gwarantują postęp w zakresie techno-
logii obróbki, który nadaje kierunek i dynamikę oraz 
zmienia przyszłość przemysłu wytwórczego. Firma 
Sandvik Coromant jest właścicielem ponad 3100 
patentów na całym świecie, zatrudnia ponad 8500 
pracowników i jest reprezentowana w 150 krajach.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  
www.sandvik.coromant.com.

Lepsze tłumienie drgań dzięki najnowszym adapterom frezarskim Silent Tools™

Fot. Narzędzia Silent 
Tools zmniejszają 
drgania, zwiększają 
produktywność i 
poprawiają bezpie-
czeństwo obróbki na 
długich wysięgach.
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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

Krótko

EUROTOOL
®

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

28-30 listopada 2017, Kraków

Krakowskie Targi EUROTOOL® to doskonale 
znana marka w branży przemysłowej. Wyda-
rzenie cieszy się niesłabnącym zainteresowa-
niem wystawców i specjalistów. Nie inaczej 
będzie zapewne w 2017 roku. Tym bardziej, 
że organizatorzy postanowili formułę wyda-
rzenia jeszcze bardziej uatrakcyjnić. Równocze-
śnie z Targami EUROTOOL odbędą się nie tylko 
Targi BLACH-TECH-EXPO, ale także Międzyna-
rodowe Targi Elementów Złącznych i Technik 
Łączenia FASTENER POLAND. 28-30 listo-
pada to data, którą już dziś warto zaznaczyć 
w kalendarzu i w tych dniach odwiedzić EXPO 
Kraków.

Największą siłą Targów EUROTOOL®, 
oprócz bardzo dużej liczby wystawców i zwie-
dzających, jest bogaty program. Podczas 22. 

edycji ważną część wystawy stanowić będzie 
Salon Kooperacji Przemysłowej - spotkanie 
usługodawców poszukujących partnerów 
biznesowych. Inżynierowie z kolei nie powinni 
przegapić Salonu Automatyki i Robotyki 
oraz Salonu Technologii CAx. Wydarzeniem 
idealnie dopełniającym warstwę merytoryczną 
– oprócz seminariów i warsztatów – będzie 
panel dyskusyjny Speakers Corner, poświę-
cony zagadnieniom nowoczesnego rozwoju 
przedsiębiorstw. 

Warto być na bieżąco z wszelkimi szcze-
gółami programu. Zachęcamy do regularnego 
odwiedzania strony www.eurotool.krakow.pl.

Kraków TOOLi innowacje - 22. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, 
Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL®

Forum Narzędziowe OBERON
na targach STOM i INNOFORM

Zapraszamy na Targi Obróbki Metali, Obra-
biarek i Narzędzi STOM-TOOL, których kolejna 
edycja obędzie się w dniach od 28 do 30 marca 
2017 roku w Kielcach. W związku z tym nasza 
redakcja chciałaby poinformować czytelników i 
reklamodawców Forum Narzędziowego Oberon, 
że będzie można odwiedzić nasze stoisko podczas 
targów STOM. Z kolei w kwietniu pojawimy się 
na I Edycji Międzynarodowych Targów Kooperacji 
Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNO-
FORM, które odbędą się w dniach od 25 do 27 
kwietnia 2017 roku w Bydgoszczy - stoisko nr 15, 
hala 2. Nasz pierwszy numer Forum Narzędzio-
wego OBERON 1/2017, w tym roku będzie kolpor-
towany na obu imprezach. Każdy odwiedzający 
nasze stoisko będzie mógł pobrać nowy egzem-
plarz gazetki, jak i plakat stali oraz metali koloro-
wych. Do zobaczenia!
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Udział w Targach wezmą przedstawiciele biur projektowych i konstruk-
cyjnych, producenci i dystrybutorzy: narzędzi specjalnych i skrawają-
cych; technologii, obrabiarek i urządzeń do obróbki ubytkowej; łączenia 
i powlekania metali; obróbki powierzchniowej i wykańczającej; techno-
logii, maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych; dostawcy 
materiałów i surowców: stali, półfabrykatów, siłowników, normaliów, 
osprzętu elektrycznego; oprzyrządowania technologicznego; przyrządów 
i urządzeń pomiarowo-kontrolnych; specjalistycznego oprogramowania; 
środków smarnych i chłodziw technologicznych. Udział w targach zgło-
siły m.in. firmy dostarczające normalia (FCKP BYTÓW, HASCO, A.MAR-
CINIAK OT, MEUSBURGER) i stal (OBERON Robert Dyrda, MULTISTAL 
& LOHMANN, SCHMOLZ+BICKENBACH), dostawcy obrabiarek CNC 
(ABPLANALP, APX TECHNOLOGIE, MEXIM), dostawcy narzędzi specjali-
stycznych (PAFANA S.A., DOLFAMEX, NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE TOOLS, 
MS SPINEX, TECHNAR, WEDCO, KONEK, SEGER) i pomiarowych (RENI-
SHAW, OBERON 3D, FAKTOR, ZOLLER). Nie zabraknie przetwórców 
i dostawców urządzeń wspomagających produkcję z tworzyw sztucznych. 
Silną reprezentację stanowić będą członkowie Bydgoskiego Klastra Prze-
mysłowego, który zrzesza kilkadziesiąt firm, w tym takie narzędziownie 
jak NOVUMPLAST, KLG, GRAFORM, SHAPERS’ POLSKA czy ZN EKOPLAST. 
Aktualna lista wystawców jest już dostępna na www.innoform.pl.

PROGRAM TOWARZYSZĄCY TARGOM
Konferencja narzędziowo-przetwórcza, organizator: Bydgoski Klaster 

Przemysłowy: 25-26 Kwietnia 2017 r.

25 Kwietnia 2017 r. - Blok narzędziowy 
1. Optymalizacja odkształceń wyprasek z wykorzystaniem symulacji 

procesu wtrysku, FADO Sp. o.o.
2. Innowacyjne rozwiązania systemów gorącokanałowych do produkcji 

wyprasek wielokomponentowych oraz wytwarzanych z tworzyw 
technicznych, Mold-Masters Europe GmbH A MILACRON Company

3. Minimalizacja naprężeń w konstrukcji form wtryskowych, HASCO 
Polska Sp. z o.o.

4. Najnowsze narzędzia TaeguTec do obróbki skrawaniem form wtry-
skowych i matryc, KONEK PSN Sp.j.

5. Kontrola jakości i utrzymanie w ruchu wkładek z chłodzeniem konfor-
malnym, FADO Sp. z o.o.

6. Zjawiska termiczne zachodzące w systemach gorącokanałowych, 
WADIM PLAST Narojek Sp.j.

Blok przetwórstwa tworzyw sztucznych 
1. BADANIA – NARZĘDZIA – TECHNOLOGIE – oferta badawcza jedno-

stek B+R zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym 
2. Odlewanie próżniowe jako niskobudżetowe rozwiązanie dla produkcji 

małoseryjnej, ARRK Shapers’ Polska Sp. z o.o.
3. Koncepcja sustainability w przetwórstwie tworzyw sztucznych, 

Hanplast Sp. z o.o. 
4. RoboINNOWACJE firmy FANUC dla branży narzędziowo-przetwór-

czej i przetwórstwa tworzyw sztucznych, Fanuc Polska Sp. z o.o.
5. Przetwórstwo kompozytu polimerowo-drzewnego z dodatkiem 

napełniacza mineralnego, Hanplast Sp. z o.o.

26 kwietnia 2017 r. - Blok tematów ogólnych 
1. Promocja gospodarcza Bydgoszczy, Bydgoska Agencja Rozwoju 

Regionalnego sp. z o.o., 
2. Najnowsze rozwiązania technologiczne dla poprawy indywidualnego 

bezpieczeństwa pracowników w pracy, HORUS Innowacyjne Mate-
riały Przemysłowe sp. z o.o.

W Bydgoszczy - sercu polskiej doliny narzędziowej – w dniach 25-27 kwietnia odbędzie się I edycja Międzynarodowych 
Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego. Przetwórstwo tworzyw polimerowych i produkcja form 
wtryskowych to jedna z branż polskiego przemysłu, która odnotowuje najwyższą dynamikę. Na niespełna 2 miesiące przed 
inauguracją Targów udział w nich potwierdziło wiele firm, zainteresowanych prezentacją ofert w jednym z najnowocześniej-
szych centrów wystawienniczych w Polsce. 

Mi´dzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narz´dziowo-Przetwórczego

25-27 kwietnia 2017, Bydgoszcz

Innowacje w dobrej formie
Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM 2017
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3. Jak wdrażać nowe rozwiązania, kiedy pracownicy reagują na nie 
oporem, PERSONEL SYSTEM Joanna Rajang

4. Dotacje unijne dla branży narzędziowej – już dziś sięgnij po 
bezzwrotne środki, EDORADCA sp. z o.o. sp.k.

5. Jak zaciekawić klienta naszą ofertą, kiedy taką samą proponuje mu 
wielu, PERSONEL SYSTEM Joanna Rajang.

Koszty
Udział w konferencji jest bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi. 

Wymagana rejestracja na www.innoform.pl/rejestracja.

Rejestracja udziału w konferencji
W celu zgłoszenia udziału w konferencji należy do dnia 14.04.2017 r. 

wysłać dane uczestnika na adres: bkp@klaster.bydgoszcz.pl. 

GIEŁDA KOOPERACYJNA

Organizator: Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Bydgoska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego.

26 kwietnia 2017 r. godzina 11.00 do 15.00

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy, serdecznie zapra-
szają producentów, dystrybutorów oraz specjalistów sektora wytwa-
rzania narzędzi i przetwórstwa tworzyw polimerowych do udziału 
w Giełdzie Kooperacyjnej, towarzyszącej Międzynarodowym Targom 
Kooperacyjnym Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, 
która odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. na terenie Bydgoskiego Centrum 
Targowo-Wystawienniczego.

Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniach?

Giełda Kooperacyjna daje możliwość i szansę do zaprezentowania 
oferty produktowej, technologicznej bądź badawczej, nie tylko part-
nerom krajowym, ale przede wszystkim zagranicznym. Spotkania tego 
typu często owocują nawiązaniem długotrwałej współpracy o charak-
terze międzynarodowym.

Koszty

Udział w Giełdzie Kooperacyjnej jest bezpłatny.

Rejestracja

W celu zapisania się na Giełdę Kooperacyjną należy do dnia 
10.04.2017 r. zarejestrować firmę za pośrednictwem www.inno-
form2017.talkb2b.net.

Dla wszystkich branżowych gości, chcących wziąć udział 
w targach, organizatorzy przygotowali pulę bezpłatnych zapro-
szeń. Wystarczy wejść na stronę www.innoform.pl i dokonać reje-
stracji. Akcja trwa do 14 kwietnia.

Precyzyjne imadło centryczne KONTEC KSC, to gwarancja wysokiej 
precyzji i dużych sił mocowania, a dzięki kompatybilności z systemem szyb-
kiej wymiany palet VERO-S, także duża elastyczność oraz krótkie czasy 
przezbrojenia. KONTEC KSC w wersji mechanicznej doskonale sprawdza 
się do mocowania konwencjonalnego, płytkiego mocowania do obróbki 
5-stronnej, a także mocowania form i płyt. Doskonałe do półfabrykatów 
i detali obrobionych. Rozległa gama szczęk w różnych szerokościach 
zapewnia wszechstronność, a dodatkowe otwory w szczękach bazowych, 
pozwalają na szybki i łatwy montaż dopasowanych do detalu zderzaków. 

Cechy wyróżniające imadło KONTEC KSC, to:
○	 Niezwykle płaska konstrukcja
-	 maksymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej maszyny

○	 Uszczelnione wrzeciono
-	 odporne na zabrudzenia i niemal bezobsługowe

○	 Duże siły mocujące
- niezawodność mocowania podczas obróbki detalu

○	 Szeroki zakres mocowania
- duża elastyczność

○	 Boczne rowki odprowadzające
- łatwe i szybkie odprowadzanie chłodziwa

○	 Wrzeciono na łożyskach kulkowych
- najwyższa dokładność powtórzeń <+-0,01mm

○	 Bardzo długie prowadnice szczęk bazowych
- optymalne wsparcie dla mocowania średnic wewnętrznych 

i zewnętrznych
○	 Kompatybilne z modułowym systemem VERO-S

- jeszcze większa wszechstronność, jeszcze krótsze czasy przezbro-
jenia maszyny.

Precyzyjne imadło centryczne 

KONTEC KSC firmy SCHUNK

- prostota, precyzja, elastyczność.

SCHUNK Intec Sp. z o. o.
ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno
Tel.: 22 726 25 00, Fax: 22 726 25 25
E-mail: info@pl.schunk.com, www.pl.schunk.com
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Już w czerwcu tego roku, na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich będących największym ośrodkiem targowo-
konferencyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej odbędą się targi 
technologii przemysłowych ITM Polska.

ITM Polska to jedyne o charakterze wystawienniczym miejsce, 
w którym biznes łączy się z nauką, granice państw tracą na znaczeniu, 
a Przemysł 4.0 to nie fraza, a rzeczywistość. Spośród bogatego wachlarza 
polskich imprez targowych, to właśnie poznańskie spotkania przedsta-
wicieli branży dają najwięcej. Tu w Poznaniu, sercu Wielkopolski spoty-
kają się liderzy wszystkich gałęzi przemysłu, producenci maszyn, miło-
śnicy nowinek technologicznych, pasjonaci innowacji i przedsiębiorcy, 
dla których jedyną pewną rzeczą jest optymalizacja i pogoń za nowymi 
możliwościami rozwoju. 

Czerwcowe spotkania są pewnego rodzaju przystankiem, na którym 
spotykają się wszyscy Ci, dla których podnoszenie wydajności, uspraw-
nianie procesów produkcji czy budowa zaawansowanego zaplecza 
naukowo-technicznego jest priorytetem. Dlaczego? Targi ITM Polska 
dają nieocenioną możliwość, z jednej strony prezentacji produktów i 
najnowszych technologicznych rozwiązań w międzynarodowym towa-
rzystwie, które stanowi blisko 50% uczestników ITM oraz  zademon-

strowanie jej przed ponad 17 tysiącami profesjonalistów, wśród których 
znajdują się przedstawiciele kadry zarządzającej, technologów, konstruk-
torów i projektantów. Z drugiej zaś, ich wartością jest możliwość udziału 
w wydarzeniach specjalnych, szkoleniach i pokazach, dzięki którym 
w jeszcze większym stopniu można chłonąć wprowadzane na rynek 
technologie, poznawać ich tajniki, porównywać, analizować i w konse-
kwencji uzyskać przewagę nad konkurencją.

Salony tematyczne, które porządkują przestrzeń
Świadectwem dużego znaczenia i zainteresowania branży targami 

ITM, może być fakt zwiększenia powierzchni ekspozycji, która w tym 
roku zostanie udostępniona w kilku dodatkowych pawilonach. Podobnie 
jak w latach ubiegłych i w tym, ekspozycja targów zostanie podzielona 
na salony tematyczne: HAPE (Salon hydrauliki, pneumatyki i napędów), 
MACH-TOOL (Salon obrabiarek i narzędzi), METALFORUM (Salon 
metalurgii, hutnictwa, odlewnictwa i przemysłu metalowego), SURFEX 
(Salon technologii obróbki powierzchni), WELDING (Salon spawal-
nictwa) i Nauka dla gospodarki, w których przedstawiciele poszczegól-
nych sektorów, już w czerwcu, między 6 a 9, pochwalą się najnowszymi 
rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w przemyśle.

Edukacja, głupcze!
Motorem wszystkich targów są wydarzenia towarzyszące, zwłaszcza 

te, które cieszą się dużym zainteresowaniem i będące odpowiedzią na 
potrzeby klientów. W tym roku kontynuujemy dobrą praktykę edukowania 
uczestników ITM i współpracę z organizacjami oraz redakcjami branżo-
wymi, które od lat współtworzą z nami merytoryczną oprawę targów. 

Dzień Stali Nierdzewnych (8 czerwca 2017 r.) to wydarzenie 
przygotowywane przez Stowarzyszenie Stal Nierdzewna, podczas 
którego w jednym miejscu będzie można wziąć udział w debatach 
z udziałem branżowych ekspertów oraz spotkać najbardziej znaczących 
przedstawicieli polskiej branży stali nierdzewnych.

Trzecia edycja konferencji „Aluminium” organizowanej przez 
czasopismo Nowa Stal, poświęcona polskiej branży aluminium będzie 
okazją do prezentacji kondycji jednej z najdynamiczniej rozwijających się 
gałęzi rodzimego przemysłu. 

I - jak Innowacje, T - jak Technologie, M - jak Maszyny

6-9.06.2017 r. 
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By tradycji stało się zadość i tym razem targi ITM zainauguruje orga-
nizowane przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne NOT Forum 
Inżynierskie, podczas którego odbędą się liczne panele dyskusyjne. 

MM Magazyn Przemysłowy, po raz kolejny na scenie ITM zapre-
zentuje MM Speakers Corners, w ramach którego przedstawiciele 
biznesu i świata nauki będą rozmawiać o trendach w światowym prze-
myśle, nowoczesnych technologiach i innowacjach branżowych. 

Prawie jak w lakierni, czyli Poligon Umiejętności z czasopismem 
Lakiernictwo Przemysłowe to przeprowadzane na żywo codzienne 
pokazy różnych systemów lakierniczych, a także możliwość rozmowy 
z konkretnym dostawcą o prezentowanych urządzeniach.

Forum Techniczne Rynek Rur Stalowych w Polsce to tytuł konfe-
rencji organizowanej w drugim dniu targów, tj. 7 czerwca przez Polską 
Unię Dystrybutorów Stali dedykowanej głównie przedstawicielom 
przedsiębiorstw związanych z wytwarzaniem, przetwórstwem oraz 
dystrybucją stali konstrukcyjnych.

3D Solutions, czyli co piszczy w branży druku i skanu 3D?
Podbudowani sukcesem ubiegłorocznej, pierwszej edycji targów 3D 

Solutions, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno zwie-
dzających, jak i wystawców, wydłużamy je o kolejne dwa dni. Tym samym, 
wydarzenie dedykowane branży skanu i druku 3D będzie inspirowało 
przez cztery dni targowe. Śmiało możemy stwierdzić, że poświęcone tech-
nologiom przyrostowym przedsięwzięcie dedykowane profesjonalistom 
i hobbystom, podczas którego prezentowane będą innowacyjne rozwią-
zania najnowocześniejszych urządzeń można na stałe wpisać w targowy 
kalendarz wydarzeń.

Zapraszamy!
Kiedy? 6-9 czerwca 2017 r. Gdzie? Do Poznania.

Kontakt dla mediów:
Karolina Michalak - karolina.michalak@mtp.pl
Tel.: +48/ 61 869 22 60, www.itm-polska.pl 
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Najlepszą rekomendacją dla każdej edycji PLASTPOLU są komen-
tarze branży, z których jasno wynika, że wystawa od lat jest wizytówką 
polskiego przemysłu tworzyw sztucznych. „W Kielcach podpisaliśmy 
naprawdę ważne kontrakty.” – mówiła po zakończeniu ubiegłorocznej, 
20. jubileuszowej wystawy Urszula Steiner, prezes firmy Dopak. „Nie 
ma równie ważnej imprezy dla branży w Polsce.” – komentował Zenon 
Narojek, właściciel Wadim Plast. ”Zaskoczyła nas świetna frekwencja 
zwiedzających”- oceniał PLASTPOL 2016 Jan Muehsam, właściciel firmy 
Muehsam-Elektromech.

Oprócz wielu najważniejszych polskich firm, swój udział w wyda-
rzeniu edycji 2017 zadeklarowało już dużo firm z Niemiec i Włoch, które 
co roku stanowią najliczniejsze grupy wystawców zagranicznych. Nie 
zabraknie między innymi przedsiębiorców z Austrii, Francji, Belgii, Portu-
galii, Turcji, Szwecji, Danii, Hiszpanii, Holandii, USA, Litwy, Czech, Japonii, 
Chin, Tajwanu. Dzięki tak dużemu przekrojowi narodowościowemu 
wystawców, PLASTPOL stał się najbardziej międzynarodowymi targami 
w Polsce. Ponad połowa wystawców, biorących udział w kieleckich 
targach to firmy zagraniczne lub z zagranicznym kapitałem – tak wynika 
z ubiegłorocznego bilansu wystawy. 

Od roku 1997, kiedy to targi przetwórstwa tworzyw sztucznych 
w Kielcach wystartowały na powierzchni 1500 metrów kwadratowych, 
wystawa dynamicznie rośnie w siłę. Dziś to jedno z najważniejszych bran-
żowych wydarzeń w Europie, które na 32.000 metrów kwadratowych 
zgromadziło ponad 500 maszyn o wadze blisko 1000 ton. W roku 2017 
PLASTPOL zapowiada się równie ciekawie. Każdy, kto chce „trzymać rękę 
na pulsie” branży i wiedzieć co dzieje się zarówno w polskim jak i świa-
towym sektorze przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych już powi-
nien rezerwować termin 23-26 maja na wizytę w Kielcach.

- Targi PLASTPOL są stałym elementem strategii marketingowej 
wielu znanych graczy rynku tworzyw sztucznych. Wystawa daje 
wiedzę na temat stanu gospodarki. Patrząc na ubiegłoroczną edycję, 
to prognoza jest bardzo optymistyczna - komentuje Dariusz Michalak, 
dyrektor Wydziału Targów w Targach Kielce.

Najnowsze maszyny, innowacyjne technologie w jednym miejscu

Setki pracujących maszyn w 7 halach Targów Kielce robią wrażenie 
na zwiedzających wystawę. I nie ma w tym nic dziwnego, bowiem branża 
rozwija się niezwykle dynamicznie, sięgając po najnowsze zdobycze myśli 
technicznej i technologie rodem ze stacji kosmicznej. W ciągu minionych 
20 lat istnienia targów PLASTPOL krajowa produkcja wzrosła aż trzy-
krotnie! Polski przemysł tworzyw sztucznych od kilkunastu lat odno-
towuje systematyczny wzrost. Jednym z motorów postępu jest rozwój 
sektora produkcji opakowań, produkcji urządzeń i sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz motoryzacji.

Przekrój branżowy targów PLASTPOL pozwala poznać nie tylko 
najnowsze technologie używane do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
ale również modne wzornictwo, opakowania, tworzywa i zagadnienia 
przetwórstwa gumy.

- Wystawa kompleksowo przedstawia branżę: od maszyn i całych 
linii technologicznych, po granulaty i inne komponenty aż po innowa-
cyjne technologie recyklingu tworzyw sztucznych - mówi Kamil Perz, 
dyrektor projektu. Tradycją PLASTPOLU są, przyznawane podczas presti-
żowej gali Platinum Plast, Medale Targów Kielce dla najlepszych firm 
i produktów.

Tylko merytorycznie o branży
Podczas kieleckiej wystawy od wielu lat, odbywa się lubiany konkurs 

wiedzy o rynku tworzyw sztucznych - Omniplast, w którym wystawcy 
mogą zdobywać ciekawe nagrody. Nieodłączną częścią Plastpolu, jest 
również towarzyszące im od 20 lat seminarium techniczne Plastech 
Info. Targom towarzyszą spotkania kooperacyjne wystawców z Polski 
i Niemiec, organizowane wspólnie z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysło-
wo-Handlową. To podczas targów PLASTPOL Fundacja PlasticsEurope 
Polska prezentuje najnowsze wyniki branży przetwórstwa tworzyw 
sztucznych w Polsce i w Europie. 

Zapraszamy do Targów Kielce na XXI TARGI PLASTPOL
23-26 maja 2017!

PLASTPOL 
Targi na światowym poziomie 

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy, od przeszło 20 lat kojarzy się na świecie z Targami Kielce.  
W ostatniej edycji wydarzenia udział wzięli wystawcy z 32 państw. Prestiż w branży oraz tytuł największej wystawy w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej sprawiają, że targi odwiedziło ponad 18.500 specjalistów. Warto wpisać PLASTPOL 2017 w kalendarz, jako punkt 
obowiązkowy dla firm z sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. 21. edycja wystawy odbędzie się 23-26 maja. 
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Przemysł przyszłości tematem przewodnim 
Podczas najbliższej edycji duetu targowego Intec i Zuliefer-

messe przedstawiona zostanie aktualna oferta produktów i usług 
dla branży obróbki metali oraz branży poddostawczej. Organizo-
wana w dniach od 7 do 10 marca przez Targi Lipskie (Leipziger Messe 
GmbH), pierwsza istotna w 2017 roku w Niemczech platforma spotkań 
targowych, to nie tylko prezentowana przez wystawców najnowsza 
oferta, ale także towarzyszący targom bogaty program konferencji 
skupiający się na rozwiązaniach przyszłości dla branży przemysłowej. 

Lekkie konstrukcje są kluczową technologią przyszłości oraz mają 
znaczący udział w modernizacji przemysłu. Obecnie znajdują swoje zastoso-
wanie w prawie wszystkich obszarach produkcji przemysłowej – począwszy 
od budowy obrabiarek, poprzez inżynierię materiałową aż po produkcję 
części i elementów dla przemysłu motoryzacyjnego. Tematyka ta zostanie 
szczegółowo przedstawiona podczas organizowanej w ramach targów 
wystawy specjalnej, której towarzyszyło będzie sympozjum „Inteligentne 
konstrukcje lekkie“.

Szerokie spektrum zastosowania lekkich konstrukcji 
Podczas sympozjum „Inteligentne konstrukcje lekkie“ zaprezentowane 

zostaną referaty o tematyce takiej jak m.in. tkaniny techniczne, struktury 
inteligentne (Smart Structures), produkcja seryjna, obróbka materiałów 
kompozytowych, Multi-Material-Design oraz metaliczne konstrukcje lekkie. 
Przedsiębiorstwa takie jak MAPAL, Volkswagen oraz Sandvik Coromant, 
a także instytucje naukowe takie jak Instytut Obrabiarek przy Uniwersytecie 
w Stuttgarcie, przedstawią zarówno swoje praktyczne doświadczenia, jak 
i najnowsze wyniki przeprowadzonych badań naukowych w tym temacie. 
Przemówienia wprowadzające wygłoszą: dr Jochen Kopp, Kierownik Działu 
Planowania, Rozwoju Technologicznego i Zakupu CFK w BMW Group oraz 
prof. dr inż. Andreas Büter, Kierownik Działu Lekkich Konstrukcji w Instytucie 
Frauenhofera do Badań nad Wytrzymałością Materiałów i Niezawodno-
ścią Systemów (LBF) w Darmstadt oraz rzecznik porozumienia Instytutów 
Fraunhofera ds. Lekkich Konstrukcji.

W ramach wystawy specjalnej zaprezentowane zostaną aktualne przy-
kłady zastosowania konstrukcji lekkich w przemyśle. W sumie ponad 20 firm 
i instytucji badawczych, m.in. Nordmetall, MKT Metall- und Kunststoffve-
rarbeitung (Obróbka Metalu i Tworzyw Sztucznych), jak i KVB - Instytut 
Konstrukcji i Zabudowy Zwartej, podzieli się swoimi doświadczeniami z tego 
zakresu oraz zaprezentuje wyniki swoich prac i przykłady zastosowania 
nowych technologii. Atrakcją wystawy będzie przedstawienie karoserii 
BMW 7 Carbon Core, prezentującej innowacyjne zestawienia materiałów, 
m.in. stali, aluminium oraz karbonu.

Forum technologiczne „Technologie przyrostowe”
Technologie przyrostowe umożliwiają tworzenie unikatowych 

produktów o skomplikowanych strukturach przestrzennych, eliminują 
dotychczasowe ograniczenia przy ich wytwarzaniu i cieszą się dużym zain-
teresowaniem ze strony branży przemysłowej. W ramach forum „Techno-

logie przyrostowe” organizowanego przez Instytut Fraunhofera z Drezna 
(Instytut Technik Wytwarzania i Badań Naukowych dot. Materiałów) we 
współpracy z Targami Lipskimi odbędzie się wystawa „Od pomysłu do wdro-
żenia”, podczas której będzie można zapoznać się z tematyką związaną 
z nowymi technologiami oraz ich zastosowaniem, jak i zasięgnąć informacji 
na temat nowych materiałów i surowców.

Istotnym elementem forum technologicznego będzie organizowane 
w dniach od 8 do 9 marca sympozjum, podczas którego przedstawiciele 
świata przemysłu oraz instytucji badawczych przedstawią aktualny stan 
rozwoju technologii przyrostowych w produkcji przemysłowej, budowie 
narzędzi i przemyśle medycznym oraz omówią wykorzystywane mate-
riały i konkretne case studies. Podane zostaną także informacje na temat 
prawnych aspektów wytwarzania przyrostowego. Szczegółowo zaprezen-
towane zostaną wybrane procesy takie jak: selektywne przetapianie lase-
rowe, czy EBM (Electron Beam Melting), Cladding oraz sitodruk 3D. Będzie 
można zapoznać się również z wytwarzaniem za pomocą technologii przy-
rostowych ceramicznych elementów konstrukcyjnych. Dzięki wykładom 
ekspertów na temat takich zagadnień jak: Binder Jetting, Fused Deposition 
Modeling oraz Lithography-based Ceramic Manufacturing odwiedzający 
będą mogli zapoznać się z szerokim wachlarzem możliwości, jakimi dyspo-
nują technologie przyrostowe. 

Różnorodność tematyczna 
„Zależy nam, aby dzięki przygotowanemu przez nas specjalistycz-

nemu programowi konferencji, stanowiącemu wartość dodaną targów, 
zarówno wystawcy, jak i odwiedzający mieli sposobność do zapoznania 
się z tematami przyszłości dla branży oraz z kierunkami jej rozwoju. 
Chcielibyśmy, aby przekazywana podczas wykładów aktualna fachowa 
wiedza była pomocna dla osób podejmujących kluczowe decyzje zwią-
zane z rozwojem przedsiębiorstwa”, mówi Kersten Bunke, Dyrektor 
targów Intec i Zuliefermesse.

W dniu 8 marca już po raz piąty odbędzie się kongres „Efektywne 
wykorzystanie surowców w produkcji”. W tym roku pod hasłem „Wartości 
dodane cyfryzacji fabryki” pod kierownictwem porozumienia Instytutów 
Frauenhofera ds. Produkcji odbędzie się spotkanie ekspertów ze świata 
gospodarki, nauki i polityki, którzy prowadzić będą dyskusje na temat 
aktualnego rozwoju w technologiach produkcyjnych w obliczu prze-
łomu w polityce energetycznej. Pierwszego dnia targów, 7 marca, Lipskie 
Centrum Tworzyw Sztucznych wspólnie z partnerami zorganizuje warsz-
taty „Technika łączeniowa metali i tworzyw sztucznych”. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy również do udziału w odbywającym się 
9 marca „Saksońskim dniu automatyzacji”, jak również w odbywającym 
się 10 marca „Dniu studenta”.

Kontakt w Polsce: Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
Magdalena Dziemidek
Telefon: +48 (0)22 414 44 73
E-mail: info@targilipskie.pl

Targi Intec i Zuliefermesse 2017 

Bogata tematyka programu konferencji



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
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Przemysł 4.0 jest ostatnio modnym pojęciem towarzyszącym zmianom, 
które dotykają sektor przemysłowy. Tegorocznej edycji Open House we 
Pfronten towarzyszyło właśnie takie hasło. W fabryce poczyniono wiele 
zmian, jak choćby linia produkcyjna wg koncepcji inteligentnej fabryki czy 
zintegrowane różne cykle produkcyjne, połączone w jedną linię produkcyjną. 
Warto tutaj wymienić system załadunku i rozładunku materiałów – 
Robo2Go czy też system magazynowania palet LPP, posiadający napęd 
liniowy oraz umożlwiający składowanie 24 palet na dwóch poziomach.

Rok 2017, wg słów prezesa DMG MORI Co. Ltd Masahiko Mori, 
które padły podczas konferencji prasowej, ma przynieść nowe zmiany.  
„W kolejnym roku chcemy się bardziej skoncentrować na udoskonalaniu 
wnętrza maszyn. Chcemy rozwijać naszą innowacyjność w kierunku 
rozbudowy funkcji oferowanych urządzeń, nie zaś poszerzania oferty 
samych obrabiarek.”

Prezes Masahiko Mori zwrócił także uwagę na fakt, iż rok 2016 nie był 
tak dobry, jak by oczekiwano, pod względem sprzedaży maszyn – „Przyszło 
nam działać na bardzo trudnym rynku. Tylko w zeszłym roku sprzedaż 
maszyn obróbczych na świecie spadła o 1,7% r/r. Podejmowane przez 

nas działania optymalizacyjne mają na celu przetrwanie tego trudnego 
okresu i obrócenie negatywnych trendów na naszą korzyść”.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w roku 2016 DMG MORI zanotowało 
4% wzrost wartości zamówień, choć obroty firmy spadły o 1,7%. Można 
uważać to za optymistyczne prognozy dla roku 2017, jeśli będzie to miało 
przełożenie na sprzedaż maszyn.

Z kolei Prezes Zarządu DMG MORI Christian Thönes stwierdził, 
że: „Nasz cel na ten rok jest prosty: wypracowanie zysku w obu 
przedsiębiorstwach: japońskim i niemieckim”.

Na całej powierzchni fabryki w Pfronten, która liczy 8,5 tyś. m2, 
zaprezentowano ponad 81 maszyn oraz 3 nowości. Podczas tegorocznej 
edycji dni otwartych DMG MORI, które odbyły się od 14 do 18 lutego, 
zaprezentowano trzy nowe obrabiarki: centrum obróbcze DMU 50 trzeciej 
generacji o zwiększonym zakresie pochyłu stołu roboczego, mocniejszym 
wrzecionie oraz nowym systemie chłodzenia, uniwersalne centrum 
tokarskie CLX 350 oraz LASERTEC 75 Shape do teksturowania laserowego.

W tym roku do niemieckiego Pfronten, z różnych zakątków świata 
przyjechało blisko 9 tysięcy osób, z czego z Polski było 300 gości.       EL.

Dni otwarte DMG MORI 2017 w Pfronten



www.eurotool.krakow.pl

28-  30   listopada2017,Kraków
22. Mi´dzynarodoweTargi Obrabiarek,Narz´dzi i Urzàdzeƒ do Obróbki Materia∏ów

EUROTOOL
®

BLACH-TECH-EXPO
Salon Kooperacji Przemysłowej

Salon Automatyki i Robotyki

9. Mi´dzynarodoweTargi Obróbki, Łàczenia i Powlekania Blach

Salon Technologii CAx
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Narzędziownie regionu kujawsko-pomorskiego
- część I

Nasza Firma istnieje od 1946 roku, od 30 lat jesteśmy firmą prywatną. 
Posiadamy możliwości produkcyjne w dziedzinie odlewnictwa metali 
kolorowych. Wielkość produkcji odlewniczej wynosi 2.000 Mg/rok. 
Ponad 85 % produkcji naszych odlewów eksportujemy.

Na produkcję składa się:
» dekoracyjny sprzęt oświetleniowy
» odlewy dla przemysłu spożywczego, maszynowego i motoryzacyjnego
» odlewy armatury ( wodomierze, zawory, złączki, kolanka, nakrętki itp.)
» odlewy sprzętu gospodarstwa domowego itp.

Wykonujemy odlewy w technologii odlewania:
» piaskowego, stopy AL do wagi odlewu ~ 100 kg
» piaskowego, stopy Cu do wagi odlewu ~ 200 kg
» kokilowego, stopy AL do wagi odlewu ~ 60 kg
» kokilowego, stopy Cu do wagi odlewu ~ 40 kg

We własnym zakresie wykonujemy rdzenie metodą „HOT-BOX” 
czyli masa utwardzana na gorąco oraz metodą „Co2” czyli rdzenie 
utwardzane na zimno.

Wykańczamy odlewy metodą strumieniowo-ścierną śrutem chromo-
wo-niklowym w urządzeniu firmy „BURCOMASTER” oraz przez szlifo-
wanie wibracyjne w urządzeniu firmy „RÖSLER” metodą  „ROTOFINISH”.

Jako jedna z niewielu prywatnych firm poprzez linię technologiczną 
MALDANER uszczelniamy odlewy metodą próżniową, żywicą termo-
utwardzalną, która daje gwarancję szczelności odlewów.

Fot. 2. Zalewanie formy piaskowej

Technologie te dają gwarancję szczelności dla:

1. Odlewów, które wymagają szczelności takich jak: 
Części przekładni kierownicy i pomp samochodowych, pompy 

układu zasilania, regulatory, filtry, instalacje rurowe, pompy chłodziwa, 
gaźniki, głowice cylindrów, pompy hydrauliczne, obudowy sprężarek i ich 
części, korpusy przekładni, hermetyczne obudowy przyrządów lotni-
czych i awioniki, części hamulców pneumatycznych, hydrauliczne auto-
maty do zamykania drzwi, gazomierze. 

CROWN CENTER Sp. z o.o. 
W kwietniu tego roku w Bydgoszczy,odbędą się po raz pierwszy Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego 

INNOFORM organizowane przez Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie Sp. z o.o.. W związku z nową imprezą branżową w naszym 
regionie, zrodził się nam pomysł przygotowania cyklu artykułów o narzędziowniach z regionu bydgoskiego. Postanowiliśmy odwiedzić kilka firm 
z Bydgoszczy, które mogą pochwalić się swoją działalnością, osiągnięciami w branży. W każdym numerze Forum Narzędziowego OBERON tego roku 

przedstawimy dwie firmy. W wydaniu pierwszym zaprezentujemy firmy: 
CROWN CENTER Sp. z o.o. oraz HANPLAST Sp. z o.o..

Firma CROWN CENTER Sp. z o.o. może pochwalić się długoletnią 
tradycją. Powstała tuż po II Wojnie Światowej i działa do dziś. Od roku 
1986 jest firmą prywatną. Właścicielem firmy jest Dan Goldstein, człowiek 
o wielu zainteresowaniach oraz pasjach, a firma jest jedną z jego pasji. 

W firmie CROWN CENTER Sp. z o.o. wykonuje się odlewy z nieże-
laznych metali kolorowych (aluminium, mosiądz i inne) między innymi 
w technologii piaskowej. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce CROWN 
CENTER Sp. z o.o. stosuje tę metodę. Nasz rozmówca – Pan Dariusz 
Polasik – w bardzo ciekawy sposób przedstawił nam zakres działalności 
firmy oraz pokazał część produkcyjną zakładu.

◄ Fot. 1. Siedziba firmy CROWN CENTER Sp. z o.o. w Bydgoszczy
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2. Wyrobów z proszków spiekanych, które wymagają 100% 
szczelności. 
Utwardzonemu szczeliwu w zaimpregnowanych częściach nie 

szkodzi mycie i wytrawianie w obróbce wykończeniowej – nawet silne 
roztwory kwasów używane w tych procesach nie naruszą szczelności 
materiału. Ponadto uszczelnianie spieków żywicą polepsza jakość obróbki 
mechanicznej (frezowanie, wiercenie).

3. Odlewów przeznaczonych do malowania proszkowego 
z utwardzaniem piecowym.

Pękanie powłok lakieru w piecach lakierniczych w większości spowo-
dowane jest wydobywaniem się cieczy lub gazów z nie uszczelnio-
nych wcześniej porowatości elementów, co objawia się powstawaniem 
pęcherzy, zgrubień i innych usterek powierzchni. 

Na wszystkie nasze wyroby wystawiamy Świadectwo Jakości zgodnie 
z wymogami wskazanymi na zamówieniu przez naszego odbiorcę oraz 
potwierdzamy je Atestem Materiału.

Fot. 5. Przykładowe odlewy: odlew ozdobny skrzynka na listy, odlew koła 
pasowego, płyta grzewcza

Jako firma z tak dużym doświadczeniem posiadamy niezbędny zakres 
wiedzy aby podejmować najtrudniejsze wyzwania. Ponieważ sam posiadam 
27 letnie doświadczenie począwszy od pracownika produkcji po Menagera 
firmy, daje mi to przewagę nad większością osób pracujących w tej branży 
oraz pozwala w praktyce wykorzystać nabyty zakres wiedzy. Zawsze i wszę-
dzie, przy każdej wykonywanej przez nas pracy przyświeca nam zasada 
dobrej jakości, solidności i fachowości. Naszym sukcesem, na który składają 
się ludzie-załoga (bo o tym nie można zapomnieć) oraz wielości i różno-
rodności produkcji przez nas wykonanej jest dobra opinia wśród odbiorców. 
Nie podejmujemy się każdej realizacji ale pragniemy by nasze doświadczenie 
i umiejętności w połączeniu z oczekiwaniem inwestora szło w parze, a jest 
to warunek dobrych efektów. Dokształcanie załogi, sięganie po najnowsze 
technologie i trendy w branży oraz nasze kontakty międzynarodowe są 
gwarancję sukcesu.

Fot. 8. Przykładowe odlewy wykonane w technologii piaskowej

Hasłem, które nam przyświeca jest…

   …od pomysłu do gotowego odlewu…

Czyli… pomysły naszych klientów „przelewamy” na papier projektując je 
we własnym zakresie, wykonujemy kokilę lub model, wykonujemy rdzenie, 
realizujemy pomysł poprzez wykonanie odlewu, obrabiamy go wedle 
życzenia naszych klientów, a wszystko to powstaje w jednej firmie i składa 
się na gotowy wyrób.

▲Fot. 3. Odlew kokilowy 
obudowy

◄Fot. 4. Śrutowanie odlewów

▲Fot. 6. Obróbka bębna - obróbka 
techniczna

◄Fot. 7. Wykonanie odlewu kokilo-
wego

CROWN CENTER Sp. z o.o.

• ul. Równa 6 • 85-846 Bydgoszcz • POLAND
• tel: +48 52 32-33-800 • fax: +48 52 32-33-841
• www.crowncenter.pl
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HANPLAST Sp. z o.o. 
Kolejną firmą, która odwiedziliśmy tego dnia, była firma HANPLAST Sp. z o.o. HANPLAST to firma z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych 

z ponad 20 letnią tradycją. Firma spełnia najwyższe standardy. Domeną firmy jest bycie rzetelnym oraz konkurencyjnym partnerem, który jest odpowie-
dzialny za każdy etap projektu – począwszy od pomysłu, a skończywszy na gotowym produkcie.

Firma HANPLAST Sp. z o.o. jest posiadaczem wielu nagród oraz wyróżnień. Wymieniać można by długo, jednak chcę zwrócić uwagę choćby 
na niektóre, takie jak: DIAMENTY FORBES’a. Firma znalazła się w grupie 
firm najdynamiczniej zwiększających swoją wartość – zajęła 1 miejsce 
w regionie kujawsko-pomorskim oraz 53 miejsce na liście ogólno-
polskiej. Ponadto Hanplast Sp. z o.o. zajęła 16 miejsce w rankingu BIG 
PLASTICS. W firmie realizowany jest również projekt „Wdrożenie przyja-
znych środowisku innowacyjnych zielonych technologii”. Firma Hanplast 
w ramach projektu wprowadziła wiele ekologicznych rozwiązań, min. 
panele fotowoltaiczne, energooszczędne oświetlenie LED oraz nisko-
temperaturowe pompy ciepła. Można by wymieniać dalej, jednak aby 
nie rozpisywać się nadmiernie zapraszam na stronę firmową, gdzie 
można w Aktualnościach firmy przeczytać o najważniejszych wydarze-
niach. Tymczasem zapraszam do prezentacji firmy HANPLAST Sp. z o.o. 

◄ Fot. 1. Siedziba firmy HANPLAST Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Hanplast sp. z o.o. jest kompleksowym i odpowiedzialnym dostawcą 
detali oraz komponentów z tworzyw sztucznych. Począwszy od koncepcji 
lub pierwszej idei projektu, Spółka oferuje 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 kompleksowe zaangażowanie w projekty 
pozwala Spółce wykorzystać całą ekspercką wiedzę zatrudnionych w niej 
specjalistów, aby zoptymalizować realizowane projekty w sposób eliminu-
jący odpady w procesie produkcyjnym, a także budując skuteczną auto-
matyzację w przypadku, gdy wymagany jest montaż, pakowanie i inne 
operacje. To szczegółowe podejście pozwala Spółce na osiągnięcie końco-
wego produktu wysokiej jakości, który jest wytwarzany w najbardziej opła-
calny sposób. Do najważniejszych klientów Spółki należą m.in.: IKEA, IKEA 
Components, Sichert, Philips, Jabil, Arjohuntleigh, VTS, Polaris, Freevolt, 
Apator, Amica. 

Fot. 2. Już na samym wejściu do firmy zobaczymy nagrody i wyróżnienia, 
jakie firma HANPLAST otrzymała od różnych organizacji.

Od początku swego istnienia spółka Hanplast była sprawnym i efek-
tywnym przedsiębiorstwem działającym najpierw na lokalnych, a później 
również na globalnych rynkach, dostarczając swoim klientom wyroby tech-
niczne o wysokim stopniu skomplikowania. Przełomowym momentem 
w rozwoju Spółki był rok 1999, kiedy to Spółka rozpoczęła współpracę jako 
dostawca firmy IKEA. Z pozycji zwykłego dostawcy Hanplast osiągnął status 
dostawcy priorytetowego na całą Europę. Jednym z kamieni milowych była 
Lean Transformację, ze wsparciem doświadczonych konsultantów z firmy 
IKEA współpracujących z instytucjami z całego świata.  Wdrażanie Lean 
Management, owocuje wymiernymi korzyściami zarówno finansowymi 
jak i organizacyjnymi, np.  pracownicy produkcyjni mają również wpływ 
na funkcjonowanie firmy, co przekłada się na większe morale i pogłębianie 
kultury Lean. 

Fot. 3. Podczas zwiedzania narzędziowni towarzyszył nam Pan Michał 
Chajęcki - specjalista ds. marketingu w firmie HANPLAST Sp. z o.o.

Lean Transformacja w spółce Hanplast ma charakter ciągły i przypo-
mina podróż, w którą  zaangażowani są  pracownicy wszystkich szczebli, 
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co w znacznym stopniu poprawia komunikację między współpracownikami 
i zwiększa efektywność pracy w zespołach. Spółka podjęła szereg działań 
w ramach „Lean Transformacji” realizowanej wspólnie ze swoim partnerem 
biznesowym – IKEA. W ramach transformacji pracownicy odbyli szereg 
szkoleń i warsztatów, m. in. z zakresu „5S”, „Kaizen”, Situational Leadership, 
Process confirmation, Feedback & Coaching, MBTI, Problem Solving, SMED 
oraz Standard Work, które sprzyjają poszukiwaniu w przedsiębiorstwie 
innowacyjnych rozwiązań. Pracownicy wraz z trenerami zastanawiali się, jak 
kreatywnie rozwiązać problemy, z którymi na co dzień się stykają. Efektem 
powyższych działań jest, m. in. stale rosnąca liczba wniosków „Kaizen” 
pochodzących od pracowników.  

Hanplast jest również pierwszym na świecie producentem paneli foto-
woltaicznych w najnowszej technologii SmartWire®. Spełnienie wymagań 
stawianych przez aktualnych i potencjalnych Klientów umożliwia innowa-
cyjna infrastruktura, w skład której wchodzi 96 wtryskarek o sile zwarcia od 
50 do 2000 ton, układy centralnego zasypu, automatyczna linia pakowania, 
linia do recyklingu tworzyw sztucznych, dwie linie lakiernicze oraz linie 
montażowe. W 2014 roku Zarząd i Właściciele Spółki, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom Klientów, podjęli decyzję o uruchomieniu własnej Narzę-
dziowni. Wykonane narzędzia to zarówno formy ciśnieniowe do stopów 
metali lekkich oraz w znaczącej większości formy wtryskowe do produkcji 
wyprasek  jedno (1-K) oraz wielokomponentowych (2-K) dla branż takich 
jak AGD, elektronika i elektrotechnika, oświetlenie, motoryzacja, branża 

teletechniczna, meble oraz wyposażenie wnętrz. Najmniejsze narzędzie 
wykonane w spółce Hanplast ważyło zaledwie 30 kg, a największe 17 ton. 
Tak duża rozpiętość w wymierny sposób pozwala przybliżyć możliwości 
narzędziowni.  Wykonanie narzędzi każdorazowo poprzedzane jest szere-
giem analiz reologicznych i wytrzymałościowych, które pozwalają na opty-
malizację zarówno wyrobu jak i narzędzia, co ma swoje odzwierciedlenie 
podczas późniejszego użytkowania. Tak innowacyjne i profesjonalne podej-
ście do każdego z realizowanych projektów możliwe jest dzięki doświad-
czonej Kadrze oraz nowoczesnej infrastrukturze w postaci bardzo zaawan-
sowanych programów komputerowych oraz 18 maszyn CNC do obróbek 3, 
4 i 5 osiowych, wiercenia głębokich otworów oraz obróbek EDM.

Ciągłe inwestycje i zmiany organizacyjne oparte na koncepcji Lean 
Manufacturing znacząco przyczyniły się do skrócenia czasu realizacji 
narzędzi, co bardzo entuzjastycznie przyjęte zostało przez Klientów Spółki. 
Główne inwestycje z roku 2016 to zakup centrum o możliwościach obróbki 
płyt o wymiarze  3000x2300x1070 (x/y/z)  i masie do 10 ton, oraz grawerki 
laserowej, dzięki której mało wydajny proces tradycyjnego grawerowania 
zastąpiony został nowoczesną technologią, znacząco skracającą czas 
obróbki. 

Stawiając na ciągły rozwój Hansplast Sp z o.o. planuje kolejne inwe-
stycje poszerzające możliwości produkcyjne o wykonanie wkładek z kana-
łami konformalnymi oraz bardzo precyzyjnych obróbek gwarantujących 
uzyskanie parametrów Ra na poziomie 0,02 µm.

Fot. 4. Na zdjęciach powyżej narzędziownia firmy, a w niej pracujące 24 godziny na dobę maszyny CNC różnych producentów: HARDFORD, 
SODICK, DMG MORI, CHMER 

HANPLAST Sp. z o.o.
• ul. Wł. Paciorkiewicza 3 • 85-862 Bydgoszcz • Polska
• tel. (+48) (0) 52 323 42 00 • fax (+48) (0) 52 323 42 99
• www.hanplast.com • e-mail: hanplast@hanplast.com
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W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez naszych klientów, mającymi na 
celu wybór odpowiedniego gatunku grafitu, do typu pracy którą mają do wykonania, 
postanowiliśmy przybliżyć Państwu nieco temat wyboru gatunku i tego jak wiele czyn-
ników składa się na prawidłowy przebieg procesu drążenia.

W chwili obecnej na rynku dostępnych jest bardzo wiele gatunków grafitu o różnej gradacji 
ziarna, różnych producentów. Każdy z nich ma inne własności, każdy jeden różni się od siebie 
wieloma ważnymi parametrami, które to mają bezpośredni wpływ na jakość drążenia. Nic w tym 
zatem dziwnego, że klienci, zarówno stawiający pierwsze kroki przy pracy na graficie, jaki ci, którzy 
mają już pewne doświadczenie w pracy na nim, chcąc osiągnąć jak najlepsze rezultaty, dociekliwie 
pytają jaki gatunek grafitu wybrać do określonego drążenia. Lepiej trafić nie mogli – firma OBERON 
Robert Dyrda oferuje pełną, kompleksową pomoc w zakresie doboru konkretnego gatunku grafitu 
w zależności od stopnia skomplikowania elektrody, materiału w którym wykonywany będzie proces 
obróbki, jak i funduszy którymi dysponuje klient.

Sprawą najważniejszą jest materiał, w którym dokonywać będziemy obróbki elektro-
iskrowej. Do drążenia w zwykłej stali narzędziowej, użyć możemy praktycznie każdego gatunku 
grafitu. Zarówno gatunki o średnim ziarnie, jak np. ELLOR+18 oraz ELLOR+25, drobnoziarniste, 
czyli ELLOR+40 ,EDM-1, ELLOR DS4 jak i te impregnowane miedzią (w strukturze tych grafitów, 
pomiędzy jego ziarnami zaaplikowana została miedź), czyli np. ELLOR+20C wyśmienicie nadają 
się do drążenia w tego typu materiale. Inaczej wygląda sprawa, kiedy proces drążenia odbywa 
się w innym materiale niż stal, jak np. aluminium, tytanie, brązie berylowym, czy innych stopach 
miedzi. W tym przypadku wskazane byłoby stosowanie grafitów o zaimpregnowanej miedzi, czyli 
wspomnianego wcześniej np. ELLOR+20C. Ze względu na ich własności, drążenie w takich materia-
łach jest możliwe i przebiega bardzo sprawnie, uzyskując przy tym niski stopień zużycia elektrod, co 
wydaje się być największą bolączką przy tak skomplikowanym procesie. Do drążenia w węglikach 
spiekanych producenci polecają jedynie grafity impregnowane miedzią. Jedynie użycie tego grafitu 
przyniesie satysfakcjonujące rezultaty, podczas drążenia w spiekach. Pamiętać jednak należy, że 
konieczne jest wówczas użycie dość specyficznych parametrów obróbki. 

Jednakże 90% drążeń, które wykonuje się w narzędziowniach na całym świecie dotyczy drążenia 
w stali narzędziowej. Wszystko zależy zatem od właścicieli zakładów czy technologów, którym 
z gatunków grafitu 
zdecydują się wykonać 
obróbkę elektroiskrową. 
Do drążenia dużych 
kształtów matryc, form, 
gdzie tolerancje wymia-

rowe nie są aż tak ściśle określone rekomendujemy użycie grafitów śred-
nioziarnistych, jak np. ELLOR+18. Ich cena za 1dm3 (od 120 do 220 PLN) 
jest znacznie niższa od 1 dm3 miedzi, której to cena oscyluje w grani-
cach 260 PLN. Oznacza to, że już na etapie samego zakupu materiału, 
dokonujemy oszczędności pieniędzy, w późniejszych etapach obróbki 
elektrody, jak i drążenia zyskujemy także na czasie (grafit obrabia się 
znacznie szybciej aniżeli miedź, to samo tyczy się drążenia). Odpowiedź 
zatem na pytanie, jakie gatunki grafitu używać na duże elektrody do 
drążenia zgrubnego jest jedna – grafity średnioziarniste, których ziarno 
jest większe od 8 mikronów.

Odpowiedni gatunek grafitu 
przy produkcji narzędziowej



F
N

NUMER 01 (82) 2017 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

25

W przypadkach, gdy do czynienia mamy z pracą 
dokładną, precyzyjną, gdy zależy nam na idealnym 
odwzorowaniu detalu, ze ściśle określoną tolerancją, 
użycie grafitów drobnoziarnistych tzn. ELLOR+40 
jest odpowiednim rozwiązaniem. Rozmiar ziarna 
w tych gatunkach rozkłada się od 2,5 do 5 mikronów. 
Znacznie większa jest ich wytrzymałość na zginanie i 
ściskanie, są o wiele lepiej obrabialne, nie są kruche, 
dzięki czemu możemy idealnie je obrobić z dokład-
nością do kilku mikronów. Ważnym odnotowania 
jest także fakt, że użycie grafitów o drobnym ziarnie 
pozwoli nam uzyskać imponująco wysoką jakość 
powierzchni, praktycznie niemożliwą do wykonania 
przy użyciu miedzi oraz grafitów średnioziarnistych. 
Przy odpowiednim ustawieniu parametrów grafity 
drobnoziarniste pozwalają uzyskać powierzchnię 
rzędu 0,3 – 0,7 Ra lub 9 – 17 vdi. Przewaga grafitów 
drobnoziarnistych jest widoczna gołym okiem. 
Lepsza oraz szybsza ich obrabialność, możliwość 
dwukrotnie szybszego drążenia oraz ekstremalnie 
niskie zużycie elektrod, które nie powinno przekra-

czać przy drążeniu w stali narzędziowej nawet 0,8 %. Te wszystkie czynniki przemawiają właśnie za ich użyciem, kiedy zależy nam na perfek-
cyjnym wykonaniu detalu. 

Firma OBERON Robert Dyrda jest wyłącznym dystrybutorem grafitów MERSEN® na terenie Polski. W swojej ofercie posiadamy grafity cięte na 
wymiar, jak i szeroki wybór półfabrykatów tj. pręty kwadratowe i okrągłe, cienkie listki do drążenia kanałów, płytki zbieżne, a także rurki grubo-
ścienne. Wszystko to dostępne na drugi dzień w różnych gatunkach i wymiarach.

Zapraszamy do współpracy.

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

reklama
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iQ500 to gwarancja niezawodnego i szybkiego frezowania oraz wier-
cenia i szlifowania nadzwyczaj precyzyjnych detali przy jednoczesnej mini-
malizacji zużycia narzędzi podczas realizacji tych procesów. Szczególnie w 
przypadku zastosowań optycznych nowa specjalna technologia wysokiej 
klasy lustrzanego wykańczania powierzchni eliminuje konieczność polero-
wania ręcznego, przyczyniając się do zwiększenia niezawodności i precyzji 
procesu. iQ500 daje także możliwość łatwej i stabilnej obróbki węglików.

Obecnie iQ500 zastępuje szlifierki koordynacyjne stosowane dotych-
czas do produkcji wysoce precyzyjnych narzędzi skrawających. Dzięki 
opcjonalnej funkcji i-chopping maszyna pozwala nawet zastąpić procesy 
szlifowania. Frezowanie i szlifowanie jest obecnie realizowane w jednym 
ustawieniu, bez, jak dotychczas nieuniknionej, straty czasu, przede 
wszystkim zaś przy zapewnieniu najwyższego z możliwych stopnia 
precyzji. To także sposób na uniknięcie błędów podczas przezbrajania, 
które często zdarzają się podczas zmiany jednej technologii na drugą.

Fot. 1. Centrum do mikroobróbki iQ500 

W porównaniu ze swoim młodszym bratem, uznanym i cenionym 
centrum Makino iQ300, iQ500 ma zwiększone przejazdy o 50% we wszyst-
kich osiach, osiągając tym samym niespotykany wręcz poziom precyzji 
i jakości obróbki powierzchni dużych detali.

Mniej dodatkowej obróbki
Zasadniczym celem maszyny jest całkowita eliminacja konieczności dodat-

kowej obróbki ręcznej. Centrum produkuje gotowe do użycia detale, niwelując 
całkowicie potrzebę realizacji takich procesów jak docieranie, wyrównywanie, 
usuwanie miejscowych wad powierzchniowych i polerowanie.

Ta stabilność procesu w połączeniu z niezrównaną jakością obróbki 
pozwala na redukcję czasu realizacji zamówień, zapewniając termino-
wość dostaw i możliwość kalkulacji kosztów – to wszystko zaś są czyn-

niki, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności 
obecnych producentów narzędzi.

O krok dalej w produkcji wrzecion
Dzięki swojemu bogatemu, kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu 

w zakresie produkcji wrzecion, Makino opracowała wrzeciono do frezo-
wania z chłodzonym rdzeniem specjalnie do serii iQ. Osiągając prędkości 
do 45 000 obr./min., niskowibracyjne wrzeciono zachowuje nadzwyczaj 
stabilną temperaturę, nawet w przypadku procesów, w których długie czasy 
obróbki mają kluczowe znaczenie. Stały zacisk wstępny łożyska i opatento-
wana przez Makino technologia wymuszonego smarowania wewnętrznego 
pierścienia łożyska wrzeciona w czasie pracy, gwarantują doskonałą koncen-
tryczność, lepszą sztywność i wyjątkowo długi okres eksploatacji wrzeciona. 
Doskonała jakość powierzchni i żywotność narzędzi to efekt zwiększonej 
sztywności i nadzwyczaj płynnej pracy wrzeciona, którego drgania oscylują 
na poziomie poniżej 1 µm przy prędkości 45 000 obr./min.

Świetna konstrukcja mechaniczna
Sprawdzona w praktyce konstrukcja ramy C została zaprojektowana 

bez dużych wysięgów, z osią Y na stole i osiami X i Z na kolumnie, zapew-
niając niezmiennie wysoką efektywność skrawania i jakość powierzchni 
w całym zakresie posuwu. iQ500 jest produkowane i instalowane 
z najwyższą geometryczną precyzją. W ten sposób Makino przesuwa 
dalej granice tego, co uznaje się za mechanicznie wykonalne w procesie 
produkcji, gwarantując prostoliniowość i dokładność naroży, które nie 
są tylko wynikiem kompensacji elektronicznej. Maszyna posiada wyso-
kiej jakości podstawę i kolumnę z odlewu Meehanite, które zapewniają 
najwyższą precyzję przez cały okres jej eksploatacji. 

Minimalizacja drgań dzięki doskonałym silnikom i prowadnicom
Jedną z właściwości wspólnych iQ300 i iQ500 jest zapewnienie napędu 

wszystkich osi przy pomocy specjalnych silników liniowych. System podwój-
nych silników działających w przeciwnych kierunkach umożliwia wzajemną 
eliminację niepożądanych sił magnetycznych, pozostając bez wpływu na 
prowadnice czy stół.

Specjalny system prowadnic rolkowych gwarantuje najwyższą jakość, 
o czym świadczy prostoliniowość na osi X na poziomie <3 µm przy całko-
witym przejeździe 600 mm. Prowadnice rolkowe zapewniają dynamikę 
niezbędną dla takiej maszyny przy jednoczesnej zdolności tłumienia drgań 
podobnej do tej, jaką wykazują prowadnice ślizgowe. Wysoki współ-
czynnik absorpcji pozwala zniwelować drgania, które w przeciwnym razie 
miałyby negatywny wpływ zarówno na jakość powierzchni, jak i na okres 
trwałości narzędzi.

Efektywne zarządzanie temperaturą
Napędy wrzeciona i osi do frezowania jako główne źródła ciepła 

podczas obróbki stanowią też największe potencjalne źródło niedokład-
ności, szczególnie podczas dłuższych procesów obróbki.

Pierwotnie zaprojektowany, a następnie konsekwentnie udoskona-
lany przez Makino system chłodzenia rdzenia wrzeciona silnika bezpo-
średnio usuwa wszelkie ciepło powstające w rdzeniu lub płaszczu 

Frezowanie form do reflektorów na Makino iQ500

Po raz pierwszy w historii centrum do mikroobróbki iQ500 umożliwia dostawcom dla sektora 
motoryzacyjnego produkcję narzędzi do reflektorów. iQ500 doskonale nadaje się także do innych 
wysokowydajnych zastosowań, usuwając w cień szlifowanie.
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wrzeciona, zapobiegając tym samym negatywnemu oddziaływaniu 
termicznemu na łoże maszyny.

Już po kilku minutach pracy wrzeciono osiąga stabilność, tłumiąc 
wszelkie dalsze odkształcenia termiczne. Niezależnie od czasu obróbki, 
funkcjonowanie termiczne wrzeciona pozostaje niezmienione. Taka 
stabilność to efekt zastosowania systemów pomiaru długości narzędzi, 
które gwarantują dokładność na poziomie ±1 µm pomiędzy różnymi 
narzędziami wzdłuż osi Z, niezależnie od prędkości wrzeciona.

Ze względów konstrukcyjnych układ silnika liniowego generuje stosun-
kowo dużą ilość ciepła, które w iQ500 jest usuwane dwuetapowo: najpierw 
olej chłodzący absorbuje ciepło wytworzone przez zwoje, a następnie 
element odlewany sąsiadujący z silnikiem jest chłodzony aż do osiągnięcia 
temperatury referencyjnej.

Wszystkie komponenty odlewane mogą być także dodatkowo uszczel-
nione i wypełnione specjalnym chłodziwem, które powoli krąży w łożu 
i kolumnie maszyny, optymalnie rozprowadzając ciepło po całym układzie. 
To właśnie ten szczegół nadzwyczaj skutecznie pomaga w uzyskaniu najwyż-
szego z możliwych wskaźników stabilności termicznej podczas długich cykli 
obróbki, tak często spotykanych w procesach produkcji narzędzi.

Połączenie tych właściwości serii iQ gwarantuje niespotykany dotych-
czas poziom stabilności termicznej dla całej obrabiarki, który warunkuje 
osiągnięcie najwyższej dokładności konturów i jakości powierzchni.

Lustrzane wykończenie powierzchni za naciśnięciem przycisku
Dzięki opcji lustrzanego wykończenia powierzchni operator może 

obrabiać narzędzie bezpośrednio we wrzecionie. To właśnie ta techno-
logia pozwala uzyskać doskonałe wyniki pomiarów dokładności konturów 
i jakości powierzchni na detalach ze stali i węglika. Wystarczy jedno 
naciśnięcie przycisku, aby uzyskać lustrzane wykończenie powierzchni 
o współczynniku do Ra <1 nm oraz trójwymiarową precyzję na poziomie 
±1 µm, przy zapewnieniu najwyższego możliwego stopnia powtarzal-
ności. Dzięki tej opcji maszyna umożliwia wysoce precyzyjne polerowanie 
powierzchni bez konieczności dodatkowej obróbki ręcznej, co stanowi 
jeden z głównych wymogów w sektorze produktów optycznych. Jedno-
cześnie to rozwiązanie pozwala na drastyczne zmniejszenie kosztów 
narzędzi dzięki możliwości ich kilkakrotnego ponownego zastosowania.

Fot. 2. Lustrzane wykończenie powierzchni na iQ500

Zintegrowane systemy pomiaru części zapewniające mikroprecyzję
Standardową funkcją w serii iQ jest opracowany przez Makino hybry-

dowy system pomiarowy służący do określania długości narzędzi. Czujnik 
dotykowy dokonuje pomiarów przy zastosowaniu bardzo niewielkich sił 
oddziałujących na narzędzia. Hybrydowy system pomiarowy Makino umoż-
liwia bezpieczny i niezawodny pomiar nawet bardzo wrażliwych narzędzi 
PCD bez ryzyka ich zniszczenia. Zapewnia on większą dokładność pomiaru 
niż laserowe systemy pomiarowe w przypadku niewielkich narzędzi o śred-
nicy mniejszej niż 0,5 mm. Jako zintegrowana opcja hybrydowy system 
Makino nie tylko określa długość narzędzia, lecz daje także możliwość 
pomiaru odkształcenia wrzeciona, zanim osiągnie ono pełną stabilność.

Kolejna opcja, jaką oferuje Makino, to pomiar obrazu narzędzia precy-
zyjnego (PTIM), czyli system pomiarowy wyposażony w kamerę o wyso-
kiej rozdzielczości, który dokonuje pomiaru długości i średnicy narzędzia, 
jak również odkształcenia wrzeciona. Przy pomocy PTIM operator może 
sprawdzić profil narzędzia na obrazie uchwyconym przez kamerę. Wskaźnik 
powtarzalności systemu wynosi ±0,5 µm.

Zastosowanie turbin powietrza bez błędów zmieniacza narzędzi
iQ500 może być także opcjonalnie wyposażone w maksymalnie trzy 

narzędzia napędzane turbiną powietrzną obracającą się z prędkością 80 000 
obr./min. lub 120 000 obr./min. Zmiana i wymiana turbin odbywa się auto-
matycznie. Wysoką precyzję wzdłuż osi Z uzyskuje się dzięki zastosowaniu 
sprężonego powietrza o ustalonej temperaturze. Turbiny te pozwalają na 
drastycznie skrócenie czasu obróbki nawet w przypadku najmniejszych 
narzędzi. Opcję tę można stosować wraz z systemami pomiaru długości 
części. Takie połączenie technologii pozwala na w pełni automatyczne użyt-
kowanie turbin, eliminując zauważalne błędy zmieniarki narzędzi, które 
zazwyczaj występują w takim układzie.

Zastosowania
Pionowe centra obróbkowe iQ firmy Makino spełniają najwyższe 

wymagania w zakresie dokładności i jakości powierzchni, szczególnie 
w procesie obróbki twardych i bardzo twardych materiałów. Stożek wrze-
ciona HSK-E32 nadaje się do zastosowania narzędzi o rozmiarze 12 mm 
i 0,03 mm. Maszyny te dają producentom z różnych branż – produkcji 
matryc i form, tłoczników, urządzeń optycznych i medycznych oraz moto-
ryzacji – wszystko, czego potrzebują, aby zapewnić pełne spektrum wysoce 
wyspecjalizowanych aplikacji.

Tabela. Specyfikacja maszyny iQ500

Przejazdy
Osie X, Y, Z mm 600 x 500 x 300

Od stołu do czoła wrzeciona mm 120 - 420

Stół

Wymiary stołu mm 800 x 500

Maks. obciążenie kg 300

Wysokość stołu mm 800

Wrzeciono

Stożek wrzeciona - HSK-E32

Prędkość obr./min 45 000

Moc, praca w trybie ciągłym kW 6,2

Moment obrotowy, praca w trybie ciągłym Nm 1,3

Posuwy
Posuw szybki mm/min X i Y 16 000

Z 8000

Posuw roboczy mm/min X i Y 16 000
Z 8000

ATC

Pojemność magazynu narzędzi - 20
Opcjonalnie: 40

Średnica narzędzia mm maks. 12

Max. ciężar narzędzia kg 0.5 kg

Źródła zasilania Zasilanie elektryczne V(kVA) 400/25

Wymiary 
maszyny

Powierzchnia (D x S) mm 2270 x 2510

Wysokość mm 2470

Ciężar kg 8760

Aby uzyskać dalsze informacje, zapraszamy do kontaktu:
MAKINO Sp. z o.o., ul. Nowa 10, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno

tel.: +48 22 378 19 50
faks: +48 22 378 19 51
makino-contact@makino.eu
www.makino.eu



80 000 obr./min na 
Twoim CNC

Precyzyjne  
wymienne wrzeciona

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

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

Mocowanie proste:
• ST32

Mocowania do EDM

Materiały na elektrody

Dielektryki

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

tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01
oberon@oberon.pl; www.oberon.pl



F
N

NUMER 01 (82) 2017 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

29

Zacznę od może przewrotnego pytania: czy ktoś potrzebuje i kupuje 
jeszcze elektrodrążarki? Podczas rozmów na targach mam wrażenie, że 
istnieje duża grupa fachowców pracujących w narzędziowniach i niedoce-
niających obróbki elektroerozyjnej, bo właśnie kupili do zakładu centrum 
frezarskie. Prawdziwe pięcioosiowe, żadne trzy plus dwie osie. W dodatku 
prawdziwe HSM (ang. High Speed Machining) - i już im więcej nie potrzeba. 

Kiwam głową i pytam o twarde materiały, jak idzie obróbka. Pada 
wtedy odpowiedź, cytuję: „Proszę pana, narzędziami „xxx” można zrobić 
wszystko…” W dodatku marka narzędzi skrawających też często zależy 
od sympatii menedżera i odwiedzających go przedstawicieli handlowych 
oferujących narzędzia skrawające.

Fot. 1. Nawet drobne wierszowanie i super narzędzie skrawające, nie zapo-
biegną widoczności rys na obłych powierzchniach

Jasne, elektroerozja, popularnie EDM (EDM – ang. Electrical Discharge 
Machining – obróbka wyładowaniami elektrycznymi) ma swoje manka-
menty. Jest wolniejsza od skrawania. Przyjmując maksymalne szybkości 
ubywania materiału z obrabianej matrycy, faktycznie przegrywa z obróbką 
skrawaniem. Wydajność obróbki twardego materiału (powiedzmy o twar-
dości 48 – 60 HRC) mierzona ilością mm3 usuwanego materiału faktycznie 
stawia na pierwszym miejscu skrawanie na obrabiarkach HSM. Jest ono  
2 – 3 razy wydajniejsze od obróbki elektroerozyjnej. Dopiero kiedy chcemy 
pozbyć się tekstury po frezowaniu używamy elektrodrążenia.

Mankamentem obróbek elektroerozyjnych jest SWC - strefa wpływu 
ciepła – pojęcie zbliżone do tego ze spawalnictwa. W literaturze angiel-
skojęzycznej nazywane HAZ. (HAZ - heat affected zone). Łuk elektryczny 
powstający pomiędzy elektrodą, a materiałem narzędziowym niesie ze 
sobą wielką energię, miejscami nagrzewa obrabiany materiał do 10 – 50 
tys. stopni Celsjusza. Zdecydowanie więcej od wszelkich temperatur harto-
wania czy wyżarzania. Zmiany jakie zachodzą w stali podczas elektroerozji 
to stopienie i ponowne zakrzepnięcie w płuczącym szczelinę dielektryku 
cienkiej warstwy, mierzonej w µm. Ta tak zwana „biała warstwa” usuwana 
jest w procesie ręcznego szlifowania i polerowania formy. Dobrze jest po 
elektrodrążeniu przeprowadzić obróbkę cieplną stali, by wyrównać ewen-
tualne naprężenia.

Co zatem decyduje, że jednak na rynku funkcjonują producenci obra-
biarek elektroerozyjnych, ich sprzedawcy i cały rynek peryferii do tych 
maszyn? Dlaczego co roku publikujemy zestawienia nt. elektrodrążarek 
wgłębnych (EDM) czy drutowych (WEDM)? Są one bardzo często nieza-
stąpione przy produkcji wkładek do form do tworzyw sztucznych, rozdmu-
chowych, matryc ciśnieniowych i innych narzędzi formujących o zmiennych 
kształtach. Nie chodzi tylko o wspomniane proste „wyrównanie” śladów 

po skrawaniu. Przez zadanie jej określonego ruchu opisanego którymś 
z programów sterujących, małą elektrodą można obrobić i nadać charak-
terystyczną fakturę całkiem dużym powierzchniom. Poza tym drążarki 
ubytkowe potrafią obrobić głębokie wybrania, szczególnie są przydatne 
do obróbki powierzchni wklęsłych z narożami o niewielkich promieniach. 
A popularne żeberka usztywniające wyroby z tworzyw? Mają często grubość 
0,5 czy 1,0 mm i wysokość 30 – 60 mm. Dodając do tego skos o wartości 
1o – życzę powodzenia temu, kto chciałby taki kształt frezować w matrycy 
choćby i za pomocą HSM. Widoczne plastikowe żeberko powstaje prze-
cież w wąskiej szczelinie matrycy. Frezowanej bądź drążonej. Drążenie jest 
bardziej zasadne, bo można przecież kupić gotowe elektrody grafitowe na 
żeberka, które pozwolą odwzorować kształt w twardej stali z naprawdę 
zdumiewająca prędkością. Choćby w naszej firmie. Ekstremalnie cienkie, 
a długie otwory jakie robi się metodą elektroerozyjną to otwory startowe 
pod WEDM. Stosunek średnicy do głębokości może sięgać 300 czy 400, 
a same obrabiarki stosowane w tym celu nie są jakoś specjalnie finezyjne.

Obróbka EDM jest całkiem przewidywalna i powtarzalna, tym samym 
daje się łatwo zautomatyzować. Maszyna uzbrojona w zmieniacz elektrod 
pracuje (może i wolniej od HSM) także nocami czy w weekendy. Obrabiać 
elektroerozyjnie można nie tylko stale, ale i każdy materiał będący przewod-
nikiem elektrycznym, np. węgliki. Nie istnieje granica twardości obrabianego 
w ten sposób materiału, byle przewodził prąd elektryczny. Można np. zrobić 
sześciokątne gniazdo w złamanym gwintowniku, by go usunąć z gwinto-
wanego elementu.

Możliwe jest też obrabianie bardziej złożonych geometrycznie 
powierzchni matrycy niż te, które można uzyskać skrawaniem. Czasem nie 
ma „podejścia”, by coś wyfrezować, natomiast elektrodrążenie elektrodami 
o specjalnym kształcie z powodzeniem usunie materiał. 

Fot. 2. Zagłębianie się w najtwardszych materiałach, nadawanie jednolitej 
faktury całej powierzchni to domena obróbek EDM

Reasumując, długo jeszcze rozmaite „charmillki”, „poterałki” czy „chinki” 
jak je pieszczotliwie nazywają narzędziowcy będą w użyciu. Myślę, że te piesz-
czotliwe nazwy wynikają z prostego podziwu – są to urządzenia niezastąpione 
w pracy narzędziowej, stąd taki prawie osobisty stosunek starych fachowców 
do tych maszyn. Ceny obrabiarek elektroerozyjnych, jak każdych innych są 
zróżnicowane, każdy znajdzie coś na swoją kieszeń, nie tak jak we frezowaniu 
HSM, gdzie próg cenowy na start jest wysoki. W tym roku będzie można 
zobaczyć wiele elektrodrążarek w czasie dni otwartych u dystrybutorów  
i producentów, podczas naszych krajowych targów i oczywiście podczas 
wrześniowych targów maszynowych EMO 2017 w Hanowerze.

RD

Elektrodrążarki EDM – raport
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Mitsubishi
Abplanalp Sp. z o.o.

Tomasz Piekarniak
604 750 083

tomasz.piekarniak@abplanalp.pl
www.abplanalp.pl

EA8S 300x250x250 770x490x200 550 25 0,1 - - - - -

EA28V 650x450x350 1040x760x350 2000 200 0,1 - - - - - -

OPS Ingersoll
Abplanalp Sp. z o.o.

Gantry400 420x300x400 650x500x300 500 50 0,1 - - -

Gantry1400 1250x2350x700 1510x2590x750 20000 300 0,2 - - - - - -

Accutex
Abplanalp Sp. z o.o.

AMNC43 400x300x350 1080x560x340 800 75 0,2 - - - - - -

AMNC2210 2200x1000x600 2810x1600x750 6000 500 0,2 - - - - -

ONA Electroerosion/GALIKA +48 22 848 24 46
www.onaedm.com
www.galika.pl

NX3F 400x300x300 830x550x230 750 50 0 VDI=0,1 Ra NX3C 400x300x300 900x600x270 750 50 0 VDI=0,1 Ra

QX7 1500x750x650 2250x1250x600 15.000 200 0 VDI=0,1 Ra HS600 1000x600x500 1680x980x525 1.500 400 0 VDI=0,1 Ra

GF Machining Solutions sp. z o.o.
Dział Sprzedaży Maszyn
22 326 50 50

info.gfms.pl@georgfischer.com
www.gfms.com/pl

AgieCharmilles 
FORM 30 600x400x400 1000x700x400 1000 100 0,1 AgieCharmilles 

FORM 20 350x250x250 800x500x265 200 50 0,1

AgieCharmilles 
FORM 300 600x400x450 1220x870x470 1600 50 0,08 AgieCharmilles 

FORM 200 350x250x300 780x530x350 500 50 0,1

Makino
Dawid Papuga, Daniel Kustrzepa
Marcin Smoczyński
48 (22) 3781 952

www.makino.eu
EDAF2 350x250x 250 700x500x300 500 50 - - - - - - -

EDNC85 800x500x 500 1400x900x500 3000 300 - - - -- - -

Chmer Technologia liniowa
MDT Wadowski Sp. k.a.

Michał Zubkowicz info@mdt.net.pl
D322CL X-300,

Y-200, Z-250. 720x450x190 300 20 0,2 - - - - -

A6040L X-600,
Y-400, Z-350. 850x550x300 1500 50 0,2 - - - - -

exeron® GmbH 
Beffendorfer Strasse 6, D-78727 Oberndorf
ROMATEX
ul. Nałęczowska 7, 02-922 Warszawa

Robert Matyjek - 601 382 209
Oskar Rusiecki - 505 804 276

romatex@romatex.pl
www.romatex.pl

EDM 312 450x300x300 900x520 800 30 (150 - bez 
osi C) 0,1 - - - - - -

EDM 314 900x700x450 1200x900 3.000 50 (500 - bez 
osi C) 0,1 - - - - - -

Sodick/Soditronik Leszek Kowalski
info@soditronik.pl
www.soditronik.pl

AD35L 350x250x270 975x555x350 550 50 0,1 AG60L 600x420x370 950x740x450 1500 50 0,1

AD55L 600x400x400 1200x800x500 1000 50 0,1 AG80L 850x520x420 1100x950x500 3000 50 0,1

Zakład Automatyki Przemysłowej B. P. s. c.
Andrzej Poterała 
24 254 63 66; 24 253 74 46
41 372 74 75; 41 372 79 29

zapbp.com.pl
kutno@zapbp.com.pl
konskie@zapbp.com.pl 

BP93p 250x180x180 500x340x140 50 4 1 - - - - - -

BP97 300x450x220 520x670x240 400 15 1 - - - - - -
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Mitsubishi
Abplanalp Sp. z o.o.

Tomasz Piekarniak
604 750 083

tomasz.piekarniak@abplanalp.pl
www.abplanalp.pl

EA8S 300x250x250 770x490x200 550 25 0,1 - - - - -

EA28V 650x450x350 1040x760x350 2000 200 0,1 - - - - - -

OPS Ingersoll
Abplanalp Sp. z o.o.

Gantry400 420x300x400 650x500x300 500 50 0,1 - - -

Gantry1400 1250x2350x700 1510x2590x750 20000 300 0,2 - - - - - -

Accutex
Abplanalp Sp. z o.o.

AMNC43 400x300x350 1080x560x340 800 75 0,2 - - - - - -

AMNC2210 2200x1000x600 2810x1600x750 6000 500 0,2 - - - - -

ONA Electroerosion/GALIKA +48 22 848 24 46
www.onaedm.com
www.galika.pl

NX3F 400x300x300 830x550x230 750 50 0 VDI=0,1 Ra NX3C 400x300x300 900x600x270 750 50 0 VDI=0,1 Ra

QX7 1500x750x650 2250x1250x600 15.000 200 0 VDI=0,1 Ra HS600 1000x600x500 1680x980x525 1.500 400 0 VDI=0,1 Ra

GF Machining Solutions sp. z o.o.
Dział Sprzedaży Maszyn
22 326 50 50

info.gfms.pl@georgfischer.com
www.gfms.com/pl

AgieCharmilles 
FORM 30 600x400x400 1000x700x400 1000 100 0,1 AgieCharmilles 

FORM 20 350x250x250 800x500x265 200 50 0,1

AgieCharmilles 
FORM 300 600x400x450 1220x870x470 1600 50 0,08 AgieCharmilles 

FORM 200 350x250x300 780x530x350 500 50 0,1

Makino
Dawid Papuga, Daniel Kustrzepa
Marcin Smoczyński
48 (22) 3781 952

www.makino.eu
EDAF2 350x250x 250 700x500x300 500 50 - - - - - - -

EDNC85 800x500x 500 1400x900x500 3000 300 - - - -- - -

Chmer Technologia liniowa
MDT Wadowski Sp. k.a.

Michał Zubkowicz info@mdt.net.pl
D322CL X-300,

Y-200, Z-250. 720x450x190 300 20 0,2 - - - - -

A6040L X-600,
Y-400, Z-350. 850x550x300 1500 50 0,2 - - - - -

exeron® GmbH 
Beffendorfer Strasse 6, D-78727 Oberndorf
ROMATEX
ul. Nałęczowska 7, 02-922 Warszawa

Robert Matyjek - 601 382 209
Oskar Rusiecki - 505 804 276

romatex@romatex.pl
www.romatex.pl

EDM 312 450x300x300 900x520 800 30 (150 - bez 
osi C) 0,1 - - - - - -

EDM 314 900x700x450 1200x900 3.000 50 (500 - bez 
osi C) 0,1 - - - - - -

Sodick/Soditronik Leszek Kowalski
info@soditronik.pl
www.soditronik.pl

AD35L 350x250x270 975x555x350 550 50 0,1 AG60L 600x420x370 950x740x450 1500 50 0,1

AD55L 600x400x400 1200x800x500 1000 50 0,1 AG80L 850x520x420 1100x950x500 3000 50 0,1

Zakład Automatyki Przemysłowej B. P. s. c.
Andrzej Poterała 
24 254 63 66; 24 253 74 46
41 372 74 75; 41 372 79 29

zapbp.com.pl
kutno@zapbp.com.pl
konskie@zapbp.com.pl 

BP93p 250x180x180 500x340x140 50 4 1 - - - - - -

BP97 300x450x220 520x670x240 400 15 1 - - - - - -



Korzystając z okazji, że to wydanie gazety „Forum Narzędziowe 
Oberon” zawiera raport na temat elektrodrążarek wgłębnych chciałam 
przypomnieć, jak ważną rolę odgrywa ich prawidłowe użytkowanie, aby 
proces drążenia przebiegał stabilnie.

Dielektryki płynne wyraźnie wpływają na efekt erozji elektrycznej. 
Od jego rodzaju, właściwości, sposobu podawania w szczelinę iskrową 
oraz stopnia zanieczyszczenia produktami erozji będą zależeć: wydaj-
ność obróbki, zużycie elektrody roboczej, dokładność i chropowatość 
powierzchni.

Podstawowe funkcje dielektryka
• Stanowi medium dla kontrolowanego procesu wyładowań elektrycznych;
• Odpowiada za ewakuację produktów obróbki ze szczeliny między-

elektrodowej;
• Odbiera ciepło powstałe podczas procesu wyładowań elektrycznych, 

zarówno od elektrody obrabianej (materiału obrabianego), jak i elek-
trody roboczej (erody);

• Dejonizuje.

Właściwości dielektryków, na które powinniśmy zwrócić uwagę 
podczas zakupu do naszej elektrodrążarki to: lepkość, temperatura 
zapłonu, wytrzymałość dielektryczna, lotność, temperatura płynięcia, 
odporność na utlenianie się, kwasowość, kolor, zapach, oddziaływanie 
na skórę człowieka. Najważniejszą cechą dielektryka, która powinna 
decydować o jego wyborze, jest temperatura zapłonu, ponieważ 
wpływa ona na bezpieczeństwo pracy operatora i osób w jego pobliżu. 
Im wyższa jest temperatura tym lepiej. Stosowanie do obróbki elektro-
erozyjnej czystej nafty może mieć poważne konsekwencje. Po pierwsze 
środki takie mogą powodować zagrożenie wybuchowe, a dodatkowo 
z powodu braku w składzie dodatków funkcyjnych będą się szybciej 
degradować, zwiększać lepkość, poziom liczby kwasowej co będzie 
skutkować drastycznym obniżeniem jakości obrabianego materiału, 
a w drastycznych przypadkach wystąpieniem korozji na materiale 
i elementach urządzenia. Szukajmy też dielektryków odpornych na 
utlenianie, co zagwarantuje nam ich dłuższą żywotność. Warto też 
zwrócić uwagę na kwasowość. Duża kwasowość dielektryków może 
prowadzić do korozji części maszyny. Zbyt wysoka zawartość węglo-
wodorów aromatycznych może wpływać na nieodpowiednie czasy 
chłodzenia w wysokich zakresach temperatur, a co za tym idzie na 
twardość końcową materiału. Ważnym parametrem eksploatacyjnym 
jest niska tendencja cieczy do elektryzacji (ECT – Electrostatic Charge 
Tendency), która także wiąże się ściśle ze składem i czystością zasto-
sowanej cieczy dielektrycznej. Wybór odpowiedniej jakości produktu 
to komfort i bezpieczeństwo użytkowania – powiedział Pan Arkadiusz 
Leżoń Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w spółce PDP Naftochem.

Kiedy wymieniamy dielektryk
Prawidłowy nadzór nad drążarką wgłębną wymaga właściwej filtracji 

oraz wymiany dielektryka w odpowiednich odstępach czasowych ze 
względu na fakt, że temperatura powstała podczas wyładowań elek-
trycznych drążarki degraduje właściwości oleju dielektrycznego. 

Na częstotliwość wymian ma wpływ również:

• Ilość godzin drążenia;

• Rodzaj dielektryka;

• Rodzaj elektrody roboczej (metal czy grafit).

Rekomendujemy wymianę olei mineralnych co rok, a syntetycznych 
co drugi rok. Jednakże warto kontrolować stan dielektryka. Oto symp-
tomy, które będą negatywnie wpływać na stabilność procesów drążenia. 
Olej jest mętny, kiedy jest chłodny, a po ogrzaniu staje się przezroczysty. 
Zmienia kolor z przezroczystego na żółtawy, zwiększył swoją lepkość, 
wydziela większy niż zazwyczaj zapach, zwiększył się czas drążenia 
na maszynie, zmniejszyła się stabilność procesów drążenia, jakość 
powierzchni obrabianych elementów uległa pogorszeniu.

Jak poprawnie wymienić dielektryk
Spuszczamy dielektryk z wanny erozyjnej. Czyścimy dokładnie wannę 

erozyjną, nie zapominając o dokładnym oczyszczeniu zbiornika oleju. 
Po oczyszczeniu warto wlać najpierw odrobinę starego oleju i włączyć 
pompę, aby oczyścić system z mieszczących się tam zanieczyszczeń. 
Nie znajdą się wtedy w świeżym oleju. Następnie ponownie wylewamy 
zużyty olej. Zakładamy nowe filtry i wlewamy świeży olej. Powodzenia!

Źródło:
1. Wikipedia.
2. "EDM Today", January/February 2009.
3. Opinia Pana Arkadiusza Leżonia z firmy Naftochem.
4. "Obróbka Skrawanie ścierna i erozyjna" Praca zbiorowa pod redakcją 

L. Dąbrowski, M. Marciniak, B. Lewicki.

Dielektryk

Ważny element drążenia wgłębnego
Iwona Hiszpańska, Transcorn

TRANSCORN Sp. z o.o.

Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn
E-mail: transcorn@transcorn.pl
www.transcorn.pl
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Używane elektrodrążarki erozyjne EDM 
oraz frezarki

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

•	Firma MAC-TEC zajmuje się sprzedażą 
używanych elektrodrążarek erozyjnych 
od ponad 20 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
W ofercie posiadamy:

● ciecz do elektrodrążenia na bazie parfiny,
temp. zapłonu min. 74oC

●	 olej do elektrodrążarek Akorinol E-1, 
temp. zapłonu min. 100oC

Oferujemy opakowania 200 l, 60 l lub 20 l

Dielektryki do EDM 

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

Tel. 52 354 24 00, Fax 52 354 24 01
E-mail: oberon@oberon.pl, www. oberon.pl
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e.K. - światowy dostawca używanych 
wycinarek drutowych, elektrodrążarek 

wgłębnych oraz centr obróbczych

Niemiecka firma handlowo-marketin-
gowa MAC-TEC e.K., operująca jako kompe-
tentny partner w branży używanych maszyn 
erozyjnych oraz frezarek CNC, oferuje swoje 
usługi od ponad 20 lat w przemyśle obróbko-
wo-metalowym. Posiada ona doświadczenia 
w eksporcie maszyn oraz wsparcie dobrze 
znanych na rynku dystrybutorów.

Firma MAC-TEC e.K. oferuje szeroką 
paletę używanych maszyn do obróbki metalu 
takich jak: wycinarki drutowe, elektrodrą-
żarki wgłębne oraz maszyny do otworów, 
jak również komputerowo sterowane CNC 
centra obróbcze, frezarki oraz maszyny 
szybkobieżne HSC. Dzięki znajomościom 
ze znanymi producentami maszyn oferuje 
ona wszystkie maszyny używane również 
w pakietach zawierających transport, insta-
lacje oraz szkolenia.

Filozofią firmy MAC-TEC e.K. jest ofero-
wanie klientom maszyn pierwszej klasy za 
przystępną oraz uczciwą cenę. Pomaga ona w zakupie wysokich jakościowo akcesorii do maszyn do obróbki metalu. Do asortymentu należą 
najwyższej jakości druty erozyjne, filtry, części zamienne znanych producentów. Firma MAC-TEC e.K. kupuje również używane maszyny. 
Jej na całym świecie aktywna sieć przedstawicielstw umożliwia sprzedaż każdej maszyny do obróbki metalu, niezależnie od roku produkcji.

EMMELSHAUSEN, NIEMCY
WWW.MAC-TEC.DE

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 • www.mac-tec.de



ONA ELECTROEROSIÓN S.A.
MADE IN EUROPE

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

Elektrodrążarka wgłębna, model ONA Electroerosion – QX4

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

Dwugłowicowa drążarka wgłębna, model ONA Electroerosion – TX10

Wycinarka drutowa, model ONA AV35

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

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

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

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

– sercu przemysłu narzędziowego i maszynowego Hiszpanii.

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

Firma ONA przed laty opracowała i opatentowała 
unikalny system ONA MINERAL FILTER gwarantujący 
100% ekologicznej, dokładnej filtracji (1-3 μm), 
który umożliwia precyzyjne cięcie każdego rodzaju 
metalu, węglików spiekanych, PCD czy aluminium bez 
konieczności wymiany wkładów filtrujących.
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Dzięki szerokiej bazie wiedzy z zakresu obróbki 
elektroerozyjnej opartej na wieloletniemu doświad-
czeniu oraz zastosowaniu nowoczesnych kompo-
nentów w autorskich rozwiązaniach elektronicznych, 
zespół projektowy ZAP B.P. zaplanował na koniec 2017 
r. premierę najnowszego generatora dla elektrodrą-
żarek ubytkowych o sygnaturze BP16p. 

Nowa jednostka sterująca się będzie cechować wieloma niezwykle 
cennymi dla operatora funkcjonalnościami. Do głównych z nich należą:

▪	 Tworzenie programów wykonawczych opartych na kodach G i M;

▪	 Możliwość automatycznej zmiany parametrów pracy w trakcie 
procesu obróbczego.

Zastosowanie interpretatora kodów G i M umożliwi: 

▪	 Prowadzenie procesu drążenia: po dowolnej prostej w przestrzeni 
obróbczej, po dowolnej prostej z włączeniem ruchu obrotowego 
elektrody (oś A), po dowolnym łuku na płaszczyźnie XY, w ruchu 
spiralnym po osi Z;

▪	 Programowe wł./wył. w trakcie procesu obróbczego  dodatkowych 
funkcjonalności takich jak: ruch wibracyjny elektrody, orbitowanie po 
okręgu oraz orbitowanie po kwadracie (dostępne tylko po osi Z).

Rys 1. Widok panelu operatorskiego BP16p

Powyższe zalety w bezpośredni sposób przełożą się na uprosz-
czenie budowy elektrod oraz systemu mocowania elementu obrabia-
nego do stołu roboczego maszyny. Dodatkowo, możliwość drążenia po 
osi Z z jednoczesnym obrotem elektrody (oś A) w znacznym stopniu 
zmniejszy koszty zastosowania głowicy obrotowej GO-1/GO-2 (patrz 
zapbp.com.pl/akcesoria) w procesie drążenia gwintów – brak koniecz-
ności wykonywania specjalnych mechanicznych kopiałów odwzorowują-
cych skok gwintu.

Możliwość automatycznej zmiany parametrów pracy w trakcie 
procesu obróbczego stanowić będzie jedną z najistotniejszych zalet 
nowego rozwiązania. Dzięki niej, operator maszyny zdefiniuje w jednym 
cyklu programowym fazę obróbki zgrubnej (ukierunkowanej na maksy-
malizację wydajności procesu; wykorzystującą duże prądy drążenia) 
i fazę obróbki wykańczającej (ukierunkowanej na niską chropowatość 
powierzchni oraz dokładność wymiarową wykonywanego gniazda; 
wykorzystującą małe prądy drążenia i dodatkowe funkcjonalności takie 
jak np. orbitowanie po okręgu).

Zapis programów opartych na G-kodach dla maszyn produkcji 
ZAPbp możliwy będzie z wykorzystaniem panelu operatorskiego, 
prostych aplikacji tekstowych (np. Notatnik) oraz środowisk typu CAD/
CAM z dedykowanym preprocesorem.  Pierwszym programem udostęp-
niającym klientom ZAPbp możliwość tworzenia G-programów na 
podstawie graficznego zapisu trajektorii ruchu pinoli będzie MegaCAD 
2017 BPW-CAM. 

Niniejszym chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapoznania się 
z najnowszymi rozwiązaniami, firmy Zakład Automatyki  Przemy-
słowej Braci Poterałów w trakcie tegorocznych targów INNOFORM 
w Bydgoszczy, w dniach 25 – 27 kwietnia 2017r .

Nowy generator dla 

elektrodrążarek ubytkowych ZAP B.P.

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ B.P. s.c.
26-200 KOŃSKIE, ul. Młyńska 16, tel. (41) 372-79-29, 372-74-75; 99-300 KUTNO, Kuczków 13, tel. (24) 253-74-46

www.zapbp.com.pl,e-mail:konskie@zapbp.com.pl, kutno@zapbp.com.pl

Kapituła plebiscytu "100% polski 
produkt" (organizowanego przez 
tygodnik "Do rzeczy") wyróż-
niła wycinarkę elektroerozyjną 
produkcji ZAPbp jako jeden 
z najbardziej polskich produktów 
(wytwarzanych przez rodzimą 
firmę, z użyciem krajowej techno-
logii i polskim łańcuchem dostaw).



Firma HEINRICH KIPP WERK KG jest producentem i dostawcą produktów z zakresu technologii 
mocującej, standardowych elementów maszyn oraz elementów manipulacyjnych.

Od ponad 100 lat jesteśmy Państwa niezawodnym 

partnerem w przemyśle. Nowoczesny park maszynowy 

pozwala nam produkować na najwyższym poziomie.

KIPP POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Ostrowskiego 7 . PL- 53-238 Wrocław . Tel. +48 71 339 21 44 . Faks +48 71 336 22 63 . polska@kipp.pl . www.kipp.pl

ORAZ
BIBLIOTEKI CAD 2D a 3D

Katalogi
ELEMENTY MANIPULACYJNE | STANDARDOWE ELEMENTY MASZYN

Katalogi

SYSTEMY MOCUJĄCE

100% USYSTEMATYZOWANE
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Potężne jednostronne i 
centryczne imadła zaciskowe

Idealne wyposażenie dla systemów paletowych

Manualnie aktywowane imadła 
SCHUNK KONTEC KSC są wysoko 
wydajnymi uniwersalnymi moco-
waniami do detali surowych i obro-
bionych. Łączą w sobie wysokie siły 
mocowania, wygodę obsługi i krótkie 
czasy ustawienia, a do tego efektyw-
ność kosztową. Specjalnie do użytku 
przy automatycznym załadunku 
maszyny, SCHUNK rozszerza swój 
standardowy program mocowań 
stacjonarnych o imadło KONTEC 
KSC-F ze szczęką stałą. Szybkie 
dostosowanie zakresu mocowania, 
płaska konstrukcja i niska masa 
własna, to doskonałe warunki dla 
półautomatycznej obsługi detalu na 
systemie paletowym. Trzy wielkości 
KSC-F 80, KSC-F 125 i KSC-F 160, 
są zaprojektowane dla standardo-
wych wielkości palet: 320x320mm, 
400x400mm i 500x500mm. Dzięki szybkiemu mocowaniu poprzez ruch dźwignią o 160°, detale są mocowane w przeciągu sekund, a imadło jest 
bezpiecznie zablokowane. Brak naprężeń wewnętrznych eliminuje wyginanie się korpusu i szczęk imadła. Odwracalna szczęka pozwala na pokrycie 
zakresu mocowań pomiędzy 0 do 192mm, 0 do 308mm lub 0 do 434mm w zależności od wielkości modułu. 

SCHUNK rozszerza także program imadeł centrycznych KSC, rozbudowując go o większe imadła. Poza wielkościami 80 i 125, będzie dostępna 
także wielkość 160, z długością korpusu 280 mm i wysokimi siłami mocowania do 50 kN.

Nowe imadła KONTEC KSC i KSC-F doskonale wpisują się w modułowy system dla 
wysoce wydajnego mocowania detali firmy SCHUNK. Piny mocujące systemu szybkiej 
wymiany palet VERO-S, mogą być zamontowane bezpośrednio do korpusu imadła, 
co w połączeniu z systemem VERO-S pozwala na szybką wymianę na stole maszyny  
z maksymalną dokład-
nością powtórzeń. 
Imadło może być 
szybko wyposażone 
w różne szczęki ze stan-
dardowego programu 
szczęk do mocowań 
stacjonarnych, co 
daje niezwykle wysoki 
stopień elastyczności.

Imadło SCHUNK KONTEC KSC-125

Imadło SCHUNK KONTEC KSC-F

Imadło SCHUNK KONTEC KSC80
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Imadła centryczne z uszczelnionym napędem

SCHUNK rozszerza także program imadeł centrycznych KSC, rozbu-
dowując go o większe imadła. Poza wielkościami 80 i 125, będzie dostępna 
także wielkość 160, z długością korpusu 280 mm i wysokimi siłami moco-
wania do 50 kN. Wstępnie ustawione, precyzyjne łożysko kulkowe, współ-
pracujące z wrzecionem zapewnia wysoką dokładność powtórzeń do +/- 
0,015 mm i umożliwiają precyzyjną obróbkę w pierwszej i drugiej operacji 
w jednym systemie mocowania. Całkowicie uszczelniony napęd oraz 
zintegrowane usuwanie wiórów zapewnia szczególnie wysoką stabilność 
procesu i minimalne zużycie. Dzięki systemowi szybkiej wymiany szczęk, 
możliwa jest wymiana szczęk dopasowanych do detalu w zaledwie kilku 
krokach i pokrycie szerokiego spektrum wielkości detali.

Przykład aplikacji z imadłem KSC-125 zamontowanym za pomocą 
systemu szybkiej wymiany VERO-S

Szeroki wybór nakładek na szczęki imadła

Nowe imadła KONTEC KSC i KSC-F doskonale wpisują się w modu-
łowy system dla wysoce wydajnego mocowania detali firmy SCHUNK. 
Piny mocujące systemu szybkiej wymiany palet VERO-S, mogą być zamon-
towane bezpośrednio do korpusu imadła, co w połączeniu z systemem 
VERO-S pozwala na szybką wymianę na stole maszyny z maksymalną 
dokładnością powtórzeń. Imadło może być szybko wyposażone w różne 
szczęki ze standardowego programu szczęk do mocowań stacjonarnych, 
co daje niezwykle wysoki stopień elastyczności.

Przykład aplikacji z imadłami KSC-F zamontowanymi na wieży za pomocą 
systemu szybkiej wymiany VERO-S

www.gb.schunk.com/grippers

Potężne jednostronne 
i centryczne imadła zaciskowe 
SCHUNK - idealne wyposażenie 
dla systemów paletowych!
Szybkie dostosowanie zakresu mocowania, płaska konstrukcja 
i niska masa własna, to doskonałe warunki dla półautomatycznej 
obsługi detalu na systemie paletowym. 

©
 2

01
7 

SC
H

UN
K 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

Wybór z 28
różnych typów 
szczęk i nakładek

STOM-TOOL Kielce, 28-30 marca 2017r.  
Zapraszamy na stoisko C-29 

Jens Lehmann, legendarny bramkarz  
niemiecki, od 2012r. ambasador marki SCHUNK, 
reprezentuje bezpieczne i precyzyjne  
chwytanie i trzymanie.
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Od 2012 roku na rynku polskim są dostępne maszyny do obróbki 
metalu brytyjskiego producenta XYZ Machinetools. Firma XYZ powstała 
w 1984 roku i jest obecnie jednym z największych dostawców obrabiarek 
CNC w Wielkiej Brytanii. Cechą wyróżniającą obrabiarki firmy XYZ jest 
dbałość o połączenie wysokiej jakości maszyny z odpowiednim sterowa-
niem, które jest łatwe w obsłudze i ustawianiu.

Fot. 1. Centrum obróbcze XYZ 1020 VMC

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

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

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

• Czy jesteśmy gotowi aby przejść na maszyny sterowane?

• Czy ich cena jest adekwatna do naszej produkcji?

To tylko nieliczne z pytań, jakie mogą powstać przy podejmowaniu 
takiej decyzji.

Maszyny XYZ pozwolą jednak Państwu na pominięcie części z tych 
pytań i mniej stresowe podjęcie decyzji- iż zmiana na maszynę stero-
waną to najbardziej prawidłowy wybór, a to wszystko stanie się możliwe 
dzięki funkcjom które posiada innowacyjne sterowanie ProtoTRAK, które 
jest montowane na tokarkach i frezarkach.

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

• Funkcja TRAKING pozwala na dokładne prześledzenie w trybie 
ręcznym stworzonego przez operatora programu. Dzięki temu nie 
tylko unikamy kolizji, ale również operator, który nie czuje się jeszcze 

tak obyty przy maszynie CNC nabywa pewności siebie i poczucia 
bezpieczeństwa.

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

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

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

Fot. 2. Frezarka  XYZ 2-OP oraz centrum frezarskie SMX 3500

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

Firma INTER-PLAST, która od 2012 roku jest wyłącznym przedsta-
wicielem maszyn XYZ Machinetools na rynku polskim, już wielokrotnie 
przekonała swoich klientów o niepodważalnych zaletach sterowania 
ProtoTRAK. Co więcej to klienci już sami mogli się przekonać o tych zale-
tach i decydując się kiedyś na pierwszą maszynę XYZ, powracają po 
kolejną i potwierdzają nasze słowa.

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

Zuzanna Bodziachowska- Kluza

www.inter-plast.com.pl

Zmiana z maszyny manualnej 
na maszynę CNC bezstresowo tylko 

z maszynami XYZ Machinetools
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INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza Sp. j. to firma kontynuująca 
po swoim poprzedniku – firmie P.W. Inter-Plast A.Bodziachowski o ponad 
dwudziestoletnim doświadczeniu w branży – działalność w zakresie sprze-
daży i remontu maszyn używanych oraz sprzedaży maszyn nowych. Jej 
bogaty park maszynowy, zaplecze magazynowo-transportowe oraz zespół 
doświadczonych pracowników stanowią atuty pozwalające zaoferować 
klientom w pełni funkcjonalne, wysokojakościowe używane obrabiarki 
do metalu. Jest to atrakcyjny finansowo sposób na rozbudowę posiada-
nego parku maszynowego i dostosowanie go do zmieniających się potrzeb 
produkcyjnych. W bogatej ofercie INTER-PLAST znajdą Państwo maszyny 
do różnorodnej obróbki metalu, których sprzedaż poprzedza komplek-
sowy serwis i remont gwarantujący wymaganą dokładność i powtarzal-
ność realizowanych zadań. Firma oferuje kompleksowe wsparcie przed 
sprzedażą w formie pomocy w doborze maszyn, możliwości przetesto-
wania ich pod prądem, a także opiekę posprzedażową w postaci przygo-
towania urządzenia do transportu, wsparcia logistycznego (transportu) 
oraz uruchomienia przez zespół serwisowy dystrybutora. W czasie eksplo-
atacji w miejscu docelowym INTER-PLAST oferuje pełną opiekę serwisową 
zarówno w procesie konserwacji, jak i usuwania awarii.

Fot. 1. Maszyna TRUMPF - LASERCELL 1050

Fot. 2. Maszyna CINCINNATI LAMB CFV1300

W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór:
• Centr Obróbczych CNC
• Tokarek CNC
• Wytaczarek

• Wycinarek Laserowych CNC
• Pras Krawędziowych CNC oraz Gilotyn CNC
• Robotów Spawalniczych

Fot. 3. Maszyna MIYANO BND

Bogate zaplecze maszynowo-transportowe i doświadczenie pozwo-
liło również przedsiębiorstwu rozszerzyć swoją ofertę o wynajem 
wózków transportowych i usługi relokacyjne maszyn. 

INTER-PLAST prowadzi także działalność produkcyjno-usługową 
w zakresie obróbki metalu.
Oferujemy usługi z zakresu:
• Cięcie laserowe 2D i 3D
• Gięcie blach
• Cięcie gilotynowe blach
• Spawanie
• Śrutowanie

Firma zlokalizowana jest w Częstochowie przy drodze ekspresowej 
S1 Katowice – Warszawa. Od 2012 roku INTER-PLAST jest wyłącznym 
dystrybutorem maszyn do obróbki metalu firmy XYZ Machinetools – 
jednego z największych dostawców obrabiarek CNC w Wielkiej Brytanii. 
Innowacyjne sterowanie PotoTRAK zastosowane w obrabiarkach XYZ 
ułatwi pracę i pozwoli zaoszczędzić czas każdemu operatorowi, a właści-
cielowi przyniesie oszczędności finansowe.

INTER-PLAST 
Handel maszynami używanymi, serwis i usługi 
obróbki blachy, a także nowość, czyli relokacja

Inter-Plast S.J
Ul. Meliorantów 67 a,b - 42-200 Częstochowa

Tel: (0-34)-36 276 63 
E-mai: interplast@inter-plast.pl

www.inter-plast.pl 
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Polmor Sp. z o.o.

Firma Polmor jest producentem konstrukcji oraz komponentów 
dla przemysłu kolejowego i maszynowego ze stali węglowej, 
nierdzewnej oraz aluminium. Firma specjalizuje się w produkcji wysoko 
złożonych wyrobów, opartej na wykorzystaniu procesów cięcia, gięcia, 
otworowania montażu oraz procesów specjalnych: spawania (firma 
posiada certyfikat zgodności z EN 15085-2 CL1, EN ISO 3834-2 oraz DIN 
18800-7E wydany przez SLV Berlin Brandenburg, oraz certyfikat ISO 9001 
- 2000) i malowania (mokre oraz proszkowe). 90% sprzedaży stanowi 
export: głównie do Niemiec, Belgii, Francji, a także Danii, Włoch, Holandii, 
Chin i Indii.

Aktualnie POLMOR zatrudnia około 400 pracowników posiadających 
szeroką wiedzę, umożliwiającą wdrażanie i stosowanie nowych techno-
logii, materiałów oraz metod pracy. Celem spółki jest usatysfakcjono-
wanie i ciągłe wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów, a także 
ciągłe doskonalenie współpracy z nimi. Stawiane firmie wymagania tech-
nologiczne i jakościowe są niezwykle wysokie. Spełnienie tych wymogów 
jest ogromnym osiągnięciem zakładu i stanowi pierwszy etap rozwoju 
na drodze do perfekcji. Dowodem tego jest uzyskany certyfikat branży 
kolejowej IRIS, wymagający od certyfikowanych najwyższej jakości wiedzy 
oraz organizacji pracy. 

Polmor posiada bardzo rozbudowany park maszynowy, obejmujący: 
wykrawarki, prasy krawędziowe, tokarki, frezarki, ukosowarki, urządzenia 
spawalnicze i wiele innych. Produkty firmy można podzielić na dwie grupy:

• pojazdy szynowe – ramy, obudowy elektryczne, drzwi lokomotywy, 
pulpity sterownicze, zderzaki absorbujące energię i inne;

• urządzenia automatyczne – urządzenia ważąco – pakujące.

Zwycięzcą II edycji konkursu „MATE Eksperci Optymalizacji” 
zorganizowanego przez AMATEX Sp. z o. o., dystrybutora narzędzi MATE w Polsce, 

została firma POLMOR Sp. z o. o. z Bytowa.

II edycja konkursu 
„MATE Eksperci Optymalizacji”

rozstrzygnięta!

 Celem konkursu było zachęcenie do stosowania rozwiązań sprzyjających wzrostowi produktywności, obniżeniu 
kosztów produkcyjnych przy równoczesnym wytwarzaniu produktów najwyższej jakości, a wszystko to stosując narzędzie do pras 
wykrawających Mate. Miło nam zakomunikować, że zwycięzcą II edycji konkursu „Mate Eksperci Optymalizacji” została firma Polmor 
Sp. z o.o. Zapraszamy do zapoznania się z jej profilem działalności oraz opisem problemu, jaki udało się rozwiązać, wykorzystując 
optymalnie dobrane narzędzia do pras wykrawających MATE.

Warto wspomnieć, iż Polmor od kilku lat prowadzi również działal-
ność na rynku azjatyckim. W roku 2009 w Hyderabad (Indie) została 
utworzona siostrzana firma o nazwie Polmor Steel Pvt. Ltd. produkująca 
również komponenty dla przemysłu szynowego na potrzeby rynku lokal-
nego oraz europejskiego. Firma zatrudnia obecnie około 80 osób i wyko-
rzystuje w swojej działalności te same procesy produkcyjne co Polmor 
Polska, w tym również proces wykrawania.

Ciągłe doskonalenie produktów i procesów wewnątrz firmy, 
zachęciło nas do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez 
naszego dostawcę narzędzi Mate. Postanowiliśmy wykorzystać 
system ULTRA Quick Change Tooling dla poprawy elastyczności 
i zmniejszenia  kosztów wytwórczych.

Polmor Sp. z o.o.
ul. Lęborska 24
77-100 Bytów
tel. +48 59 822 30 84-87
info@polmor.pl
www.polmor.pl
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Dzięki trwałej, opatentowanej konstrukcji narzędzia wkładkowe 
Mate Precision Tooling Ultra® QCT™ wynoszą wykrawanie na wyższy 
poziom! Dzięki zastosowaniu mechanizmu mocującego wkładkę stempla 
bez konieczności używania narzędzi oraz super wytrzymałych wkładek 
stempla ze stali M4PM™, można pracować szybciej i oszczędniej. Ultra® 

QCT™ zaprojektowano tak, aby zminimalizować wysiłek i wydłużyć czas 
pracy maszyny.

Wkładki stempli w Ultra® QCT™ wykonane są ze stali M4PM™, która 
jest produktem zastrzeżonym firmy Mate. Wynoszący 19,56 mm naddatek 
na ostrzenie jest dłuższy niż w standardowych stemplach, co gwarantuje 
dłuższe działanie.

Adapter stempla wykonano ze stali szybkotnącej i standardowo 
pokryto opatentowaną przez Mate powłoką nowej generacji SuperMax™, 
która wydłuża żywotność narzędzia.

Organizatorem II edycji konkursu MATE Eksperci optymalizacji jest firma 
Amatex Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, tel. 22 379 44 00, fax 22 379 44 90
www.amatex.com.pl

SYSTEM NARZĘDZIOWY ULTRA® QCT THICK TURRET

Dzięki MATE ULTRA QCT 
możemy produkować 

szybciej i taniej!

REZULTATY

System działa z posiadanymi przez nas obudowami MATE Ultra. 
Oczywiście, już sama cena wkładek jest niższa, ale nie to jest najważ-
niejsze. Dzięki większemu naddatkowi stempel może być ostrzony 
więcej razy niż w rozwiązaniu używanym poprzednio. Dodatkowo, 
stal M4PM powoduje, że wydłużyły się okresy pomiędzy ostrzeniami 
stempli. Wiele lat doświadczeń nauczyło nas, że przestrzeganie 
zasad ostrzenia, daje wymierne korzyści i w przypadku zastoso-
wania systemu QCT widzimy, że daje to jeszcze lepsze rezultaty.

Co ciekawe (ale również pozytywnie wpływające na niższe koszty 
produkcji), zauważyliśmy bardzo dobry wpływ pokrycia adapteru stempla 
powłoką SuperMax™. Pomimo intensywnego użytkowania nie widać na 
nim praktycznie żadnych śladów zużycia. Operatorzy pracujący z QCT 
podkreślają prostotę systemu. Do wymiany nie potrzeba żadnych narzędzi, 
więc proces przebiega bardzo sprawnie, a ponieważ wymianie podlegają 
tylko końcówki stempli, ilość miejsca potrzebna na ich składowanie jest 
mniejsza niż w tradycyjnych systemach. Wpływa to również pozytywnie 
na organizację pracy.

Podsumowując, dzięki MATE ULTRA QCT możemy produkować 
szybciej i taniej, co pozwala nam lepiej zaspokajać potrzeby i ocze-
kiwania naszych odbiorców. Inwestycja w system QCT to strzał 
w dziesiątkę!
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Nowa uniwersalna tokarka sterowana 
numerycznie CLX 350 

Premiera nowej serii tokarek sterowanych numerycznie CLX odbyła się podczas zeszłorocznych targów AMB w Stutt-
garcie. Pierwszym przedstawicielem nowej generacji tokarek produkowanych przez FAMOT był CLX 450. Na początku lutego 
bieżącego roku seria została uzupełniona o kolejną obrabiarkę - CLX 350. Światowa premiera CLX 350 miała miejsce podczas 
tegorocznej wystawy firmowej DMG MORI we Pfronten.  Duże zainteresowanie ze strony klientów wskazuje, że nowy CLX 
350 może w najbliższym czasie zyskać silną pozycję na rynku obrabiarek CNC, nie tylko w Polsce, ale również na rynku euro-
pejskim i światowym. 

Sprawdzone rozwiązania

Obrabiarki produkowane przez FAMOT cechują 
się wysoką funkcjonalnością oraz niezawodnością. 
Od wielu lat firma dostarcza najnowocześniejszych 
roz wiązań w dziedzinie obrabiarek sterowanych 
numerycznie. Polityka firmy nastawiona na ciągłe 
doskonalenie sprawia, że maszyny produkowane 
przez FAMOT kształtują trendy w branży obrabiarek 
CNC. 

Najnowszą propozycją pleszewskiej fabryki 
obrabiarek jest tokarka sterowana numerycznie 
CLX 350. Struktura obrabiarki bazuje na wieloletnim 
doświadczeniu konstruktorów grupy DMG MORI 
oraz użytkowników naszych maszyn.

W odniesieniu do wcześniejszej serii tokarek 
produkowanych przez FAMOT, nowy CLX 350 
cechuje się udoskonaloną konstrukcją mechaniczną. 
Została ona zoptymalizowana z wykorzystaniem 
MES (Metody Elementów Skończonych). Masywny 
odlew łoża, nachylony pod kątem 45˚ zapewnia optymalny spływ wiórów powstałych w trakcie procesu obróbki. Wszystkie elementy korpusu wyko-
nano z żeliwa o wysokim współczynniku tłumienia drgań. Duża pojemność cieplna korpusu oraz przemyślana konstrukcja niweluje odkształcenia 
termiczne, co przekłada się na dokładność obróbki i stabilność prowadzonych procesów produkcyjnych. 

Tab. 1. Parametry techniczne tokarek z serii CLX

Zmodyfikowana konstrukcja wrzeciennika wzoro wana na maszynach 
z serii NLX, zapewnia jeszcze większą sztywność. Najwyższej jakości łożyska 
wrzecionowe są zdolne przenosić wysokie obciążenia zarówno wzdłużne jak 
i poprzeczne, powstałe w trakcie obróbki z wysokimi parametrami skrawania. 
Obrabiarka posiada w standardzie przelotowy mechanizm zacisku umożliwia-
jący obróbkę prętów o średnicy do 51 mm (65 mm – opcja).

Hydrauliczny konik sterowany funkcjami M zwiększa elastyczność 
obrabiarki i umożliwia obróbkę długich części maszyn. 

12-pozycyjna głowica narzędziowa ze stacjami VDI 30 zapewnia szybką 
wymianę narzędzi oraz redukuje czas przezbrajania obrabiarki (narzędzie 
mocowane jest w gnieździe za pomocą jednej śruby). 

Nowoczesne sterowanie

Wszystkie obrabiarki produkowane przez FAMOT dostępne są 
z nowoczesnym, dotykowym panelem sterowania DMG MORI SLIMline® 
oraz zaawansowanym sterowaniem SIEMENS 840D solutionline z progra-
mowaniem dialogowym w ShopTurn (tokarki) lub ShopMill (frezarki). 
Najważniejsze cechy dotykowego panelu sterowania DMG MORI SLIM-
line® zostały przedstawione na rysunku 2. 

Rysunek 1. CLX 350 z dotykowym panelem sterowania DMG MORI SLIMline®

CLX 350 CLX 450

Przelot nad łożem mm 610 650

Max. średnica toczenia mm 320 400

Max. średnica toczenia z osią Y mm - 315

Przejazd w osi Z mm 580 600

Max średnica obrabianego pręta mm 51 / 65 (opcja) 80

Max. prędkość wrzeciona min-1 5000 4000

Max. moc wrzeciona (40% ED) kW 16,5 25,5

Max. moment obrotowy (40% ED) Nm 168 426

Przesuw szybki osi X/Z m/min 30 / 36 30 / 30

Ilość stacji narzędziowych - 12 x VDI30 12 x VDI40

Ilość stacji BT - - 6

Max. prędkość obrotowa narzędzi napędzanych min-1 6000 4000

Max. moment narzędzi napędzanych [40% ED] Nm 15 20

Max. moc narzędzi napędzanych kW 5,44 5,44

Dokładność pozycjonowania X/Z wg ISO 230-2 µm < 5 / 8 < 5 / 10
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Koncern DMG MORI oferuje również innowacyjne rozwiązania 
w zakresie cykli technologicznych. Jednym z oferowanych rozwiązań, 
dostępnych dla CLX 350, jest Easy Tool Monitoring. Funkcja ta umoż-
liwia ciągłą kontrolę obciążenia narzędzia w trakcie obróbki. Użytkownik 
może zdefiniować maksymalne dopuszczalne obciążenie dla poszcze-
gólnych narzędzi. W przypadku wystąpienia przeciążenia, powstałego 
na skutek uszkodzenia narzędzia, napędy poszczególnych osi oraz 
napęd główny zostają zatrzymane. Zapobiega to uszkodzeniu maszyny 
oraz obrabianej części. Cykl posiada przejrzystą nakładkę graficzną i jest 
bardzo łatwy w obsłudze. Tryb nauczania pozwala w szybki sposób 
zdefiniować graniczną wartość obciążenia narzędzia. 

Innym z dostępnych cykli jest synchronizacja obrotów wrzeciona 
głównego tokarki z narzędziem napędzanym. Funkcja ta umożliwia 
wykonywanie takich zabiegów jak toczenie poligonalne czy też frezo-
wanie obwiedniowe.

Podsumowanie

Połączenie kompaktowej konstrukcji z wysoką funkcjonalnością 
nowego CLX 350 sprawia, iż obrabiarka ta jest idealnym rozwiązaniem 
zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw, nastawianych na 
produkcję seryjną, czy też elastyczną produkcję jednostkową. 

Nowoczesne sterowanie SIEMENS 840D solutionline wraz z doty-
kowym panelem sterowania DMG MORI SLIMline® są idealnym narzę-
dziem dla operatora. Intuicyjny interfejs użytkownika oraz programo-
wanie dialogowe w ShopTurn skracają do minimum czas niezbędny do 
przygotowania programu i wdrożenia produkcji. Zaawansowana symu-
lacja 3D pozwala w łatwy i szybki sposób zweryfikować poprawność 
programu a tym samym zapobiec kolizjom na obrabiarce. 

Bogata konfiguracja podstawowa połączona z wysoką niezawod-
nością sprawiają, że nowy CLX 350 sprosta wymaganiom nawet najbar-
dziej wymagających klientów.`

Kolejnym atutem, szczególnie ważnym dla użytkowników z Polski, 
jest łatwy dostęp do serwisu i części zamiennych. Bliska współpraca 
serwisu DMG MORI Polska z serwisem fabrycznym FAMOT, gwarantuje 
szybką reakcję i rozwiązanie problemu, zapewniając płynność Państwa 
produkcji. 

Zastosowanie obrabiarek z serii CLX w procesie produkcyjnym 
gwarantuje stabilną i niezawodną pracę przez długie lata. 

Łatwy w obsłudze dotykowy panel sterowania

Wygodne w obsłudze funkcje multi-touch

Zaawansowana symulacja 3D pozwalająca 
zapobiec kolizjom na obrabiarce

19'' wysokiej rozdzielczości wyświetlacz odpor-
ny na zarysowania

4 GB pamięci w standardzie; 2 x USB oraz 
złącze ETHERNET

Sterowanie SIEMENS 840D solutonline w wersji 
4.7 z Shop Turn

Szeroki zasób dostępnych cykli obróbkowych 
(cykle toczenia, wiercenia, gwintowania, 

frezowania, wytaczania itd.)

Możliwość przeglądania plików w formacie 
pdf, jpg. oraz dxf, bezpośrednio na obrabiarce

Kontrola dostępu do obrabiarki dzięki 
DMG MORI SMARTkey®+ 8GB wbudowanej pamięci

Import konturu lub szyku pozycji otworów 
z pliku DXF (opcja)

Rysunek 2. Właściwości dotykowego panelu sterowania DMG MORI SLIMline®

SPRZEDAŻ I SERWIS
DMG MORI Polska Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew
tel. +48 62 742 80 00
e-mail: polska@dmgmori.com, www.dmgmori.com

PRODUKCJA
FAMOT Pleszew Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew
tel. +48 62 742 80 00
e-mail: famot@dmgmori.com, www.dmgmori.com
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Na samym początku pragnę poinformować, że zmieniliśmy nasz 
raport o przecinarkach taśmowych do metalu. Obecnie nie ma w tabeli 
wielu wskaźników opisanych liczbowo, bowiem różnią się one zależnie od 
wielkości urządzenia i rodzaju ciętych materiałów. Stosując skrót myślowy 
metalem jest stal jako stop żelaza, ale i metalami są stopy aluminium. 
A jeżeli chcemy ciąć w narzędziowni grafit?

Pomyślałem, że szybko opiszę jak powinna wyglądać maszyna marzeń 
dla zakładu narzędziowego. A Państwo zapytacie producentów albo lokal-
nych dystrybutorów czy ich urządzenie ma to wyposażenie. Zakładam, że 
poszukiwać będziecie przecinarki uniwersalnej, o szerokości cięcia do 400 
mm. Większe, to już często maszyny zadaniowe, pod dany typ produkcji. 
Klient wtedy już sam wie, co kupić.

Fot. 1. Przeciętnej wielkości firma nie potrzebuje pił do rozcinania 24 
tonowych płyt

Dla narzędziowni, która chce sama docinać pręty stalowe, miedziane, 
aluminiowe czy grafit ważna jest nie tyle wydajność w cm2/min, co łatwość 
użytkowania. Polecałbym zatem przecinarki z płynną regulacją szybkości 
taśmy, bo przekładanie pasków klinowych na kołach przekładni może 
zmęczyć każdego. Szybkość taśmy powinna być regulowana pomiędzy 20 
a 120 m/min. Im twardsze materiały, tym wolniej porusza się taśma czyli 
20 m/min przy stali Toolox 44, ale już 120 m/min dla stopów aluminium. 
Mogłoby być i 200 m/min przy miękkich materiałach, ale takich szybkości 
w przecinarkach produkowanych seryjnie się nie spotyka. Taśma tnąca 
powinna mieć prowadzenie w węglikach, zaciskanych hydraulicznie. Naciąg 
taśmy także polecam hydrauliczny, z kontrolą manometrem – wtedy widać 
od razu czy piła nie zaczyna błądzić w ciętym większym klocku.

Podczas cięcia stali narzędziowych nie sprawdzają się przecinarki 
opadające „grawitacyjnie”. Opór cięcia stali stopowych, często ulepszo-
nych cieplnie, musi jednak być pokonany siłą hydrauliki. Rama, na której 
zamocowane są koła z taśmą, powinna opadać w sposób sterowany. 
Prostsze piły mają zawór, którego przepustowość regulujemy, a wtedy 
pompa hydrauliczna opuszcza ramę z odpowiednią szybkością wynika-
jącą z nacisku taśmy na materiał. Droższe wersje mają sterowanie elektro-
niczne z przelicznikiem i możemy ustawić opadanie ramy tnącej materiał 
w mm/min. Łatwiej wtedy osiągnąć zakładaną wydajność cięcia w cm2/
min, którą dla większości materiałów podaje producent maszyny. Zawsze 
regulujemy urządzenie tak, by powstające wióry miały kształt przewi-
dziany dla ciętego materiału. Jedne stale dają długie wióry, inne kruszą 
się. Ma to jednak być obróbka skrawaniem. Ważne, by ostrza piły nie 

ślizgały się (bo się tylko stępią), ale by skrawały odpowiednią warstwę 
ciętego materiału. I tu ważny jest posuw na ząb. Oczywiście – z grafitu nie 
powstaną wióry, tylko pył.

Powyższy opis nie znaczy, że przecinarki opadające na przegubie są 
z założenia złe. Te urządzenia dobrze służą do cięcia profili, rur, prętów 
z miękkich materiałów. Próba cięcia stali 1.2343, pod warunkiem dociążenia 
ramy, powiedzie się. Trzeba wówczas pomagać grawitacji dodatkowym 
obciążeniem.

Natomiast jeżeli chodzi o piłę taśmową, to im dłuższą będziemy mieli 
taśmę, tym rzadziej będzie zmieniana, bo ma więcej zębów na obwodzie. 
Tu uwaga! Nie może być tak, że pełny materiał o przekroju np. 300 x 300 
mm utniemy piłą z drobnymi ząbkami ładnie i prosto. W odróżnieniu od 
skrawania frezem powierzchni, piła wędruje przez środek materiału. Zęby 
dobiera się tak, by w kieszeni pomiędzy zębami zmieścił się cały wiór skra-
wany przez pojedynczy ząb podczas przejścia przez przekrój materiału. 
Jeżeli użyjemy taśmy z małymi zębami – wiór może wychodzić ze wspo-
mnianej „kieszeni” na jeden z boków taśmy. Jeżeli nawet nie da efektu 
zakleszczenia, to spowoduje wyginanie się taśmy, a w efekcie błądzenie, 
czyli cięcie materiału nie w linii prostej.

Fot. 2. Bardzo przydatne są piły taśmowe potrafiące same pociąć pręt na 
kilka części, automatycznie przesuwając go imadłami o zadaną długość

Warto także stosować piły z uzębieniem zmiennym np. 2/3 czy 1,4/2 
gdzie liczby oznaczają liczbę zębów na cal długości taśmy. Uzębienie 
zmienne czasem lepiej wygasza wzbudzane drgania taśmy a obrabiarka 
pracuje ciszej.

Na szczęście konstrukcja i sterowania przecinarek są tak proste, że te 
początkowe trudności wynikające z braku wiedzy można szybko pokonać 
w praktyce. Po kilku dniach każdy pracownik jest w stanie samodzielnie 
obsługiwać maszynę i przygotowywanie materiału na produkcję staje się 
banalnie proste.

Na koniec jedna uwaga. Ponieważ oferta sprzedawców obrabiarek 
do cięcia i taśm cały czas ewoluuje , tym samym może kogoś brakować 
w naszej tabeli. Jeżeli zabrakło producenta czy dystrybutora w zesta-
wieniu – przepraszamy – błąd naprawimy za rok w kolejnej edycji. 
Możemy również w następnym numerze opublikować Wasz artykuł. 
Przypominam, że udział w raporcie jest bezpłatny i zapraszam do współ-
tworzenia najlepszych zestawień maszyn i obrabiarek ! Potencjalni klienci 
bardzo potrzebują takich informacji.

RD

Przecinarki taśmowe – raport
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Przecinarki taśmowe - raport
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BEHRINGER
AWEXIM SP. Z O.O. tel. 22 750 78 07 www.behringer.net

www.awexim.pl

HBP 263A 300 260 tak tak tak tak tak tak nie tak opcja tak opcja nie opcja tak

HBE 511A 510 510 tak tak tak tak tak tak nie tak opcja tak opcja nie opcja tak

HBP 310-523GA 310 520 tak tak tak tak tak tak tak tak opcja tak opcja nie opcja tak

LPS 60T 600 720 tak
nie 

dotyczy tak tak opcja nie nie tak opcja tak opcja nie nie tak

PEGAS-GONDA
EKOMET kom. 668 791 551 www.pegas-gonda.pl 

ekomet@ekomet.com.pl

500x750 Horizontal X 750 480 tak tak tak tak tak nie tak tak opcja tak opcja nie opcja tak

300x300 Herkules X-CNC 300 300 tak tak tak tak tak tak nie tak opcja tak tak nie opcja tak

IMET
EUROMETAL tel. 58 680 25 33 www.eurometal.com.pl

BS 300/60 GH 300 255 opcja nie tak nie nie nie tak tak opcja tak nie nie nie tak

KS 802 NC 820 680 tak tak tak tak tak tak tak tak opcja tak nie nie opcja tak

PILOUS tel. 22 837 14 97
www.pilous-polska.pl
www.rem-tech.com.pl 
info@rem-tech.com.pl

ARG 330 DC CF-NC 360 330 tak tak tak tak tak tak nie tak opcja - - - - -

ARG 250 Plus 300 250 opcja nie tak nie opcja nie tak tak opcja - - - - -

JAESPA
STR-Faktor kom. 604 160 164 www.str-faktor.pl 

przecinarki@str-faktor.pl

CONCEPT-260-GTH Plus 3m 260 260 20-120 tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

CLASSIC-520-DGA-3m 520 520 20-120 tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Stuermer kom. 511 750 965 stuermer-maszyny.pl

BMBS 300 X 320 CNC-G 320 300 tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak śrubowy nie opcja tak

HMBS 440 X 600NC-DG X 2000 610 410 tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak śrubowy tak tak nie
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BEHRINGER
AWEXIM SP. Z O.O. tel. 22 750 78 07 www.behringer.net

www.awexim.pl

HBP 263A 300 260 tak tak tak tak tak tak nie tak opcja tak opcja nie opcja tak

HBE 511A 510 510 tak tak tak tak tak tak nie tak opcja tak opcja nie opcja tak

HBP 310-523GA 310 520 tak tak tak tak tak tak tak tak opcja tak opcja nie opcja tak

LPS 60T 600 720 tak
nie 

dotyczy tak tak opcja nie nie tak opcja tak opcja nie nie tak

PEGAS-GONDA
EKOMET kom. 668 791 551 www.pegas-gonda.pl 

ekomet@ekomet.com.pl

500x750 Horizontal X 750 480 tak tak tak tak tak nie tak tak opcja tak opcja nie opcja tak

300x300 Herkules X-CNC 300 300 tak tak tak tak tak tak nie tak opcja tak tak nie opcja tak

IMET
EUROMETAL tel. 58 680 25 33 www.eurometal.com.pl

BS 300/60 GH 300 255 opcja nie tak nie nie nie tak tak opcja tak nie nie nie tak

KS 802 NC 820 680 tak tak tak tak tak tak tak tak opcja tak nie nie opcja tak

PILOUS tel. 22 837 14 97
www.pilous-polska.pl
www.rem-tech.com.pl 
info@rem-tech.com.pl

ARG 330 DC CF-NC 360 330 tak tak tak tak tak tak nie tak opcja - - - - -

ARG 250 Plus 300 250 opcja nie tak nie opcja nie tak tak opcja - - - - -

JAESPA
STR-Faktor kom. 604 160 164 www.str-faktor.pl 

przecinarki@str-faktor.pl

CONCEPT-260-GTH Plus 3m 260 260 20-120 tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

CLASSIC-520-DGA-3m 520 520 20-120 tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Stuermer kom. 511 750 965 stuermer-maszyny.pl

BMBS 300 X 320 CNC-G 320 300 tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak śrubowy nie opcja tak

HMBS 440 X 600NC-DG X 2000 610 410 tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak śrubowy tak tak nie
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Wysokowydajne przecinarki
 taśmowe Behringer

Wyłączny, autoryzowany przedstawiciel w Polsce
      Awexim sp. z o. o.     Dział handlowy:
      03-934 Warszawa    ul. Gogolińska 29
      ul. Wąchocka 1G     02-872 Warszawa 
      www.awexim.pl    Tel./fax (0 22) 750 78 07

Behringer GmbH
Maschinenfabrik und Eisengießerei 
Industriestraße 23 
D-74912 Kirchardt, Germany  

BEHRINGER GmbH – światowy i niekwestionowany lider z 90-letnim doświadczeniem w produkcji najwyższej klasy przecinarek taśmowych 
produkuje kilkadziesiąt typów przecinarek taśmowych i technologicznych systemów towarzyszących. W programie produkcji znajdują się przeci-
narki taśmowe o zakresie roboczym 220 ÷ 2000 mm. 

Maszyny produkowane są w wersji półautomatycznej lub automatycznej 
(z pełnym sterowaniem CNC). Kolumnowa konstrukcja z solidną ramą umożliwia 
cięcie pod kątem 90° – lub pod innymi kątami w wykonaniu z głowicą skrętną 
w jedną lub obydwie strony. W ofercie producenta znajduje się również duży 
wybór przecinarek z pionowym przebiegiem taśmy, przystosowanych do rozci-
nania płyt i bloków materiałowych. Cechą wyróżniającą przecinarki Behringer 
jest ich wyjątkowa sztywność i solidność wykonania, osiągana dzięki zwartej 
kolumnowej konstrukcji z najważniejszymi zespołami odlewanymi z żeliwa 
Meehanite ®. Tego typu konstrukcja gwarantuje równomierny rozkład naprężeń 
oraz eliminuje wibracje generowane w procesie cięcia. Przecinarki Behringer to 
produkty spełniające najwyższe wymagania produkcyjne oraz gwarantujące 
najwyższą możliwą jakość. 

Intensywna współpraca i kooperacja grupy „Partners 4 Steel” (w skrócie 
P4S), w której skład wchodzą firmy Behringer GmbH (przecinarki taśmowe 
i tarczowe), Vernet Behringer (urządzenia do obróbki konstrukcji stalowych) i Rösler GmbH (obróbka powierzchniowa), umożliwia dostarczenie 
wszystkich potrzebnych maszyn i systemów gwarantujących automatyczny przepływ konfekcjonowanych materiałów, od wejścia surowca, poprzez 
jego obróbkę aż do miejsca załadunku. Szeroka gama produkowanych maszyn i urządzeń towarzyszących pozwala na sprawną realizację nawet 
najbardziej skomplikowanych zadań technologicznych.

AWEXIM Sp. z o.o. jako wyłączny i w pełni autoryzowany przedstawiciel firmy Behringer i całej grupy P4S na polskim rynku, zapewnia profe-
sjonalną kompleksową obsługę, sprawny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zaopatrzenie w części zamienne. AWEXIM Sp. z o.o. jest jedno-
cześnie przedstawicielem niemieckiej firmy WIKUS, światowego lidera w produkcji pił taśmowych, co zapewnia sprawne dostawy pił taśmowych 
różnych typów i rozmiarów. Połączenie przedstawicielstw grupy P4S i WIKUS oraz najbardziej profesjonalny zespół w Polsce z wieloletnim doświad-
czeniem dają gwarancję najbardziej optymalnych rozwiązań i zapewniają satysfakcję klienta na każdym etapie współpracy. 

Pozdrawiamy- Zespół Awexim/Behringer/P4S 
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Funkcje

• Import chmur punktów: ATOS, STL, PLY, ASCII.

• Generowanie siatki wieloboków: wygładzanie, rozrzedzanie, wypeł-
nianie otworów, optymalizacja krawędzi siatki, tworzenie mostów 
na siatce, itp.

• Import CAD: IGES, STEP, JT-Open.

• Wiele bazowań w obrębie jednego projektu: automatyczne bazo-
wanie wstępne, RPS, 3-2-1, płaszczyzna-linia-punkt, najlepsze dopa-
sowanie (best-fit), bazowanie hierarchiczne lub oparte na lokalnych 
układach współrzędnych.

• Porównanie z CAD: powierzchnie, przekroje, punkty.

• Generowanie elementów geometrycznych w oparciu o CAD: linie, 
płaszczyzny, koła, cylindry, stożki.

• Kontrola w oparciu o krzywe: analiza płaskości i szczelin, analiza 
odskoków sprężystych, kontrola kształtu i linii charakterystycznych, 
tworzenie wygładzonych krzywych sklejanych.

• Analiza 2D w oparciu o przekroje.

• Konstrukcja oraz planowanie pomiarów: wymiary, wirtualne 
suwmiarki, kąty, średnice.

• Kontrola parametryczna: analiza trendów/analiza SPC, Teaching 
by Doing.

• Dalsze funkcje kontrolne: kontrola profili lotniczych, kontrola 
w  oparciu o punkty.

• Analiza GD&T według norm ISO 1101 i ASME Y14.5

• Tworzenie raportów: kontrola pierwowzoru, tabele (np. VDA), 
swobodnie definiowane szablony raportów, prezentacja ekranowa 
raportów, filmy z projektów etapowych, ręczne i automatyczne 
pozycjonowanie etykiet.

• Import i analiza danych objętościowych generowanych przez tomo-
grafy komputerowe w formatach: vgi, vgl, pcr, exv, rek.

Więcej szczegółów na temat najnowszych funkcji oprogramowania 
dostępnych jest pod adresem www.gom-inspect.com.

Czym jest darmowy GOM Inspect?

GOM Inspect to bezpłatne oprogramowanie do kontroli 3D i prze-
twarzania siatek oraz analizy kształtu i wymiarów chmur punktów 3D, 
które może być stosowane w charakterze przeglądarki wyników pomia-
rowych i danych CAD. Oprogramowanie to jest przeznaczone dla użyt-
kowników, których zadaniem jest przetwarzanie i analiza danych 3D. 
Program firmy GOM jest stosowany w procesach opracowywania 
produktów oraz kontroli jakości i produkcji do analizy danych pomia-
rowych 3D pochodzących z systemów GOM, skanerów 3D, skanerów 
laserowych, tomografów komputerowych, WMP i innych źródeł. Pakiety 
oprogramowania GOM Inspect zostały przetestowane i certyfikowane 
przez Narodowy Instytut Metrologiczny Niemiec (PTB) i NIST. Program 
firmy GOM został zaliczony do kategorii 1, oznaczającej najmniejsze 
odchyłki pomiarów.

Fot. 1. Analiza wymiarowa odlewu w programie GOM Inspect
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Kontakt:

Wyłączny dystrybutor firmy GOM w Polsce Lenso Sp. z o.o.

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398
61-441 Poznań
Tel. +48 61 894 78 93
www.lenso.com.pl

Zastosowanie

Program GOM Inspect stosowany jest w przemyśle jako oprogra-
mowanie kontrolne, przeglądarka 3D, narzędzie komunikacji i oprogra-
mowanie do konwersji danych CAD. Raporty dotyczące jego stosowania 
przez znane firmy, takie jak Miele, Bosch, BMW, TRW lub Novo Nordisk 
dostępne są pod adresem www.gom-inspect.com.

GOM Inspect Professional

W programie GOM Inspect funkcje parametryczne nie są całko-
wicie dostępne. Zapewnia on identyfikowalność danych pomiarowych, 
przy czym tworzenie szablonów, funkcje uczenia przez zastosowanie 
(Teaching by Doing) i kontroli parametrycznej są dostępne wyłącznie 
w  wersji GOM Inspect Professional.

Gdzie pobrać?

GOM Inspect można pobrać za darmo 
bez zobowiązań bądź ograniczeń czasowych 
na http://www.gom.com/pl/oprogramowa-
nia-3d/gom-inspect/download.

Szkolenia z GOM Inspect

Jednodniowe szkolenie obejmujące wprowadzenie do obsługi opro-
gramowania oraz ćwiczenia praktyczne, takie jak: import siatek, danych 
skanowania i danych CAD, przetwarzanie siatek, bazowanie, porówny-
wanie danych nominalnych z rzeczywistymi, kontrola 3D, kontrola 2D, 
GD&T, analiza grubości materiału, przeglądarka 3D i wiele innych tematów. 

Rejestracja możliwa jest bezpośrednio na stronie internetowej firmy 
Lenso, wyłącznego dystrybutora firmy GOM w Polsce:
htpp://www.lenso.com.pl/szkolenia-gom-inspect.
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Lustrzane wykończanie 
powierzchni za jednym 
naciśnięciem przycisku!

n  Najwyższa jakość wykończania 
powierzchni bez konieczności 
polerowania ręcznego

n  Najwyższa dokładność submikronowa w 
obróbce konturów

n  Najwyższa produktywność 
w swojej klasie 

Makino Sp. z o.o. 
ul. Nowa 10 
05-500 Stara Iwiczna, Polska
Tel.: +48 (22) 3781 950
biuro@makino.eu

16_0314_AZ_iQ500_68x297_Polish_BM.indd   1 01/02/2017   13:55:04



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) srebrzanka • 1.2767 (˜NPW+Ni)  • aluminium 2017 (PA6)

• 1.3245 (SK5M+0,1%S)  • TOOLOX 44® tw. 45 HRC • inne 
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Zakup nowej maszyny, niezbędnej do unowocześnienia i zwiększenia 
produkcji, dla większości firm jest wciąż dużym wyzwaniem.

Pomimo tego, że spora grupa polskich przedsiębiorstw stara się 
finansować inwestycje z własnych środków, nie zawsze jest to możliwe. 
Konieczne staje się wówczas pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł 
finansowania.

Według danych NBP, obecnie najpopularniejszym środkiem finanso-
wania jest kredyt bankowy, Korzysta z niego ponad 20% polskich przed-
siębiorstw. Dużym zainteresowaniem cieszą się również usługi leasin-
gowe. Te dwa sposoby zdobycia środków na sfinansowanie inwestycji 
warte były łącznie w 2015 roku 189,2 miliarda złotych, z czego wartość 
udzielonego finansowania leasingowego wynosiła 87,8 mld zł, a saldo 
kredytów inwestycyjnych kształtowało się na poziomie 101,4 mld zł. 

Kredytem finansowane są zakupy maszyn, urządzeń oraz komplet-
nych linii produkcyjnych. Przedsiębiorcy sięgają po kredyt również  
w modernizacji używanych już maszyn i urządzeń. Decydując się na 
kredyt firma musi dostarczyć do banku biznes plan dotyczący plano-
wanej inwestycji oraz przedstawić odpowiednie zabezpieczenie. Z kolei 
leasing kojarzy się z finansowaniem różnego rodzaju pojazdów. Tę obie-
gową opinię potwierdzają również dane za III kwartał 2016 roku opubli-
kowane przez Polski Związek Leasingu. Według dostępnych informacji, 
aż 41% środków leasingowych przeznaczonych zostało na sfinanso-
wanie różnego rodzaju samochodów osobowych, dostawczych i cięża-
rowych. Ale z danych Polskiego Związku Leasingu wynika też, że 26,6% 
przyznanych funduszy leasingowych posłużyło do sfinansowania 
zakupu maszyn i urządzeń. Przełożyło się to na sfinansowanie przez 
firmy leasingowe zakupu maszyn niezbędnych do produkcji na łączna 
kwotę 11,2 mld złotych.

Fundusze europejskie
Leasing i kredyt to oczywiście nie jedyne sposoby zdobycia środków 

inwestycyjnych. Dużą popularnością cieszą się również dotacje z Unii 
Europejskiej. Najnowsza perspektywa finansowa jest nastawiona 
głównie na innowacje. Finansowane przez Unię Europejską są też prace 
badawcze oraz praktyczne wdrażanie powstałych na ich bezie efektów. 
Dlatego, co jest dobrą wiadomością, największe szanse na dotacje unijne 
mają obecnie firmy, które planują zakup maszyn produkcyjnych i różnego 
rodzaju urządzeń, a także oprogramowania. W ten sposób przedsiębior-
stwa są zachęcane do wdrażania nowych technologii i wprowadzania na 
rynek innowacyjnych produktów i usług.

Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez AbplanalpFINANCE, 
przedsiębiorcy będą mieli możliwość w 2017 roku starania się o środki 

na innowacyjne projekty z dwóch programów centralnych, a miano-
wicie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz 
z szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych. Wśród najcie-
kawszych ogólnopolskich programów wymienić można Działanie 2.1 
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw i w jego 
ramach Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP oraz Poddziałanie 
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Na pierwsze z poddziałań 
przeznaczono 65 mln, a na drugi 400 mln zł. Łącznie w ramach Działania 
2.1 dostępnych jest 900 mln zła, a na działania sektorowe w ramach 
Działania 1.2, aż miliard złotych.

Droga do pieniędzy na inwestycje
Niezależnie od sposobu finansowania inwestycji, związanej 

z zakupem maszyn produkcyjnych, przedsiębiorca musi dokonać 
dokładnej analizy kosztów, jakie wiążą się z danym źródłem pozyskania 
środków. Ponadto musi on również sprawdzić, czy firmę rzeczywiście 
stać na taką inwestycję i czy nie zagrozi to jej stabilności finansowej. 
W wypadku środków unijnych dodatkowym utrudnieniem jest przygo-
towanie wniosków na dofinansowanie i zdobycie promesy udzielenia 
kredytu technologicznego w jednym z banków. Nie jest to zawsze proste, 
zwłaszcza dla mniejszych firm, które wszystkie swoje działania skupiają 
na prowadzeniu produkcji i nie mają wystarczającego doświadczenia oraz 
wiedzy do poruszania się na dość hermetycznych rynkach finansowych.

Wiedząc o tych trudnościach, producenci obrabiarek oferują swoim 
klientom szerokie możliwości wsparcia finansowo-doradczego przy 
zakupach maszyn i urządzeń. Pomagają oni także w przygotowaniu wnio-
sków na dofinansowanie inwestycji z środków unijnych. Tego typu usługą 
prowadzona dla wszystkich firm chcących zakupić obrabiarki Abplanalp 
jest usługa finansowa realizowana pod marką AbplanalpFINANCE.

Z myślą o wszystkich tych klientach firmy Abplanalp, którzy potrze-
bują nowej maszyny do rozszerzenia swojej produkcji, a nie mogą zaan-
gażować w danej chwili środków własnych powstał właśnie Abplanalp-
FINANCE. 

Obecnie w ramach tej usługi oferowane są następujące możli-
wości finansowania inwestycji przez AbplanalpFINANCE: Leasing, 
Pożyczka, Najem, doradztwo w zakresie alternatywnych form finanso-
wania (Gwarancja de-minimis, pożyczki Jeremie 2,), pomoc w uzyskaniu 
środków unijnych.

O tej ostatniej opcji możecie Państwo przeczytać więcej na stronie 
www.abplanalp.pl/aktualności.

AbplanalpFINANCE
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Seria wrzecion HES firmy NAKANISHI przekształca centra obróbkowe w maszyny HSM –wysokoobrotowe centra maszynowe bez potrzeby 
inwestowania wielkich pieniędzy w nową maszynę.
Zamawiając elektrowrzeciona otrzymacie: OBROTY, MOC, NIEZAWODNOŚĆ, KONTROLĘ OBROTÓW aż do 50 000 o/min.
Podaję parametry najczęściej dostarczanego w Polsce wrzeciona HES 510-IT40 z mocowaniem stożkowym ISO 40.

• Obroty regulowane w zakresie     5 000 ~ 50 000 min -1 
• Maksymalna moc wyjściowa     340 W
• Dokładność wrzeciona     w granicach 1 µm
• Tulejki zaciskowe (CHK)      od Ø 0,5 mm do Ø 6,00 mm co 0,1 mm
• Niestandardowe tulejki CHK w rozmiarach    Ø2.35, Ø3.175, Ø6.35 mm

W skład podstawowego kompletu HES wchodzi:
• Nakrętka tulejki      K-265
• Tulejka zaciskowa      CHK-4,00 mm
• Klucz płaski      12x14, 22x27 po 1 szt.

Funkcja bezpieczeństwa

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

Warunkiem poprawnego działania tej funkcji  jest zainstalowanie przewodów zgodnie z instrukcją obsługi- złącze powinno być przymocowane 
do maszyny za pomocą prostej opaski zaciskowej.

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby niedopuszczanie do takiej sytuacji, ale są różne przypadki losowe.

Wrzeciona elektryczne 
do maszyn CNC

200 mm Łącznik bezpieczeństwa

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

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

Przykładowe połączenie zestawu HES 510

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

Mocowania narzędzi za pomocą oprawek zaciskowych model CHK.

Dostępne średnice

Zapraszamy na targi STOM w Kielcach
Przedstawiciel firmy NAKANISHI w Polsce

OBERON ® Robert Dyrda
• Marek Adelski - specjalista d/s NAKANISHI • tel. 52 354 24 24 • kom. 693 371 202 

• www.nakanishi.com.pl • e-mail: m.adelski@oberon.pl

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

Tulejki zaciskowe z grupy CHK

Nr katalogowy Model Średnica wewnętrzna do Wrzeciona

91592 CHK-2.35 ø2.35

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

91530 CHK-3.0 ø3.0

91593 CHK-3.175 ø

91540 CHK-4.0 ø4.0

91560 CHK-6.0 ø6.0

91596 CHK-6.35 ø6.35

- CHK-  

ø0.5, ø0.6, ø0.7, ø0.8, ø0.9

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

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

ø1.6, ø5.0

91597 CHK-3.0AA ø3.0AA *

91598 CHK-3.175AA ø3.175AA *

91599 CHK-4.0AA ø4.0AA *

91600 CHK-6.0AA ø6.0AA *

91601 CHK-6.35AA ø6.35AA *

+ + +



Ultraprecyzyjne 
szlifierki
do form

do 60 000 obrotów/minutę!

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

Miedź M1E

na elektrody
Na składzie posiadamy:

• miedź M1E (E-Cu58)
• pręty okrągłe od Ø 4 mm
• pręty płaskie od 10 mm

Inne gatunki stopów miedzi 
na zamówienie!

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

tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01
oberon@oberon.pl; www.oberon.pl
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