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

Cięcie, obróbka na życzenie Klienta

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

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

Jakie to wszystko czasem wydaje się poplątane. W dobie Unii Europejskiej, 
globalizacji itp. powinniśmy czuć się nawet nie obywatelami Unii, ale i świata. 
Czy zatem powinniśmy dbać o interesy swojego kraju, swojej firmy czy tylko 
swoją „prywatę”? Dlaczego niemieckie firmy preferują używanie niemieckich 
gatunków stali, a francuskie francuskich? Przecież obywatele tych krajów są 
dłużej w Unii aniżeli Polacy w zjednoczonej Europie!

A ja czując się Polakiem, nie mogę zamawiać w polskich hutach polskich 
stali narzędziowych. Dlaczego? Ponieważ huty w Polsce nie są polskie. 
Produkują raczej wszystko, tylko nie stale narzędziowe, które są dla nich 
mało opłacalne, nie mówiąc już o wysokich temperaturach potrzebnych 
do wytworzenia tego typu wyrobów. Niestety, klimat w naszym kraju nie 
pozwala na stosowanie pewnych technologii.

Stajemy wtedy przed dylematem gdzie zamawiać towar. W Niemczech? 
A wrzesień 1939 pamiętacie? W Rosji czy na Ukrainie – też niedobry kierunek. 
„Katyń pomścimy” pisali nasi przodkowie na murach. Patrioci zamawiają 
dalej, nie u „odwiecznych wrogów”? Wpisując w wyszukiwarki hasło „stal 
NC6” czy „NC10” wyskakują wyniki bezpośrednio z Chin! Producenci 
Państwa Środka opanowali już oferty i oznaczenia po polsku. Ale z punktu 
świadomości Polaka, ale zarazem i Europejczyka, czy powinniśmy kupować 
w Chinach? Przecież już dziadkowie wieszczyli, że żółta rasa nas zaleje, cała 
nadzieja w tym, że będą najpierw przechodzić przez Rosję. A jeżeli się cofną 
od naszych granic z powrotem, to przez Rosję przejdą nawet i dwa razy!

W świadomości drzemią lęki, mamy jak to się mówi z tyłu głowy 
wbudowane przekonanie, że powodzenie nie trwa długo. Politycy dodatkowo 

pobudzają te lęki, zapewniając, że robią wszystko, by nie wybuchały konflikty. 
Znając polityków, można tylko się bać.

Sądzę, że dziś nie ma mowy o wojnie i podboju jakie znamy z kart 
podręczników historii. Wojna trwa na poziomie gospodarczym. Kto zawładnie 
większą ilością kapitału, posiądzie większą ilość firm. A jeśli będzie miał więcej 
firm, to i kapitału. Taki rodzaj samonapędzającego się mechanizmu. Kraj 
z silną gospodarką będzie liderem w Unii, może i na świecie. Teraz żołnierze 
nie wędrują przez europejskie pola podchodząc pod wioski, by je podpalać. 
To raczej ludzie w garniturach latający samolotami, w zaciszu swoich salonek 
rozwijają jedne państwa i niszczą inne. A może nawet i nie muszą latać?

Stąd właśnie wzięło się to tytułowe zdjęcie. Przecież można zaatakować 
serwery! Nie burzyć budynki tylko wykradać dane. Często to walka „w białych 
rękawiczkach”. Czasem nie wiemy kto atakuje, nawet nie wiadomo czy coś 
zginęło. Stoję na powyższym zdjęciu przy szafie w której plączą się przewody 
komunikujące komputery w naszej firmie. Są w niej i routery odcinające 
spam i różna inna infrastruktura informatyczna. Czasem notujemy mnóstwo 
spamu w mailach, próby dostania się na jeden czy drugi nasz serwer. No 
i jest zagadka – kto za tym stoi. Zwykli chuligani, prawdziwi hakerzy, Ruscy, 
Niemcy, a może wszystkiemu winni muzułmanie powiązani z ISIS ? Trasy 
routingu można zmienić, informatycy tropiąc takiego zdalnego włamywacza 
widzą adresy od Belgii po Pakistan lub jeszcze dalej.

Chciałem wam przypomnieć, jak ważna jest zgromadzona całymi latami 
wiedza w naszych firmach. Warto ją często archiwizować, czy to na dyskach 
do backupów, płytach DVD czy w modnej ostatnio „chmurze”. Wtedy 
takie włamanie, nawet jak ktoś narobi szkód i pokasuje pliki nie jest wielką 
tragedią. Wystarczy odtworzenie ostatniego dnia czy dwóch z papierowych 
dokumentów. No i trzeba poświęcić czas na instalację serwerów na nowo. 
Warto też przechowywać kopie oprogramowania instalacyjnego w osobnej 
lokalizacji. Udowadnianie instytucjom, że to „złodzieje internetowi” narobili 
spustoszenia może trwać i kosztować całkiem dużo niepotrzebnego wysiłku. 
Zamiast skupiać się na „normalnej” pracy, trzeba odtwarzać to, co było. 
Może kiedyś komuś, ale w „cztery oczy” opowiem jak to było w naszej firmie 
z rozmaitymi wirusami?

Na razie serdecznie zapraszam na stoisko Oberon Robert Dyrda do Kielc. 
PLASTPOL już w maju. Targi PLASTPOL będą od wtorku 23 maja do piątku 26 
maja. Pozdrawiam i do zobaczenia w Kielcach.
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Forum Narzędziowe OBERON® poleca:
Tokarki i frezarki od 1991 roku - Made in Holand
 reklama Style CNC Machining - okładka
Dzisiaj zamówione, natychmiast wysłane
 reklama MEUSBURGER - okładka A3
Agie Charmilles CUT E 600
 reklama +GF+ - str. 4
Duży skład atestowanych materiałów 
 reklama OBERON - str. 5
Krótko
 str. 8 - 9
Staleo.pl
 reklama portalu Staleo.pl - str. 10
Duet targów przemyłowych - Intec i Zuliefermesse
 artykuł Targi Lipskie - str. 10
Warsaw Industry Week 2017
 reklama PTAK WARSAW EXPO - str. 11
Przemysłowa wiosna znów pobiła rekord
 artykuł Targi Kielce - str. 12, 13
Mocowania do EDM
 reklama OBERON - str. 13
ITM - Polska Biznesowa strona przemysłu
 artykuł ITM Polska - str. 14
MACH-TOOL 2017
 reklama ITM Polska - str. 15
Narzędziownie regionu kujawsko-pomorskiego część 2 - 
 artykuł PPU PRODUS Sp. z o.o. - str. 16, 17
Narzędziownie regionu kujawsko-pomorskiego część 2 

 artykuł MINDA KTSN Plastik and Tooling Solutions 
 Sp. z .o. o. - str. 18,19

Wittmann Battenfeld - Power for Future
 artykuł Wittmann Battenfeld - str. 20-23
Używane elektrodrążarki erozyjne EDM oraz frezarki 
 reklama MAC-TEC. DE - str. 23
Systemy i przetworniki pomiarowe
 reklama LABSTER - str. 23
Wtryskarki
 raport str. 24, 25
Style CNC Machines - producent obrabiarek od 1991 roku jest gotowy do 
wejścia na polski rynek
 artykuł Style CNC Machines - str. 26, 27

Wielewrzecionowy automat tokarski CNC - INDEX MS 16 Plus
 reklama GALIKA - str. 28
Imponująco szybki, niezwykle wszechstronny - INDEX MS 16 Plus
 artykuł GALIKA - str. 29
System 3R - Mocowania detali dla drążarek drutowych WEDM
 artykuł R. Dyrda - str. 30-32

Pręty okrągłe, przycięte na wymiar 
 reklama OBERON - str. 33
Przewaga dzięki jakości
 reklama RAF Sp. J.- str. 34
Szlifirki do wałków i otworów
 reklama MARCOSTA - str. 34
Jednostka regulacyjna z jeszcze większą precyzją ustawienia - NOWOŚĆ
 artykuł MEUSBURGER - str. 35

Normalia do form i tłoczników
 raport - str. 36, 37
Sprawdzone i niezawodne zbieraki zapadkowe - dostępne są już z powłoką DLC
 artykuł MEUSBURGER - str. 38
Ponad 1000 możliwych kombinacji mocowania detalu
 reklama SCHUNK Intec Sp. z o.o. - str. 39
Zaawansowana obróbka grafitu na frezarkach CNC
 artykuł D. Hulisz - str. 40, 41
Prosty początek z zestawem startowym - System 3R
 artykuł R. Dyrda - str. 42
INTER-PLAST lider na rynku obrabiarek używanych
 reklama INTER-PLAST Z. BODZIACHOWSKA-KLUZA Sp. J. - str. 43
System bazująco mocujący VERO-S
 artykuł SCHUNK Intec Sp. z o. o. - str. 44, 45

Emax Evolution - Szlifierka elektryczna Made in Japan
 artykuł M. Adelski - str. 46, 48
Precyzyjne szlifowana stal narzędziowa
 reklama OBERON - str. 47
Grafity do EDM
 reklama OBERON - str. 47
Wrzecion NSK
 reklama OBERON- str. 49
Stal TOOLOX 44
 reklama OBERON- str. 49
Stal 1.2738 czy SUPERPLAST 2738mod.?
 artykuł R. Dyrda - str. 50-52
SUPERPLAST 2738mod. (SP300)
 reklama OBERON - str. 53
SUPERPLAST 400
 reklama OBERON - st. 54

...W zakresie budowy maszyn 
CNC dla realizacji pojedynczych 
elementów i niewielkich serii STYLE 
CNC Machines jest niekwestiono-
wanym liderem na holenderskim 
rynku....

...W obróbce skrawaniem nasila 
się trend do zwiększenia efektyw-
ności poprzez automatyzację i 
skrócenie procesów przezbrojenia 
maszyn.....

Czasochłonne koszty projekto-
wania i produkcji dostosowanych 
jednostek regulacyjnych należą już 
do przeszłości.
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Krótko

Firma MURGRABIA, uczestnicząc przez 
lata w wielu szkoleniach u europejskich produ-
centów płyt z tworzyw sztucznych, uzyskała 
wiedzę nt. właściwości technicznych tworzyw 
i ich obróbki. Inwestycja w zaawansowaną 
prasę krawędziową CNC marki HACO posze-
rzyła ofertę firmy o gięcie odpowiednich 
tworzyw sztucznych „na zimno”, pozwalając 
na realizację nawet najtrudniejszych zadań przy 
utrzymaniu wysokiej kultury technicznej.

Wojciech Murgrabia: "Wybierając 
dostawcę braliśmy pod uwagę doświadczenie 
HACO w zaginaniu poliwęglanu. Zdecydowa-
liśmy się na model PRESSMASTER ze względu 
na najwyższy stopień zaawansowania tech-
nicznego maszyny. Sterownik FastBEND-3D 
firmy Robosoft umożliwia efektywne wykorzy-
stanie modeli 3D, a edytowalna tabela mate-
riałów pozwala dostosować parametry pracy 

maszyny do specyficznych właściwości poli-
węglanu. Pozwala nam to zaginać materiał 
w powtarzalny sposób z doskonałą precyzją 
bez podgrzewania linii gięcia".

Używając prasy krawędziowej HACO  
wykonywane są osłony bezpieczeństwa 
z materiału bezbarwnego dla przemysłu maszy-
nowego i elektroenergetycznego.

Gięcie krawędziowe tworzyw sztucznych „na zimno”

Hanplast Sp. z o.o., wiodący producent 
form wtryskowych oraz detali z tworzyw 
sztucznych, jest również pierwszym na świecie 
producentem modułów fotowoltaicznych 
następnej generacji wg najnowszej technologii 
SmartWire® szwajcarskiej firmy Meyer Burger.

Promując powyższe nowoczesne rozwią-
zania, pomagające oszczędzić energię elek-
tryczną, na dachach Spółki zainstalowano 
moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,2 MW. 
To największa tego typu dachowa instalacja 
fotowoltaiczna w Polsce i jedna z większych 
w Europie. Tym sposobem Spółce udało się 
zmniejszyć roczną emisję CO2 o 1 278 361 kg. 
Przy zastosowaniu nowoczesnych modułów 
SmartWire, roczny uzysk energetyczny oscy-
luje wokół  1 313 878 kWh. To około 10% więcej 
produkcji energii elektrycznej dzięki techno-
logii modułów SmartWire spółki Hanplast, 
w porównaniu z klasycznymi technologiami 
fotowoltaicznymi oferowanymi na rynku.

Zapraszamy na stronę www.hanplast.com

Hanplast Sp. z o.o. producentem 
modułów fotowoltaicznych 

Szlifierka koordynacyjna to narzędzie do 
szlifowania złożonych kształtów i otworów, 
gdzie wymagany jest najwyższy stopień dokład-
ności i wykończenia. Pozycjonowanie stołu 
i wrzeciona na poziomie ± 0.0015 mm. Wrze-
ciono obrotowe z dokładnością 0.001 mm (oś 
U). Wrzeciona są wymienne, ze stałą prędko-
ścią obrotową lub regulowaną w zakresie od 
30 000 ~ 150 000 obr/min. Do napędu osi Z 
zastosowano silnik liniowy o bardzo dużej pręd-
kości i dokładności pozycjonowania. Możliwość 
wykonania detalu z dokładnością do 0.01 μm.

JAZON Sp. z o.o.
ul Wysockiego 164 A, 15-167 Białystok
www.jazon.com.pl

JAZON Sp z o. o. wprowadziła do swej oferty 
nową grupę produktów – SZLIFIERKI KOORDYNACYJNE

Firma KM-System specjalizuje się w projek-
towaniu i produkcji robotów IML oraz szybkich 
robotów bocznych do odbioru detali z formy.

Fot. Roboty IML z pojedynczą osią serwo Z

Świadczy usługi w zakresie serwisu wtry-
skarek i robotów oraz przenosin maszyn.

Fot. Podstacje IML w oparciu o wieloosiowe 
roboty

W szerokiej palecie sprzedawanych 
produktów firma oferuje m.in.:

● maszyny SMC do produkcji butelek i kani-
strów metodą rozdmuchu,

● wtryskarki Asian Plastic ,
● urządzenia do wytwarzania i usuwania 

ładunków elektrycznych firmy SIMCO-ION,
● roboty liniowe.

Zapraszamy na stronę www.km-system.pl

Roboty IML oraz roboty do odbioru detali z formy - KM-SYSTEM
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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

Firma Narzędzia Skrawające Tools oferuje 
kompletny program narzędzi i oprawek, dedyko-
wany branży produkcji form i matryc. 

Ciekawym rozwiązaniem dla branży formier-
skiej są głowice kątowe – stałe TA oraz regulo-
wane TAV, produkowane przez włoskiego produ-
centa OMG. Głowice te są szczególnie przydatne 

w operacjach, gdzie utrudnione jest dojście do 
pola obróbczego. 

Dzięki regulacji, ustawieniu kątowemu 
możliwa jest obróbka w ciasnych przestrzeniach 
formy lub matrycy, bez konieczności przemoco-
wania detalu. 

Producent oferuje głowice w wielu warian-
tach standardowych: o stałym i zmiennym kącie 
0-180°, wydłużone, wysmuklone, z doprowadze-
niem chłodziwa przez narzędzie, o podwójnych 
wrzecionach, i in.

Jeżeli wykonanie katalogowe głowicy nie 
rozwiązuje problemu obróbczego , możliwe jest 
również wykonanie głowicy specjalnej, dopaso-
wanej do wymagań klienta.

www.toolswro.com.pl

Głowice kątowe OMG 

Dla wtryskowni oferujemy linie produkcyjne, 
w skład których mogą wchodzić:

• wtryskarki JSW oraz BOY,
• roboty i automatyzacja WEMO,
• systemy chłodzenia FRIGEL,
• peryferia MATSUI.

Pomagamy w doborze urządzeń chłodni-
czych oraz projektujemy i wdrażamy systemy 
chłodzenia włoskiej firmy FRIGEL. 

Dla narzędziowni oferujemy elementy do 
budowy form wtryskowych:

• elementy do budowy form wtryskowych 
i tłoczników 

• systemy gorącokanałowe 
• stal narzędziowa 
• urządzenia do obróbki powierzchni 
• oprogramowanie do symulacji procesu 

wtrysku CADMOLD
• drukarki 3D do metalu SLM Solutions

Prowadzimy profesjonalny serwis sprzeda-
wanych maszyn i urządzeń.

WADIM PLAST
www.wadim.com.pl

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem producentów maszyn i urządzeń dla przetwórstwa tworzyw sztucznych

Firma OBERON Robert Dyrda oraz Forum 
Narzędziowe OBERON od samego początku 
współuczestniczyły w wydarzeniach jakim są targi 
STOM TOOL. W związku z tym miło nam poinfor-
mować, że wydawnictwo Forum Narzędziowe 
OBERON podczas X Edycji Salonu Obróbki Metali 
STOM 2017 otrzymało nagrodę jubileuszową 
w kategorii „Media wspierające STOM i Spawal-
nictwo”. Serdecznie dziękujemy za nagrodę i do 
zobaczenia na przyszłorocznej edycji.

Forum Narzędziowe OBERON wśród 
wyróżnionych podczas STOM 2017
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W dniach 7 - 10 marca odbył się duet targów przemysłowych w Lipsku - 
Międzynarodowe Targi Poddostawców: Części, Komponenty, Moduły, Tech-
nologie - Zuliefermesse oraz Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii 
i Automatyzacji Produkcji - Intec. Produkty i usługi zaprezentowało ponad 
1 480 wystawców z 30 krajów, których oferta przyciągnęła 24 200 odwie-
dzających z 35 krajów.

Wśród wystawców targów Intec znaleźli się liderzy rynku m.in.: Yama-
zaki Mazak, DMG MORI, TRUMPF Gruppe, Hommel Gruppe, Maschinen-
fabrik Berthold Hermle, SCHUNK, Paul Horn, ISCAR, EMUGE, MAPAL, czy 
Ingersoll Werkzeuge. 

Nie zabrakło również firm 
z Polski,  Rais Tools, Uni-Kat, Press-
-Metal Natalia Kukiel, Laser-Metal 
oraz Avia S.A. przedstawili swoje 
produkty na targach Intec, nato-
miast na targach Zuliefermesse 
odwiedzający mieli szansę zapo-
znać się z aktualną ofertą takich 

firm jak: Aliplast Extrusion, Automex, Bapro-Met, Odlewnia Chemar, Elec-
tropoli Poland, Kuźnia Sułkowice, NSBC Polska, Plasimet, Segepo-Refa, 
Tobzamer, Z.U.M. Stargard oraz BELMA S.A.. 

Tegoroczne targi Intec i Zulie-
fermesse odwiedzili licznie goście 
z Polski. Poza indywidualnymi 
przedstawicielami rodzimych firm 
zorganizowane zostały dwie misje 
gospodarcze. Jedną z nich zorga-
nizowała Izba Gospodarcza „Śląsk” 
z Opola, która przedsiębiorcom ze 
swojego regionu zaproponowała trzydniowy wyjazd na targi oraz ciekawy 
program dodatkowy, w nim m.in. zwiedzanie fabryki samochodów osobo-
wych PORSCHE. Druga grupa wspierana przez Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego wyruszyła z Wrocławia.

Od wielu lat oferta targów uzupełniana jest ciekawym programem 
konferencji, prelekcji i paneli dyskusyjnych, podczas których poruszane są 
aktualne tematy branży przemysłowej. W tym roku skoncentrowano się na 
„Przemyśle 4.0”, technologii przyrostowej oraz inteligentnych konstruk-
cjach stalowych.

Kolejne edycje targów Intec i Zuliefermesse odbędą się w dniach od 5 
do 8 lutego 2019 roku w Lipsku.

Duet targów przemysłowych 
Intec i Zuliefermesse 
umacnia swoją pozycję 
na rynku europejskim
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Z NAMI:

AGNIESZKA CIEŚLIK
D Y R E K T O R  P R O J E K T U

TEL.   |  +48 518 739 275

MAIL |  a.cieslik@warsawexpo.eu

PIOTR SOKOŁOWSKI
M E N A D Ż E R  P R O J E K T U

TEL.   |  +48 513 031 742

MAIL |  p.sokolowski@warsawexpo.eu
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Kielecki Salon Technologii Obróbki Metali STOM, EXPO-SURFACE, 
CONTROL-STOM, PNEUMATICON, WIRTOPROCESY, SPAWALNICTWO 
oraz DNI DRUKU 3D zgromadziły już pierwszego dnia rekordową liczbę 
ponad 3 tysięcy zwiedzających. Na targach prezentowały się licznie 
firmy oferujące narzędzia skrawające i oprzyrządowanie technolo-
giczne obrabiarek, pojawili się producenci maszyn do obróbki blach 
oferujące najwyższej klasy maszyny i urządzenia. Można było także 
zobaczyć wiodących producentów maszyn do cięcia. Licznie repre-
zentowana była branża poświęcona technologii szlifowania. W ofercie 
prezentowane były także maszyny, urządzenia i akcesoria spawalnicze. 
Nie zabrakło również robotów przemysłowych, a technologie antyko-
rozyjne oraz ochrona powierzchni również obfitowały w ciekawe 
produkty. Bogatą ofertę prezentowali wystawcy z zakresu pneumatyki, 
hydrauliki, napędów, sterowań i przemysłu pomiarowego. Większość 
maszyn i urządzeń prezentowana była podczas pracy, co jest ogrom-
nym atutem kieleckich targów.

- Światowi liderzy niestety nie są z Polski, ale cieszymy się, że 
widzą nasz kraj jako istotnego partnera dla siebie. Dzięki temu nie tylko 
europejskie, ale także potęgi z Japonii czy Stanów Zjednoczonych są 
obecne u nas w Kielcach – mówi dr Andrzej Mochoń, prezes Zarządu 
Targów Kielce.

Wystawcy zaskoczeni frekwencją

Rekordowa liczba – ponad 10 tysięcy zwiedzających „Przemysłową 
Wiosnę” 2016 zaskoczyła wszystkich wystawców. Okazało się, że marka 
oraz prestiż wystaw organizowanych w Targach Kielce, z każdym rokiem 
wzrastają, a liczba 12 tysięcy branżowych zwiedzających w marcu 2017 
roku tylko potwierdza tę tezę.

- Nasza firma, po raz pierwszy wystawiała się w Targach Kielce – 
mówiła Agnieszka Grzelak z firmy BERND SIEGMUND – nasze stoisko 
i nasza obecność w Kielcach spełniły nasze oczekiwania. Targi Kielce 
oceniam jako idealne miejsce w pierwszym kwartale każdego roku, żeby 
spotkać się z klientami.

Niesamowity druk 3D

Dni Druku 3D podczas Przemysłowej Wiosny w Targach Kielce tylko 
potwierdziły swoją pozycję w branży, gdzie uznawane są za największą 
tego typu imprezę w Polsce. Z roku na rok gromadzi ona coraz więcej 
profesjonalnych firm zajmujących się Drukiem 3D. Targowe hale odwie-
dził we wtorek między innymi kielczanin Michał Sołowow, największy 
świętokrzyski przedsiębiorca i jeden z najbogatszych ludzi świata, który 
w ciągu dwóch lat wykupił udziały polskiego producenta drukarek - firmy 
3DGence. Biznesmen gościł między innymi na stoisku swojej firmy ale 
oglądał też inne prezentacje.

PRZEMYSŁOWA WIOSNA znów pobiła rekord

Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce, cykl imprez organizowanych od wielu lat w marcu w Targach Kielce, 
cieszy się z każdą edycją coraz większym zainteresowaniem. Rok 2017 okazał się dla tego wydarzenia szczegól-
nie rekordowy. Najważniejszymi miernikami tego sukcesu jest ilość firm - 900 wystawców, międzynarodowy 
charakter wydarzenia, wystawcy z 35 krajów, ilość maszyn - 260 sztuk o łącznej wadze 850 ton oraz liczba 
zwiedzających, ponad 12 tys. osób.
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Merytorycznie o technologiach

W czasie wystaw odbyło się wiele spotkań, seminariów i warszta-
tów. Ważne dla poszczególnych branż tematy poruszały: seminarium 
"Technologie Obróbki laserowej" zorganizowane przez Centrum Lasero-
wych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii 
Nauk, seminarium Instytutu Technik Wytwarzania Politechniki Warszaw-
skiej "Innowacyjne technologie materiałowe w praktyce" czy seminarium 
"Innowacje szansą krajowego sektora hydrauliki i pneumatyki” organizo-
wane przez Izbę Gospodarczą Komponentów i Technologii, Korporację 
Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych oraz Politech-
nikę Świętokrzyską. Swoją rolę doskonale spełniają też spotkania broker-
skie Ośrodka Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe 
Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. 

Przemysłowa Wiosna z nagrodami

Podczas uroczystej gali, która odbyła się pierwszego dnia targów, 
nagrodzono najlepsze produkty prezentowane podczas „Przemysło-
wej Wiosny”. O przyznaniu nagród decydowały komisje konkursowe 
powołane do każdej z wystaw. W skład jury weszli czołowi, branżowi 
specjaliści. Komisjom przewodzili: dr inż. Elżbieta Milewska, prof. Ryszard 
Dindorf oraz dr hab. inż. Maria Starowicz. Część wieczoru poświęcono 
jubileuszowi Targów STOM, SPAWALNICTWO oraz PNEUMATICON. 
Specjalnymi statuetkami od Zarządu Targów Kielce zostały wyróżnione 
firmy, które w tych wydarzeniach uczestniczyły od początku, uhonoro-
wane zostały także osoby i instytucje, które przyczyniły się do sukcesu 
wystaw. W czasie uroczystości wręczono także wyróżnienia i medale 
Targów Kielce za oryginalny i nowoczesny styl prezentacji targowej. 
Wieczór uświetnił występ kwartetu Obsession.

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
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Między 6 a 9 czerwca, tereny MTP, ponownie staną się wielkim 
międzynarodowym przeglądem polskiego i światowego przemysłu, 
podczas którego, w ramach siedmiu tematycznych salonów: 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 spawalnictwa), Bezpieczeństwo 
Pracy w Przemyśle i Nauka dla gospodarki, rodzimi oraz zagraniczni 
liderzy, zaprezentują najnowsze, stosowane w przemyśle technologiczne 
rozwiązania. 

Oprócz bogatej oferty wystawienniczej, która obejmie 10 pawilonów 
i teren otwarty o łącznej powierzchni 25 tysięcy metrów kwadratowych, 
o sile targów ITM Polska stanowi, celebrowana od lat idea spotkań 
i wymiany doświadczeń. Merytoryczną ich wykładnią są liczne wydarzenia 
specjalne w formie szkoleń i pokazów, dzięki którym w jeszcze większym 
stopniu, można chłonąć wprowadzane na rynek technologie, poznawać 
ich tajniki, porównywać i analizować. W tym roku na uczestników targów 
czekać będą: Dzień Stali Nierdzewnych (8 czerwca 2017 r.) to wydarzenie 
przygotowywane przez Stowarzyszenie Stal Nierdzewna, podczas którego 
będzie można wziąć udział w debatach z udziałem branżowych ekspertów 
oraz spotkać najbardziej znaczących przedstawicieli polskiej branży stali 
nierdzewnych; trzecia edycja konferencji Aluminium, organizowana (6 

czerwca 2017 r.) przez czasopismo 
Nowa Stal, poświęcona polskiej 
branży aluminium będzie okazją 
do prezentacji kondycji jednej 
z najdynamiczniej rozwijających 
się gałęzi rodzimego przemysłu; 
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT przygotowuje 
w dniu 6 czerwca 2017 r. kolejną 
edycję Forum Inżynierskiego, 
podczas którego odbędą się liczne 
panele dyskusyjne; MM Magazyn 
Przemysłowy, odpowiedzialny za 
MM Speakers Corners, czyli miejsce, 
w którym przez 4 dni trwania 
targów, przedstawiciele biznesu 
i świata nauki będą rozmawiać 
o trendach w światowym przemyśle, 
nowoczesnych technologiach 
i innowacjach branżowych; wraz 
z czasopismem Lakiernictwo 
Przemysłowe ponownie zagości 

Poligon Umiejętności, który od 6 do 9 czerwca, na żywo będzie 
przeprowadzał pokazy różnych systemów lakierniczych; z kolei 
Forum Techniczne Rynek Rur Stalowych w Polsce to tytuł konferencji 
organizowanej w drugim dniu targów przez Polską Unię Dystrybutorów 
Stali dedykowanej głównie przedstawicielom przedsiębiorstw związanych 
z wytwarzaniem, przetwórstwem oraz dystrybucją stali konstrukcyjnych.

W wyniku współdziałania różnych pokrewnych branż, ITM Polska 
towarzyszyć będą targi 3D Solutions, dedykowane przedstawicielom skanu 
i druku 3D, Targi Kooperacji Przemysłowej Subcontracting, a wraz z nimi 
spotkania matchmakingowe, Subcontracting ITM Meetings oraz pierwsza 
edycja MODERNLOG - jedynych targów dla logistyki w przemyśle. Efekt 
synergii, gwarantowany!

Plan tegorocznej edycji wydaje się skrojony na miarę panujących 
trendów i wymagań, jakie stawia rynek. Światowej klasy reprezentacja 
wystawców, setki produktowych nowości, w tym osiemnaście produktów 
wyróżnionych Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
dziesiątki pokazów, seminaria i spotkania - to wszystko czyni z ITM Polska, 
niekwestionowanego lidera. 

Bądźcie z Nami! 6-9 czerwca 2017, Poznań.

ITM Polska Biznesowa strona przemysłu
6-9 czerwca 2017 r. 

Innowacyjność, dynamika, promocja nowości i nieszablonowych rozwiązań to wartości, które 
targom poznańskim przyświecają od blisko 100 lat. Były istotne w 1921 roku, gdy Międzynarodowe 
Targi Poznańskie rozpoczynały swoją drogę i są ważne dziś, w przededniu największych targów 
dedykowanych branży przemysłowej - ITM Polska.



Przemysł 4.0

Innowacyjne rozwiązania

Najnowsze technologie
Biznesowa strona przemysłu

Premierowe modele maszyn
Wydarzenia towarzyszące

Międzynarodowe towarzystwo

6-9 CZERWCA 2017, POZNAŃ

www.itm-polska.plitm@mtp.pl
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PPU PRODUS wytwarza i serwisuje formy wtryskowe:

• maksymalnej wielkości 400 x 600 mm i wadze do 1.000 kg,

• formy dla wyprasek technicznych (elementy elektrotechniki, przemysłu 
motoryzacyjnego), artykułów powszechnego użytku i opakowań.

Wytwarzane w PPU PRODUS przyrządy kuźnicze, kliny napinające typu 
Feuerbach:

• mają zastosowanie jako elementy szybkomocujące do pozycjono-
wania i mocowania matryc kuźniczych na młotach i prasach, 

• skracają czas potrzebny do wymiany narzędzi,

• eliminują konieczność stosowania klinów sztywnych.

Wszystkie rodzaje oprzyrządowania powstają w oparciu o własne opra-
cowania konstrukcyjne i wieloletnie doświadczenia praktyczne. Warsztat 
wyposażony jest w podstawowe obrabiarki narzędziowe. Ostatnio zostały 
uruchomione kolejne obrabiarki: tokarka sterowana numerycznie, pięcio-
osiowe centrum frezarskie, kilka szlifierek, kolejna elektrodrążarka wgłębna.

PPU PRODUS opiera swoją strategię rozwoju na kształtowaniu trwałej 
i przejrzystej współpracy z kontrahentami i profesjonalnym zarządzaniu. 
Eksport oprzyrządowania i usług jest istotnym elementem działalności 
handlowej firmy. PPU PRODUS szczególną uwagę przywiązuje do dosko-
nalenia i optymalizowania techniczno-handlowych warunków współpracy 
z stałymi odbiorcami dla ciągłego podwyższania standardów współpracy.

Narzędziownie regionu kujawsko-pomorskiego - część II

PPU PRODUS Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRODUS Spółka z o. o. jest prywatną narzędziownią. Firma powstała w roku 
1988, właścicielem Spółki jest Marek Szal.

PPU PRODUS jest małą narzędziownią (zatrudniającą do 20 pracowników), zajmuje się projektowaniem, produkcją 
oraz serwisowaniem (naprawy i modyfikacje) oprzyrządowania technologicznego, w szczególności form wtryskowych 
oraz przyrządów kuźniczych. PPU PRODUS świadczy także usługi obróbki precyzyjnych części (frezowanie CNC 3 i 5 osi, 
toczenie CNC, obróbka elektroerozyjna). Oprzyrządowanie wykonuje dla odbiorców z kraju i z zagranicy (30%).

Fot. 1. Forma wtryskowa 
wykonana w firmie PPU 
PRODUS

Fot. 2 i 3. Elementy form wtry-
skowych wykonane z materiału 
AMPCOLOY
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Taka strategia działań techniczno-handlowych ma zalety i wady 
oraz rodzi zarówno szanse, jak i zagrożenia.

PPU PRODUS działa intensywnie także dla pozyskiwania kolejnych 
nowych klientów.

O wynikach firmy, osiąganych sukcesach i zdarzających się niepo-
wodzeniach decydują przede wszystkim zatrudnieni w niej pracownicy. 

PPU PRODUS wielką uwagę przywiązuje do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, doskonalenia profesjonalnych umiejętności i powięk-
szania elastyczności, uniwersalności (obsługa kilku, różnych obrabiarek, 
stanowisk pracy) zatrudnionych narzędziowców. PPU PRODUS wielką 
uwagę przywiązuje do szkolenia nowych pracowników – absolwentów 
zawodowych szkół średnich i wyższych, przekazywania nowo zatrud-
nionym osiągniętych standardów pracy i umiejętności praktycznych.

Fot. 8, 9, 10. Wyposażenie narzędziowni: podstawowe obrabiarki narzę-
dziowe

PPU PRODUS działa w regionie o wieloletniej tradycji i specjalizacji 
w produkcji narzędziowej, gdzie funkcjonuje branżowy klaster zrzesza-
jący firmy związane z tą branżą, w tym uczelnie i organizacje otoczenia 
biznesu. Takie środowisko rozwojowe umożliwia korzystanie nie tylko 
z wysokiej kultury technicznej pracowników, ale również współpracę 
z innymi firmami z regionu.

Istotnym celem na najbliższy okres jest w PPU PRODUS wdrożenie 
systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
PRODUS Spółka z o.o.
• ul. Ołowiana 10 • 85-461 Bydgoszcz
• tel.+48 52 373 86 75 • fax +48 52 373 02 94
• www.ppuprodus.com • ppuprodus@ppuprodus.com

ZALETY

● sprawdzeni i lojalni odbiorcy,

● współpraca oparta na znajomości 
warunków potrzeb i standardów.

WADY

● konieczność szczególnej dbałości 

o kontakty z znaczącymi odbiorcami,

● znaczne uzależnienie wyniku Spółki 
od zleceń znaczącego odbiorcy.

SZANSE

● rozwój głównych odbiorców sprzyja 
rozwojowi spółki,

● specjalizacja techniczna 

w obszarach związanych z obsługą 
głównych odbiorców.

ZAGROŻENIA

● problemy finansowe głównych 
odbiorców mogą mieć negatywny 
wpływ na finanse Spółki.

Fot. 4 I 5. Na zdjęciach:

Pięcioosiowe centrum frezar-
skie DMU 75 monoBLOCK DECKEL 
MAHO; 

Centra frezarskie firmy DMG

Fot. 6 i 7. Na zdjęciach:

Nowa elektrodrążarka wgłębna firmy  
ABPLANALP

Obróbka na maszynie DMG
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Minda KTSN Plastic 
and Tooling Solutions Sp. z o.o.

Minda KTSN Plastic and Tooling Solutions Sp. z o.o. jest częścią 
grupy MINDA, na którą składają się firmy z siedzibami na całym świecie. 
Centrala znajduje się w Indiach, inne firmy położone są m.in. w Niemczech, 
Czechach, Meksyku, Wietnamie, Chinach, Rosji. W firmach należących 
do grupy zatrudnionych jest prawie 16 tysięcy osób.

Oddział w Bydgoszczy zajmuje się zarówno budową form: od projektu, 
poprzez budowę formy aż do pierwszych detali próbnych jak i produkcją 
seryjną detali z tworzywa sztucznego.

Firma w Bydgoszczy powstała w 2004 roku. Obecnie jej głównym 
punktem zainteresowania jest branża samochodowa. W tym kierunku 
się rozwijamy i dostosowujemy swoją politykę pracy oraz systemy 
jakości, by sprostać wysokim wymaganiom najlepszych firm branży 
samochodowej z całego świata.

Możemy się poszczycić certyfikatami ISO/TS 16949 oraz ISO 
14001. Potwierdzają one poziom, jaki osiągnęliśmy, by móc współ-
pracować z najlepszymi, największymi producentami samocho-
dów. Certyfikat ISO 14001 jest międzynarodowym wyróżnieniem, 
które świadczy o ukształtowaniu nowego myślenia w biznesie oraz 
odpowiedzialności społecznej i trosce o ochronę środowiska.

MINDA KTSN w Bydgoszczy składa się z dwóch współpracują-
cych wydziałów – narzędziowni i wtryskowni. W całej firmie pracuje 
140 osób z celem, by osiągać roczny obrót w wysokości 10 mln euro.

Narzędziownia obecnie zatrudnia 45 pracowników, z wielolet-
nim doświadczeniem w produkcji form wtryskowych dla branży 
automotive.

▲Fot. 1. Siedziba firmy Minda KTSN w Bydgoszczy

Fot. Park maszynowy firmy Minda KTSN
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Doświadczona kadra pracowników, wyspecjalizowana w produk-
cji form dla przemysłu samochodowego, wyprodukowała w ubiegłym 
roku ponad 70 form o wadze do 4 ton.

Posiadamy własne biuro konstrukcyjne, nowoczesny park maszy-
nowy w tym frezarki 3 i 5-osiowe, drążarki, drążarki drutowe, spawarkę 
laserową. Biuro konstrukcyjno-technologiczne pracuje na oprogramo-
waniu NX Unigraphix, Delcam. Standardem jest konstrukcja każdej 
formy w 3D w celu zoptymalizowania procesu produkcji.

Narzędziownia w pełni zaspokaja potrzeby wtryskowni jeśli 
chodzi o utrzymanie form oraz bieżące naprawy.

Wtryskownia posiada park maszynowy, który służy do produkcji 
seryjnej oraz do serii zerowych, z maszynami takich producentów 
jak Engel, Arburg i Demag, o tonażu od 25 do 500 ton.

Naszą misją jest dostarczanie klientom pełnego wsparcia 
w całym obszarze naszej działalności na jak najwyższym poziomie. 
Naszymi działaniami kieruje chęć budowania długotrwałej współ-
pracy z klientem, opartej na wzajemnej trosce i zaufaniu.

Rosnące wymagania rynku i jego otwartość powodują, 
iż w sposób ciągły dbamy o rozwój jakości produkowanych wyrobów, 
która jest wynikiem zaplanowanej i restrykcyjnie przestrzega-
nej polityki jakości. Naszym celem jest utrzymanie niezmiennie 
wysokiego poziomu wytwarzanych wyrobów.

Posiadamy nowoczesną maszynę pomiarową 3D Carl Zeiss 
DuraMax, która pozwala nam na dokładne nadzorowanie krytycz-
nych wymiarów na elementach z tworzyw sztucznych.

Do najważniejszych klientów narzędziowni należą: Delphi,  
TI Automotive, Techniplast, ITW Global Automotive, Magna, BMW, 
Volkswagen, Skoda, Audi, Mercedes Benz.

Firma wdraża system 5S i pracuje zgodnie z koncepcją KAIZEN.
W najbliższej przyszłości będą poczynione inwestycje, by narzę-

dziownia była w stanie zbudować więcej form rocznie oraz 
o większych gabarytach.

Inwestycje w narzędziowni na nowy rok 2017/2018 zakładają 
zakup nowej frezarki 5-osiowej oraz rozbudowę narzędziowni w celu 
powiększenia możliwości wytwórczych form wytryskowych do 12 ton.

Minda KTSN jak co roku wystawia się na Międzynarodowych 
Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy - PLASTPOL 

Fot. Park maszynowy firmy Minda KTSN

Minda KTSN Plastic And Tooling Solutions Sp. z o.o.

• ul. Glinki 144b, 85-861 Bydgoszcz, Poland
• tel. 52 320 28 00
• www.ktsn.pl • www.minda.co.in • info@pl.minda-ktsn.com
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Integracja i pełna kontrola pracy wszystkich urządzeń, a także dalsze doskonalenie konstrukcji wtry-
skarek to hasła przyświecające rozwojowi Wittmann Battenfeld. Dążąc do optymalnego spełnienia 
wymagań stawianych przez naszych klientów firma nasza rozwija zarówno konstrukcje maszyn jak i ich 
współpracę z urządzeniami peryferyjnymi Połączenie działań Wittmann Battenfeld i Wittmann jest już 
dziś widoczne i wytycza nowe standardy w przetwórstwie tworzyw. 

W ofercie wtryskarek mamy maszyny o siłach zamykania od 5 do 2000t i gramaturze wtrysku od 1,2 do 
14.400 cm3 wtrysku. Oferujemy maszyny zarówno do mikro wtrysku jak i dużych detali.

MicroPower 5-15t     Plastpol 2012

Wtrysk mikro wyprasek to ciągle dynamicznie rozwijająca się grupa wymaga-
jąca maszyn o bardzo specjalnej konstrukcji. Od początku lat 80-tych ubiegłego 
wieku konsekwentnie rozwijamy technologię wtrysku mokro. Wtryskarki MicroPower 
to jedyne w swym rodzaju konstrukcje, zaś Wittmann Battenfeld był prekursorem 
i pozostaje wiodącym dostawcą wyposażenia dla tego segmentu produkcji.

MicroPower oferowane są z siłami zamykania 5 i 15t oraz z układami wtrysku 
o objętości 1,2 – 4 cm3. Na ostatnich targach K pokazaliśmy po raz pierwszy wtry-
skarkę MicroPower w wykonaniu do wtrysku dwukomponentowego 2-K. Maszyny 
MicroPower oferujemy także w wykonaniu do przetwórstwa proszków PIM, CIM, lub 
płynnych silikonów LIM.

Wittmann Battenfeld - Power for Future
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EcoPower 55-300    Plastpol 2011

Energooszczędne, czyste i kompaktowe, to cechy maszyn elektrycznych 
EcoPower. Wtryskarki elektryczne to połączenie precyzji działania z najniższymi 
kosztami eksploatacji. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, a także odpowiedniej 
organizacji produkcji Wittmann Battenfeld stworzył maszyny, których cena jest 
konkurencyjna w stosunku do wtryskarek hydraulicznych. Wtryskarki EcoPower 
posiadają bezpośrednie przeniesienie napędów i są pozbawione przekładni 
pasowych, co gwarantuje ich najwyższą dokładność i powtarzalność działania, 
bez potrzeby kalibracji. Wtryskarki EcoPower oferowane są w dwóch wariantach 
budowy. Wersja EcoPower SE to maszyny w pełni elektryczne. Wersja podsta-
wowa EcoPower posiada w standardowym wyposażeniu maszyny układ hydrau-
liczny umożliwiający obsługę form wtryskowych wyposażonych w rdzenie 
hydrauliczne. Rozwiązanie to pozwala naszym klientom na bezproblemowe przenoszenie produkcji z maszyn hydraulicznych na elektryczne , 
bez potrzeby dokonywania adaptacji form wtryskowych. W roku 2016 zaproponowaliśmy naszym odbiorcom wtryskarki EcoPower w wyko-
naniu specjalnie przygotowanym pod aplikacje medyczne.

SmartPower 25-350t

Wtryskarki hydrauliczne są najczęściej wykorzystywaną grupą maszyn 
do przetwórstwa tworzyw. Dzięki swej elastyczności mogą spełnić bardzo 
specyficzne wymagania produkcyjne. Dzięki zaś nowoczesnym rozwiązaniom 
w zakresie napędów SerwoPower mogą zapewnić dodatkowo bardzo znaczące 
oszczędności w zużyciu energii. Wprowadzona do oferty w roku 2015 seria 
maszyn SmartPower to pierwsza wtryskarka hydrauliczna wyposażona w ener-
gooszczędny napęd wspomagany systemem odzysku energii z ruchów hamo-
wania KERS. Wtryskarki SmartPower to kolejna generacja maszyn hydraulicz-
nych Battenfeld. Nowa konstrukcja została opracowana z myślą o zapewnieniu 
naszym klientom jeszcze lepszych warunków pracy, co potwierdzają parametry 
tych maszyn. Wtryskarki SmartPower posiadają np. bardzo duży rozstaw między 
kolumnami, co znacząco wyróżnia je w tej kategorii maszyn.

MacroPower 400-2000t

Kompaktowe, modułowe i precyzyjne wtryskarki MacroPower o siłach 
zamykania 400-2000t to

nowy wymiar najwyższej precyzji działania, szybkości, niewielkich gaba-
rytów i modułowej konstrukcji, wśród dużych wtryskarek. W roku 2017 
uzupełniliśmy naszą ofertę o wtryskarki o sile zamykania 1800-2000 t. Posze-
rzenie asortymentu było możliwe również dzięki oddaniu do użytku nowego 
wyposażenia w naszym zakładzie produkcyjnym w Kottingbrunn. W ostatnich 
latach firma Wittmann poczyniła bardzo znaczące inwestycje w infrastrukturę 
i wyposażenie zakładu produkcyjnego, co w konsekwencji pozwala nam na 
budowanie dużych maszyn z krótkimi czasami realizacji dostaw.

MacroPower E Hybrid 400-1100t

Wtryskarki MacroPower E budowane są w oparciu o wtryskarki MacroPower, jednak wyposażone są w energooszczędny napęd SerwoPower, 
a także w pełni elektryczną jednostkę wtryskową. Cechą szczególną jest właśnie jednostka wtryskowa pozwalająca na realizację etapu wtrysku 
z szybkością 450 mm/sec. Precyzja działania, wysoka szybkość wtrysku połączona z niewielkim zużyciem energii to idealne rozwiązanie w produkcji 
opakowań i cienkościennych detali. W roku 2017 do naszej oferty dodaliśmy maszyny o siłach zamykania 900 i 1100t.
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TM 180-500t

Seria maszyn TM bazuje na 3 płytowej konstrukcji i 5-cio punktowym 
podwójnym kolanowym układem zamykania. Maszyny oferowane są w wiel-
kościach od 180 do 500t siły zamykania. Wtryskarki kolanowe to wysoka 
wydajność, prosta obsługa i konserwacja, a także niskie zużycie energii. 
Maszyny kolanowe są budowane „od zawsze” i ciągle znajdują nabywców 
ceniących je za zalety tej konstrukcji.

TMXpress 160-450

Produkcja opakowań wymaga coraz częściej stosowania specjalnych wtry-
skarek określanych mianem „szybkobieżne”, w ofercie Wittmann Battenfeld 
znajdują się takie maszyny oznaczone jako TMXpress Wtryskarki szybko-
bieżne to specjalna konstrukcja łącząca duże przyspieszenie i wysoką szybkość 
wtrysku z duża wydajnością plastyfikacji i krótkimi czasami ruchów maszyn. 
Stosowanie specjalnych układów plastyfikacji z ślimakami barierowo-mieszają-
cymi, specjalnej konstrukcji akumulatorów do bardzo szybkiego wtrysku. Elek-
trycznego napędu ślimaka i realizacji ruchów równoległych to niektóre z cech 
tej konstrukcji. W roku 2017 na targach K zaprezentowaliśmy nową konstrukcję 
w tej kategorii maszyn. Pokazaliśmy wtryskarkę w pełni elektryczną EcoPower 
Xpress, która cechy maszyn szybkobieżnych łączy z bardzo niewielkim 
poborem energii.

Vertikal CM,VM, VM-R

Grupa wtryskarek pionowych obejmuje maszyny o różnych konstrukcjach, ze stołami stałymi, przesuw-
nymi i obrotowymi. Z jedną lub kilkoma jednostkami wtryskowymi, ustawionymi poziomo lub pionowo. Wtry-
skarki Vertikal to rozwiązania optymalnie dostosowane do wymagań naszych klientów. Często maszyny te 
powstają pod konkretne projekty realizowane przez naszych klientów. Szeroki wybór oferowanych maszyn 
pionowych pozwala nam na optymalne spełnienie oczekiwań projektu.

W roku 2017 wprowadziliśmy do naszej oferty nowy układ stero-
wania UNILOG B8. Nowy sterownik opracowany został głównie z myślą 
o dalszym poszerzeniu możliwości integracji wtryskarki z urządzeniami 
peryferyjnymi. Opracowana przez nas platforma WITTMANN 4.0 to rewo-
lucyjna zmiana standardów łączenia urządzeń peryferyjnych z wtryskarką. 
Jej cechy zostały docenione podczas ubiegłorocznych targów PLASTPOL, 
gdzie uzyskaliśmy Medal Targowy w kategorii Maszyny do Przetwór-
stwa Tworzyw za to właśnie rozwiązanie. Przyszłość rozwoju przetwór-
stwa tworzyw to także inteligenta wtryskarka, wspomagająca obsługują-
cego w jego pracy. Już dziś realizujemy to poprzez oferowane przez nas 
tzw. Pakiety technologiczne. Maszyna samoczynnie reaguje na zmiany 

w warunkach prowadzenia procesu, na etapie dozowania i wtrysku, i automatycznie wprowadza korektę 
parametrów procesu. Maszyna myśląca za operatora już dziś jest faktem. 

Wittmann Battenfeld to nie tylko wspaniałe wtryskarki, to wieloletnie doświadczenie pozwalające na zaoferowanie naszym klientom 
różnorodnych technologii wtrysku.

• wtrysk wspomagany gazem AIRMOULD®      Plastpol 2009
• wtrysk wielokomponentowy
• technologia termostatowania form VARIOMOLD     Plastpol 2012
• wtrysk detali spienionych CELLMOULD®

• zdobienie wyprasek w technologii IML
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• zdobienie wyprasek w technologii IMD
• wtrysk drewna IMWOOD (WPC`s)
• obtrysk zaprasek
• wtrysk płynnych silikonów LIM
• wtrysk hermetycznych zamknięć IMIW       Plastpol 2013
• wtrysk proszków metali, ceramiki PIM (MIM, CIM)
• wtrysk duroplastów
• WITTMANN 4.0         Plastpol 2016

WITTMANN BATTENFELD jest członkiem grupy WITTMANN i jest jednym z wiodących producentów wtryskarek i urządzeń do przetwór-
stwa tworzyw sztucznych. Firma reprezentowana jest przez swych przedstawicieli w ponad 60-ciu krajach na całym świecie. Firma oferuje 
swym klientom pomoc, doradztwo w zakresie technologii wtrysku i innowacyjnych rozwiązań wymagających najwyższej precyzji. WITTMANN 
BATTENFELD to zaufany partner.

Wittmann Battenfeld Polska
Adamowizna, ul. Radziejowicka 108
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 38 07
Fax: +48 22 724 37 99
www.wittmann-group.pl
info@wittmann-group.pl

 

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
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reklama
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Współczesne wtryskarki to skomplikowane, wielofunkcyjne maszyny 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ogólna budowa wszystkich ich 
typów jest podobna. Składają się one z pełniących tę samą rolę zespołów 
funkcyjnych. W zależności od rodzaju przetwarzanego tworzywa, sposobu 
pracy czy rodzaju formy, są dostosowywane do wymogów poszczególnych 
wariantów technologii w sposób konstrukcyjny, bądź przez zastosowanie 

specjalnego wyposażenia technicznego. Wielkość wtryskarki, jej możliwości 
wytwórcze charakteryzuje siła zamykania, objętość wtrysku i wymiary prze-
strzeni, w której mocowana jest forma wtryskowa.

Przedstawiona poniżej tabela, różni się od tej, która była publikowana 
na naszych łamach przez ostatnie kilka lat. Naszym zamysłem było ograni-
czenie danych w raporcie, do jak najmniejszej ilości danych, po to aby poten-
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B&K TECH Sp.z o.o. Dział Handlowy - tel. 33 862 00 11
info@bendk.pl 
www.bendk.pl

FL-90 - - - - - - - - - 900 360x360 360 28-36 75-123 2450 2450 51-83

FL-2000 - - - - - - - - - 20000 1650-
1500 1560 130-160 8365-

12672 2130 2130 1127-1708

JON WAI / Brandpol AT Tomasz Andrzejczak - kom. 604 287 469
ta@brandpol.com
www.brandpol.com

JW-100SES - - - - - - - - - 1000 370x370 350 38 181 1935 1935 112

JW-500SES - - - - - - - - - 5000 820x820 900 85 2326 1807 1807 459

InAutom Poland Sp. z o.o.
Gogolinek 8, 86-011 Wtelno

Tomasz Cierzniakowski - kom. 696 095 959
t.cierzniakowski@inautom.pl
www.InAutom.pl

TOYO SI-100-6 980 460x460 510 24 43 2354 1960 416,7 TEDERIC 
D100/380 1000 360x360 380 35 168 2279 - -

TOYO SI-
1300-6 13000 1400x1400 1300 110 4752 1715 1548 10233 TEDERIC 

D1250/9500 12500 1260x1260 1260 100 4320 2202 - -

Asian Plastic Machinery / KM-SYSTEM Andrzej Petecki - kom. 739 280 370
maszyny@km-system.pl 
www.km-system.pl

SM30 HCV - - - - - - - - - 270 260*230 150 20 22 1845 175 5160

SM1400V - - - - - - - - - 14000 1400*1400 1400 120 6333 2185 175 54300

TEDERIC / Firma ŁYSAKOWSKI Andrzej Łysakowski - kom. 605 211 144
kontakt@firmalysakowski.com
www.firmalysakowski.com

D80/210 - - - - - - - - - 800 320x320 330 32 116 1923 1923 75/112

D400/2500 - - - - - - - - - 4000 730x730 750 70 1347 1913 1913 313/391

JSW / Wadim Plast Piotr Janasik - kom. 609-110-601
piotr.janasik@wadim.com.pl
www.wadim.com.pl

J350ADS-890H 3440 810x730 770 66 890 1800 1640 32820 - - - - - - - - -

J1800AD-9500 17700 1850x1620 1500 130 9490 1830 1650 103560 - - - - - - - - -

BOY / Wadim Plast Elisabeth Wlazło - kom. 609-216-200
elisabeth.wlazlo@wadim.com.pl
www.wadim.com.pl

- - - - - - - - - BOY XXS 100
160 (po 

przekątnej 
205)

250 minus 
drogi 

otwarcia
8 1 2534 173,68

- - - - - - - - - BOY 50E 500 360x335
650 minus 

drogi 
otwarcia

28 58,5 1405 10338

Wittmann Battenfeld Bogdan Zabrzewski info@wittmann-group.pl 
www.wittmann-group.pl

MicroPower 5 220 14 (5/8) 1,2 3000 3000 15 - - - - - - - - -

- - - - - - - - - MacroPower 2000 1850 x 
1600 1600 165 14433 1295 1295 3218

Wtryskarki - raport
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cjalny klient skontaktował się z przedstawicielem firmy i więcej szczegółów 
ustali podczas spotkania.

W raporcie omówiono wtryskarki elektryczne oraz hydrauliczne. Każda 
jest inna, ale to właśnie jest celem naszego raportu. Ma on przybliżyć poten-
cjalnemu kupcowi różne marki i modele, po to, aby mógł wybrać taką, która 
sprosta najbardziej jego potrzebom.

Poniższy raport to już siódma edycja, ponieważ publikujemy raport na 
naszych łamach już od 2010 roku. Być może nie do końca Forum Narzę-
dziowe OBERON, jest kierowane do branży tworzyw sztucznych, ale 

wydanie z raportem wtryskarek, jest dedykowane targom PLASTPOL, na 
których to będzie kolportowane wśród odwiedzających te targi. Dlatego 
zachęcamy producentów i dystrybutorów wtryskarek do wzięcia udziału 
w kolejnej edycji raportu już za rok, w numerze 2/2018. Tegoroczna edycja 
raportu również będzie zamieszczona na stronie internetowej czasopisma - 
www.forumnarzedziowe.pl w zakładce „Raporty”. Serdecznie zapraszamy 
na stoisko firmy OBERON Robert Dyrda na targach PLASTPOL. Będziemy 
obecni w hali B-38. Drukowany egzemplarz Forum Narzędziowego będzie 
dostępny na naszym stoisku.

PRODUCENT/PRZEDSTAWICIEL W POLSCE OSOBA DO KONTAKTU/TELEFON E-MAIL/STRONA WWW
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B&K TECH Sp.z o.o. Dział Handlowy - tel. 33 862 00 11
info@bendk.pl 
www.bendk.pl

FL-90 - - - - - - - - - 900 360x360 360 28-36 75-123 2450 2450 51-83

FL-2000 - - - - - - - - - 20000 1650-
1500 1560 130-160 8365-

12672 2130 2130 1127-1708

JON WAI / Brandpol AT Tomasz Andrzejczak - kom. 604 287 469
ta@brandpol.com
www.brandpol.com

JW-100SES - - - - - - - - - 1000 370x370 350 38 181 1935 1935 112

JW-500SES - - - - - - - - - 5000 820x820 900 85 2326 1807 1807 459

InAutom Poland Sp. z o.o.
Gogolinek 8, 86-011 Wtelno

Tomasz Cierzniakowski - kom. 696 095 959
t.cierzniakowski@inautom.pl
www.InAutom.pl

TOYO SI-100-6 980 460x460 510 24 43 2354 1960 416,7 TEDERIC 
D100/380 1000 360x360 380 35 168 2279 - -

TOYO SI-
1300-6 13000 1400x1400 1300 110 4752 1715 1548 10233 TEDERIC 

D1250/9500 12500 1260x1260 1260 100 4320 2202 - -

Asian Plastic Machinery / KM-SYSTEM Andrzej Petecki - kom. 739 280 370
maszyny@km-system.pl 
www.km-system.pl

SM30 HCV - - - - - - - - - 270 260*230 150 20 22 1845 175 5160

SM1400V - - - - - - - - - 14000 1400*1400 1400 120 6333 2185 175 54300

TEDERIC / Firma ŁYSAKOWSKI Andrzej Łysakowski - kom. 605 211 144
kontakt@firmalysakowski.com
www.firmalysakowski.com

D80/210 - - - - - - - - - 800 320x320 330 32 116 1923 1923 75/112

D400/2500 - - - - - - - - - 4000 730x730 750 70 1347 1913 1913 313/391

JSW / Wadim Plast Piotr Janasik - kom. 609-110-601
piotr.janasik@wadim.com.pl
www.wadim.com.pl

J350ADS-890H 3440 810x730 770 66 890 1800 1640 32820 - - - - - - - - -

J1800AD-9500 17700 1850x1620 1500 130 9490 1830 1650 103560 - - - - - - - - -

BOY / Wadim Plast Elisabeth Wlazło - kom. 609-216-200
elisabeth.wlazlo@wadim.com.pl
www.wadim.com.pl

- - - - - - - - - BOY XXS 100
160 (po 

przekątnej 
205)

250 minus 
drogi 

otwarcia
8 1 2534 173,68

- - - - - - - - - BOY 50E 500 360x335
650 minus 

drogi 
otwarcia

28 58,5 1405 10338

Wittmann Battenfeld Bogdan Zabrzewski info@wittmann-group.pl 
www.wittmann-group.pl

MicroPower 5 220 14 (5/8) 1,2 3000 3000 15 - - - - - - - - -

- - - - - - - - - MacroPower 2000 1850 x 
1600 1600 165 14433 1295 1295 3218
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Od momentu powstania firmy STYLE CNC Machines w 1991 roku w Holandii, koncentrujemy się na budowie maszyn przystosowanych od obróbki 
niewielkich serii i pojedynczych elementów oraz na opracowywaniu wysoce precyzyjnych systemów CNC. STYLE to innowacyjny producent różnych 
typów tokarek i frezarek CNC wyposażonych w przyjazny dla użytkownika interfejs sterowania 3D, dzięki któremu maszyny mogą obsługiwać zarówno 
początkujący operatorzy jak i doświadczeni specjaliści obróbki.

W STYLE projektowanie i rozwój wszystkich maszyn oraz układów sterowania kompleksowo realizujemy w naszym zakładzie. Naszym klientom 
oferujemy również rzetelny i ciągle dostępny serwis producenta. Wszystko te aspekty czynią naszą firmę wszechstronnym graczem wyróżniającym się 
na rynku budowy maszyn. Dynamika naszej organizacji jest zorientowana na potrzeby klienta.

W zakresie budowy maszyn CNC dla realizacji pojedynczych elementów i niewielkich serii STYLE CNC Machines jest niekwestionowanym liderem na 
holenderskim rynku. Ponadto, od 2009 roku jesteśmy obecni na rynku czeskim, gdzie reprezentuje nas sześcioosobowy zespół i gdzie sprzedaliśmy już 
ponad 300 maszyn. Wejście na rynek w Polsce to nie tylko szansa na wzmocnienie naszej pozycji w tym kraju, ale również na wsparcie lokalnych firm 
w osiąganiu jeszcze lepszej wydajności produkcji. „Polska jako kraj przemysłowy doskonale odpowiada naszym wymaganiom. Naszym zdaniem STYLE 
i polski rynek to świetne połączenie” - mówi Bastiaan Clement, Dyrektor Zarządzający STYLE.

STYLE CNC Machines Sp. z o.o.

Oddział STYLE Poland zlokalizowany jest w Sosnowcu. Ponieważ region ten jest wysoce uprzemysłowiony, jest to wprost doskonała lokalizacja. 
Wybraliśmy Polskę z uwagi na jej rozbudowany sektor przemysłu maszynowego oraz fakt, że obecnie trudno tutaj znaleźć firmę o podobnym profilu 
do STYLE. Polski rynek stanowi więc dla nas ogromne pole do wprowadzania innowacji. Nasz nowo otwarty obszerny salon sprzedaży wraz z biurem 
usytuowany jest w doskonałej lokalizacji, tuż obok drogi 94 Katowice-Olkusz, na wprost Centrum Handlowego Auchan Sosnowiec. 

Nasze pierwsze działania w Polsce koncentrowały się na zatrudnieniu doświadczonych pracowników oraz zorganizowaniu stoiska na targach 
STOM-TOOL w Kielcach. Targi, na których mieliśmy okazję odbyć wiele ciekawych rozmów z uczestnikami, okazały się wielkim sukcesem. Jeszcze 
w tym roku pojawimy się również na targach TOOLEX w Sosnowcu (3-5 października) oraz Międzynarodowych Targach Maszynowych MSV w Brnie, 
w Czechach (9-13 października).

Nazwa STYLE CNC Machines mówi wszystko

Wszystkie tokarki dostępne w asortymencie STYLE są skonstruowane w oparciu o bardzo stabilny żeliwny korpus nośny i gwarantują najlepszą 
możliwą obróbkę wyrobów z metalu i tworzyw sztucznych. Umożliwiają obróbkę wysokiej jakości m.in. aluminium, mosiądzu, stali narzędziowej 
i nierdzewnej. Nasze maszyny charakteryzują się wysoką prędkością obróbki, elastycznością, łatwością obsługi i progra-
mowania. W ich budowie korzystamy wyłącznie z najwyższej klasy komponentów, co przekłada się na nieza-
wodność oraz optymalną efektywność pracy.

Tokarki CNC

Na potrzeby technologów mających bardzo wysokie wymagania w zakresie 
obróbki wszystkie modele STYLE mogą zostać wyposażone w specjalne wrze-
ciono o zwiększonym przelocie, wzmocniony konik o większej średnicy pinoli oraz 
silnik główny zapewniający jeszcze wyższy moment obrotowy. Żeliwny korpus przy-
stosowany do pracy w trudnych warunkach z podwójną pryzmą gwarantuje stabilną 
i precyzyjną obróbkę. Tokarki STYLE charakteryzują się nowoczesną i profesjonalną 
konstrukcją, zapewniającą użytkownikowi ergonomiczną i wygodną obsługę.

STYLE CNC Machines 
Producent obrabiarek od 1991 roku jest gotowy 
do wejścia na polski rynek
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Frezarki CNC

Wszystkie frezarki dostępne w szerokim asortymencie STYLE wyposażone 
są w narzędzia do frezowania umożliwiające wysokiej jakości obróbkę m.in. 
aluminium, mosiądzu, stali narzędziowej i nierdzewnej. Obszerne stoły robocze 
oraz duży zakres pracy w osiach X, Y i Z gwarantują maksymalną elastyczność 
w zakresie prostych, jak również wysoce skomplikowanych procesów obrób-
czych. Frezarki STYLE posiadają nowoczesną i profesjonalną konstrukcję.

Układ sterowania STYLE: prosty, intuicyjny, supernowoczesny

Wyjątkowym atutem STYLE CNC Machines jest fakt, że opracowujemy 
własne innowacyjne oprogramowanie CNC. Jest za nie odpowiedzialny nasz 
dział oprogramowania, który codziennie pracuje z najnowszymi technolo-

giami i stale optymalizuje układ sterowania 
maszynami. Z naszego układu sterowania 
mogą korzystać zarówno początkujący 
operatorzy, jak i - dzięki dużym możliwo-
ściom jego rozbudowy - doświadczeni 
specjaliści. Oprogramowanie CNC zostało zaprojektowanie do szybkiego i prostego programowania i obróbki 
pojedynczych elementów oraz niewielkich serii

Jego rozbudowane funkcje pozwalają na wykonywanie skomplikowanych programów bez znajomości 
poleceń G-code. Z układem sterownia STYLE prowadzenie nawet najbardziej złożonych procesów, takich jak 
frezowanie wymiarowe, obróbka 4-osiowa czy programowanie przy użyciu poleceń G-code jest niezwykle proste 
i szybkie. Ponadto, zaawansowany program do symulacji w 3D pozwala przeprowadzić symulację obróbki i poznać 
efekt końcowy jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego. W ramach symulacji obliczany jest również 
dokładny czas procesu.

Oddziały w całej Europie

Poza Holandią, STYLE posiada również rozległą sieć dystrybucji 
w całej Europie oraz oddziały i salony sprzedaży w Belgii, Czechach, 
a teraz także i w Polsce. Ponieważ obsługa klienta i sprzedaż prowa-
dzone są bezpośrednio z naszych oddziałów, klienci mogą uzyskać 
wsparcie w swoim własnym języku. Wszyscy nasi dealerzy i pracow-
nicy oddziałów ukończyli kompleksowe szkolenie oraz mają bogate 
doświadczenie z maszynami CNC STYLE. Zarówno nasi przedstawi-
ciele, jak i klienci mogą liczyć na wsparcie serwisantów STYLE, których 
delegujemy z naszych lokalnych oddziałów lub w razie potrzeby, 
wprost z naszej siedziby w Bunschoten w Holandii.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego salonu sprze-
daży w Sosnowcu, gdzie można obejrzeć nasze maszyny CNC oraz 
innowacyjny układ sterowania STYLE.

Jarek Bilski, przedstawiciel naszej firmy posiadający duże doświad-
czenie na polskim rynku, z chęcią odpowie na wszelkie pytania. Mamy 
nadzieję, że już wkrótce się zobaczymy!

Jarek Bilski, mgr inż., absolwent Technikum Mechanicznego w Mielcu, Politechniki Krakowskiej Wydział 
Mechaniczny i studiów podyplomowych na AGH Zarządzanie projektami. W branży obrabiarek CNC od 
10 lat. Wcześniej pracował m.in. dla Caterpillar, 3M, Saint-Gobain i Galika GmbH. Żonaty, 2 córki, hobby: 
narty, motocykle i gotowanie.

STYLE CNC Machines Sp. z o.o.
ul. Zuzanny 34, 41-219 Sosnowiec
telefon: 883 444 723
info@stylecncmachines.com, www.stylecncmachines.pl
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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 0 376
www.galika.pl ● www.galika.com ● galika-wars@galika.pl

INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky
Plochinger Straße 92
73730 Esslingenwww.index-werke.de/ms16plus

INDEX

Imponująco szybki, niezwykle wszechstronny – INDEX MS16 Plus

Maks. średnica pręta

Maks. prędkość obrotowa

Moc (25%)

Moment obrotowy (25%)

Suporty narzędziowe

Wrzeciono synchroniczne

Stacje do wiercenia od tyłu

Dane techniczne
mm

min−1

kW

Nm

maks.

maks.

22

10 000

15

18

12

1

3

ZALETY:
● maksymalna średnica pręta ⌀ 22 mm
● nadzwyczaj krótkie czasy obróbki = wysoka produktywność
● suporty CNC do wyboru: tokarski poprzeczny, wiertarski lub 

krzyżowy
● szybkie ustawianie narzędzi, uzębienie INDEX system W
● wszechstronna, kompletna obróbka detali
● motowrzeciona chłodzone cieczą

INDEX MS16 Plus: nadzwyczaj wysoka moc zapewnia 
maksymalną wydajność produkcyjną przy niewielkiej 
powierzchni posadowienia obrabiarki:
● suport do toczenia poprzecznego zwiększający wydajność 

skrawania
● bęben wrzecionowy z pojedynczymi napędami wrzecion 

roboczych
● suport przecinający CNC z wydłużonym przesuwem  

do obróbki detalu od tyłu
● opcjonalnie: suport przecinający i oddzielny suport  

do obróbki detalu od tyłu
● wysoko dynamiczne wrzeciono synchroniczne do obróbki 

tylnej strony detalu, z krótkimi czasami przyspieszania 
i hamowania

● maksymalnie 12 suportów narzędziowych z 1 lub 2 osiami
● możliwa większa liczba narzędzi na każdy suport krzyżowy
● łatwo dostępna, obszerna przestrzeń robocza umożliwiająca 

wygodne i szybkie przezbrajanie
● obróbka przy użyciu osi C w każdym położeniu wrzeciona
● możliwe toczenie wielokątów oraz obróbki frezarskie
● monitor dotykowy 18,5” ze sterowaniem INDEX C200D sl

Tel.  +49 711 3191-0
Fax  +49 711 3191-587
info@index-werke.de
www.index-werkie.de
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Mocowanie 3P System 3R
Pierwszym rodzajem mocowania jaki przedstawiamy jest dość 

prosty system 3P, czyli 3 punktów podparcia stosowany dla więk-
szych detali. Praktycy mówią wtedy: „A po co specjalne uchwyty, 
kładziemy na stole, dociskamy jakąś „laszą”, czy mówiąc bardziej po 
polsku łapą dociskową i po kłopocie.”. Może tak być, pod warunkiem, 
że płyta obrabiana jest sporo większa od wycinanego kształtu i pozo-
staje pewien margines materiału, który możemy oprzeć o brzeg stołu. 
Filozofia takiego mocowania jest dobra dla rozrzutnych i bogatych. Bo 
za każdym razem kupować trzeba za duże kawałki materiału, takie by 
dało radę oprzeć je na ramie. Ile takich za dużych kostek jest w roku? 
A przecież stale ledeburytyczne do pracy na zimno jak NC10 czy NC11LV 
(1.2379) należą do materiałów kosztownych.

Rys. 1. Pole obróbcze drążarki drutowej nie dochodzi do ramy (stołu).

Lepiej podeprzeć materiał w 3 punktach, wystarczających do 
wyznaczenia płaszczyzny. Odległość punktów podparcia od ramy 
podyktowana jest tym, że prowadzenia drutu tnącego materiał i tak 
nie pozwalają podjechać nim „na styk” do ramy. Dobrze zresztą, bo 
widzę już te pomyłkowo pocięte części maszyny. System 3P polega na 
przykręceniu do ramy dwu precyzyjnie szlifowanych listew w kształcie 
jaskółczego ogona (stanowiących powtarzalne, referencyjne linie 
względem układu współrzędnych) i założeniu na nie przesuwnych 
podpór – suportów. Suport w narożniku może pozostać nieruchomy, 
dwa pozostałe przesuwa się tak, by podeprzeć jeszcze 2 punkty obra-
bianego materiału. Zaletą rozwiązania 3P jest m.in. mocowanie detali 
o zalecanej rekordowej wadze do 60 kg, przy równoczesnym odsu-
nięciu elementów poza martwą strefę, gdzie i tak nie zachodzi cięcie 
z uwagi na rozmiary części maszyny prowadzących drut.

Fot. 1. Przykłady mocowania 3P z firmy System 3R.

Innym, podobnym mocowaniem średnich i dużych elementów 
ważących więcej niż 15 kg może być zastosowanie suportów wysu-
wanych mocowanych bezpośrednio na stole maszyny lub na liniałach 
referencyjnych typu jaskółczy ogon. Przykręcane do stołu są rozwią-
zaniem tańszym, natomiast te przesuwane po liniałach dają się szybko 

SYSTEM 3R - Mocowania detali 
dla drążarek drutowych (WEDM)

Jednym z raportów publikowanych w bieżącym numerze Forum Narzędziowego jest raport poświę-
cony oferowanym na rynku drążarkom drutowym. Sama obrabiarka to nie wszystko, potrzebne są jeszcze 
uchwyty utrzymujące obrabiany, cięty materiał stabilnie we właściwej pozycji. W związku z dużą różno-
rodnością mocowań obrabianych elementów na stole (ramie) wycinarki drutowej chcę w artykule przed-
stawić ich różne wersje. Wybór właściwego, jego stosowanie będzie zależne od specyfiki wykonywanych 
prac. Mocowania te pokazujemy od najprostszych do droższych, które mogą umożliwić automatyzację 
zmiany obrabianych detali pozwalając na pracę bezobsługową w dłuższym przedziale czasu.
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przemieszczać, przy minimalnym czasie zaciskania w wybranym poło-
żeniu. Oczywiście 3P i suporty nie pozwalają na automatyczne zmiany 
detalu.

Fot. 2. Mocowanie suportami nastawnymi na stole System 3R.

Fot. 3. Mocowanie suportami nastawnymi System 3R.

Mocowania Ruler System 3R
Mocowanie Ruler (czyli tłumacząc na język polski linijka) pozwalają 

mocować elementy duże i małe, ustawiane na stole maszyny. Podobnie 
jak w 3P spód elementu obrabianego może być ustawiany na poziomie 
„0” lub „+4mm”. Zastosowanie dwóch Rulerów lub jednego i suportu 
przestawnego pozwala podtrzymać detale o dużej wadze. Przy wielu 
drobnych różnych elementach można zastosować Rulery pojedyncze, 
jednostronne, a pomiędzy nimi dwustronny. Ma się wtedy dwa pola do 
ustawiania detali, przy czym zależnie od orientacji względem osi X lub Y 
maszyny są one w różnym kształcie.

Fot. 4. Ruler jednostronny z firmy System 3R.

Do samych Rulerów istnieje wiele zacisków czy imadeł pozwalających 
podtrzymać elementy prostopadłościenne lub okrągłe o małych czy śred-
nich rozmiarach, jak widać na sąsiednich zdjęciach. w zasadzie wyobraźnia 
twórców systemu była nieskrępowana, bo zaciski pozwalają rozmaicie 
mocować elementy zorientowane równolegle jak i prostopadle do stołu.

Fot. 5. Ruler dwustronny z firmy System 3R.

Mocowania na głowicach wymiennych
Małe i średnie detale można mocować za pomocą wymiennych 

głowic poziomujących. Jak nazwa wskazuje, głowice posiadają regulację 
położenia ciętego elementu względem stołu, tak by trzymany w szczę-
kach imadła element przeznaczony do cięcia dawał się bez problemu 
ustawić równolegle do płaszczyzny stołu. Rozwiązanie jest stosowane 
wtedy, gdy nie stosujemy precyzyjnie skantowanych elementów obrabia-
nych, tylko używane są detale z „czarnymi” bokami jako tańsze w wyko-
naniu. Ewentualne niedokładności obrabianej przygotówki kompensuje 
się regulacją głowicy. Tu podobnie jak przy Rulerach jest wiele możliwości 
uchwycenia elementów, czy to okrągłych czy prostopadłościennych. 
Głowice pozwalają precyzyjnie trzymać detale do 15 kg wagi.

Fot. 6. Głowica poziomująca System 3R mocowana na listwach.

Powyżej zdjęcie głowicy zamocowanej na wspomnianych już 
listwach referencyjnych. z tyłu głowicy poziomującej znajduje się śruba 
zaciskowa. To nią mocuje się głowicę na listwie referencyjnej. Powta-
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rzalność mocowania zapewnia np. przestawny zacisk na listwie, tzw. 
zderzak. Taki układ ma zastosowanie przy ręcznym wymienianiu 
głowic. Wymiana automatyczna jest możliwa, jeżeli głowica jest 
przystosowana do mocowania Macro. Jest to mocowanie dokładne, 
powtarzalne. Podstawy z chwytem Macro wymagają wtedy typowej 
instalacji sprężonego powietrza, które potrzebne jest do mocowania 
i oczyszczania płaszczyzn odniesień ( tzw. punktów referencyjnych).

Fot. 7. Nierdzewne, automatyczne mocowanie Macro System 3R do 
WEDM.

Fot. 8. Głowica System 3R z imadłem uniwersalnym do przedmiotów okrą-
głych i prostopadłościennych.

Warto przemyśleć stosowanie głowic, bo nawet nie mając środków 
na automatyzację, przy małych i średnich detalach opłaca się mieć głowice 
poziomujące mocowane nie na automatycznym, ale sterowanym ręcznie 
uchwycie Macro. Zaciskanie i luzowanie przebiega wtedy za pomocą 
dźwigni. Napisałem „głowice”, w liczbie mnogiej, bo przy małych i śred-
nich detalach istotny jest czas ustawiania względem obróbki. 20 lat temu, 
kiedy wydajność cięcia była na poziomie 30 – 40 mm2/ minutę, usta-
wianie względem czasu obróbki nie było procentowo duże. Współczesne 
drążarki drutowe tną materiał 10 – 15 razy szybciej, ponad 500 mm2/min 
i żal tracić czas na ustawianie, skoro maszyny zarabiają tylko wtedy, kiedy 

tną. Stąd wspomniane powyżej min. dwie głowice poziomujące. Podczas 
kiedy jedna jest założona i przebiega na niej cięcie, druga jest poziomo-
wana i ustalane są współrzędne poza maszyną.

Właśnie ustawianie poza maszyną pozwala najbardziej przyspieszyć 
pracę obrabiarki. Samo założenie, wymiana wypoziomowanej głowicy 
z detalem do obróbki trwa około 1-2 minut. Zyskujemy dziennie sporo 
„czasu wolnego”, a liczba dodatkowych godzin pracy maszyny, które 
nagle „urodziły się” powoduje, że klienci nie odchodzą z kwitkiem wobec 
braku mocy przerobowych narzędziowni. Ustawianie poza maszyną 
na klockach granitowych daje duże oszczędności i zdecydowanie przy-
spiesza wykonywanie zleceń cięcia małych i średnich przedmiotów.

Proste rozwiązania na początek
Ponieważ w obecnych czasach skrupulatnie liczymy każdy wydany 

grosz, warto pomyśleć jakie rozwiązanie chce się mieć docelowo. a biorąc 
pod uwagę ilość dostępnych środków można realizować je etapami. 
Część klientów wybiera pojedynczy Ruler lub imadło uniwersalne moco-
wane bezpośrednio na ramie, bez pośrednictwa listew referencyjnych 
czy uchwytów. Stopniowe budowanie systemu uchwytów ma sens jeżeli 
nie kupujemy ich np. w leasingu z nową maszyną, tylko dokupujemy do 
już posiadanych obrabiarek. W koszcie nowej inwestycji, duży komplet 
imadeł oceniany na 6 – 10 tys. ₠ jest ułamkiem ceny i wart jest kupienia 
w komplecie. Bo czy ktoś kupuje np. centrum frezarskie i oszczędza na 20 
oprawkach do narzędzi? 

Przykład imadła przykręconego po prostu do stołu drutówki, 
a pozwalającego mocować małe i średnie detale o przekroju prosto-
kątnym i okrągłym na zdjęciu poniżej:

Fot. 9. i Fot. 10. Imadło uniwersalne zamocowane do stołu obrabiarki.

Podsumowując temat rodzajów mocowań dla drążarek drutowych 
można napisać, że wybór sposobu mocowania zależy od kształtu obra-
bianych przedmiotów, ich wielkości, a co za tym idzie wagi i poziomu 
obciążenia maszyny. W każdym przypadku oprzyrządowanie powinno 
służyć wygodzie obsługi, przyspieszać i ułatwiać pracę. Chętnie pomo-
żemy Państwu, przedstawiając dostępne rozwiązania, które znalazłyby 
zastosowanie w konkretnej produkcji poprzez przygotowanie indywidu-
alnej oferty dla danego zakładu. Jeżeli artykuł wzbudzi Państwa zaintere-
sowanie postaramy się kontynuować wątek pokazując inne przykładowe 
rozwiązania. 

Czekamy na telefony oraz maile.

Robert Dyrda

Przedstawiciel System 3R w Polsce - OBERON Robert Dyrda

Ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
E-mail:oberon@oberon.pl, tel. 601 89 54 84

Zdjęcia: materiały reklamowe System 3R



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 



RAF Sp.j. • ul. Barska 70 • 43-300 Bielsko – Biała • Tel. +48 (0) 33 827 16 00 • Fax +48 (0) 33 816 13 92 • raf@raf.com.pl • www.raf.com.pl

Firma RAF posiadając wieloletnie doświadczenie w branży narzędziowej wyspecjalizowałasię w dostarczaniu najwyższej jakości elementów 
znormalizowanych do budowy form, tłoczników i narzędzi specjalnych. 
Od początku powstania firmy naszą dewizą była jakość dostarczanych do naszych klientów produktów dlatego nasze hasło to Przewaga dzięki 
Jakości za którym kryje się rygorystyczna kontrola produktów podczas przyjęcia na magazyn w Dziale Kontroli Jakości.
Dla ułatwienia pracy konstruktorów stworzyliśmy katalog CAD 2D/3D dostępny na naszej stronie www.raf.com.pl, gwarantując szybkie i 
komfortowe konstruowanie tłoczników i form.

■ Elementy do tłoczników: słupy prowadzące, tuleje samosmarne z grafitem, tuleje z brązem, 
prowadzenia kulkowe, koszyki kulkowe z brązu, płytki ślizgowe samosmarne z grafitem.

■ Stemple i matryce: stemple DIN 9861, stemple i matryce tnące: 
standardowe, kształtowe.

■ Suwaki rolkowe i klinowe.
■ Wypychacze: wypychacze okrągłe, płaskie, odsadzane, tulejowe, 

z łbem stożkowym, wypychacze do form DIN 1530 hartowane i 
azotowane.

■ Mocowania i transport: elementy transportowe: czopy VDI 3366, uchwyty 
i sworznie transportowe, śruby pasowane, śruby pasowane z tulejką, 
śruby z łbem walcowym, kołki walcowe z gwintem, tulejki wiertarskie.

■ Sprężyny: sprężyny z drutu o przekroju prostokątnym ISO10243 i z drutu 
okrągłego firmy SPECIAL SPRINGS, sprężyny poliuretanowe (elastomery), 
wałki poliuretanowe (elastomery), odklejacze sprężynowe.

■ Sprężyny gazowe: najwyższej jakości sprężyny gazowe SPECIAL SPRINGS.
■ Stal precyzyjna: najwyższej klasy blachy i folie kalibrowane stalowe, z brązu lub mosiądzu w postaci 

taśm lub arkuszy oferowanych w szerokiej gamie wymiarów. 

W naszym magazynie stale znajduje się ok. 8 tyś pozycji co pozwala na ciągłe i szybkie dostawy do naszych klientów i skrócenie czasu dostawy 
części do niezbędnego minimum. Wieloletnie doświadczenie naszej firmy oraz zaangażowanie wykwalifikowanego zespołu pomoże Państwu w 
dokonaniu zakupu najwyższej jakości towaru.

RAF oferuje produkty takie jak:
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Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kontakt / Relacje prasowe - Lia Klimmer
Tel.: + 43 5574 6706-1446
E-mail: presse@meusburger.com
www.meusburger.com/press-releases

Czasochłonne koszty projektowania i produkcji 
dostosowanych jednostek regulacyjnych należą już 
do przeszłości. Jednostka E 5660 firmy Meusburger 
ułatwia dokładne ustawienie elementów tłoczenia i 
gięcia. Jej kompaktowe wymiary montażowe i śruby 
o różnych długościach pozwalają na elastyczne 
pozycjonowanie w przyrządzie. Dzięki precyzyj-
nie dopasowanemu klinowi, zdefiniowano regula-
cję poprzez obrót śruby. W uzupełnieniu do istnieją-
cego zespołu regulacji – 0,1 mm/obrót – Meusburger 
oferuje teraz dodatkowy model z korektą 0,05 mm/
obrót, co umożliwia jeszcze dokładniejsze ustawienia. 
Dane CAD jednostki można pobrać ze sklepu interne-
towego i katalogu CD poprzez kilka kliknięć myszką. 
Jednostka dostępna jest bezpośrednio z magazynu 
firmy Meusburger. 

* Fot. NOWOŚĆ firmy Meusburger – jednostka regulacyjna z jeszcze większą precyzją ustawienia

NOWOŚĆ firmy Meusburger
Jednostka regulacyjna z jeszcze większą precyzją ustawienia

E 5660 jednostka regulacyjna do szybkiego i precyzyjnego ustawienia elementów tłoczenia 
i gięcia. Jej kompaktowe wymiary montażowe umożliwiają elastyczne pozycjonowanie. 
Ponadto nowy kąt regulacji zapewnia jeszcze dokładniejsze pozycjonowanie 0,05 mm na 
jeden obrót śruby. 

* Materiał zdjęciowy: Fotografia (Meusburger)

Meusburger – Setting Standards

Meusburger jest liderem na rynku w dziedzinie precyzyjnych elementów znormalizowanych. 
Już ponad 17.000 klientów na całym świecie wykorzystuje zalety standaryzacji i korzysta z ponad 
50-letniego doświadczenia w obróbce stali. Obszerny program elementów znormalizowanych 
w połączeniu z wysokiej jakości produktami dla warsztatów uczynił z Meusburgera niezawod-
nego, globalnego partnera w dziedzinie budowy narzędzi, form oraz maszyn.

Dalsze informacje:
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W wydaniu drugim Forum Narzędziowego OBERON 
mamy przyjemność po raz kolejny przedstawić Państwu 
raport na temat normaliów do form i tłoczników, które 
są istotnymi elementami składowymi maszyn i urządzeń. 
Drugi numer dedykowany jest targom Plastpol, które 
odbywają się w Kielcach. W tym roku ruszy XXI edycja 
Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw 
Sztucznych i Gumy, a dokładnie od 23 do 26 maja. 

W związku z tym raport dotyczący normaliów do 
form i tłoczników jest strzałem w dziesiątkę. Każdy 
przygotowany przez nas raport ma na celu rozwiać 
wątpliwości naszych czytelników i pomóc w dokonaniu 
właściwego wyboru. W tegorocznym raporcie firmy, które 
biorą udział przedstawiają się następująco: Bru y Rubio, 
Dadco, DME, FCPK Bytów, Hasco, INMET-BTH, Pedrotti, 
Rabourdin S.A.S., Strack Norma i Wadim Plast. Zbyt 

Normalia do form i tłoczników - raport

Nazwa Adres producenta Osoba do kontaktu/telefon E-mail Strona www

NORMALIA DO FORM I TŁOCZNIKÓW
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AGATHON AG
Gurzelenstrasse 1, 4512 Bellach
Szwajcaria Tadeusz Olszowski

22 446 76 13
biuro@meftech.com.pl

www.agathon.ch X X X

Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG
Verrenberger Weg 1, 
74613 Oehringen, Niemcy

www.veith-kg.de X X X X X X X

Bru y Rubio S.L.
Huelva 19, 03440 IBI (ALICANTE)
Hiszpania

Mariusz Kosibor
604 426 984

m.kosibor@bruyrubio.com
sprzedaz@bruyrubio.com

www.bruyrubio.com/pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DADCO
43850 Plymouth Oaks Blvd. 
Plymouth, MI - 48170, USA

Tadeusz Olszowski, 
22 446 76 13

biuro@meftech.com.pl www.dadco.net X X X

D -M- E*
Industriepak Noord G1,
2800 Mechelen, Belgia

- dme_polska@dmeeu.com www.dmeeu.com/pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X

FCPK Bytów
Lęborska 26, 77-100 Bytów,
Polska

Wojciech Fligiel, 
59 822 97 20

sales@fcpk.pl www.fcpk.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GÜNTHER Heisskanaltchnik GmbH
Sachsenberger Str. 1,
35066 Frankenberg/Eder, Niemcy

Tadeusz Olszowski, 
22 446 76 13

biuro@meftech.com.pl www.guenther-hotrunner.com X X

HASCO Hasenclever GmbH+Co KG Römerweg 4, 58513 Lüdenscheid, 
Niemcy

Piotr Lebiecki
52 325 47 00

order.pl@hasco.com www.hasco.com X X X X X X X X X X X X X X X X X

INMET-BTH
ul. Jasna 1--5, 43-190 Mikołów,
Polska

Maciej Boldys, 
32 738 49 49

biuro@inmetbth.pl www.inmetbth.pl X X

MEUSBURGER GEORG GMBH & CoKG
Wolfurt, A-6960, 
Kesselstrasse 42, Austria

Grzegorz Dytko
694 864 980

g.dytko@meusburger.com www.meusburger.com X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PEDROTTI* 25085 Gavardo (BS), Włochy
-
39 036 533 0111

vendite@pedroti.it ww.pedrotti.it X X X X X X X X X X X X X X X X X

RABOURDIN S.A.S.
Marne La Vallee Cedex 3
Francja

Mariusz Pucek 
22 723 38 12

info@wadim.com.pl www.wadim.com.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RAF Sp. j. Rafał & Janusz Śliwarski
ul. Barska 70,
43-300 Bielsko-Biała, Polska

Jakub Sojka
33 827 16 00

raf@raf.com.pl sales@raf.com.pl www.raf.com.pl X X X X X X X X X X X

STRACK NORMA GmbH
Königsberger Strasse 11,
D-58511 Lüdenscheid, Niemcy

Mariusz Pucek 
22 723 38 12

info@wadim.com.pl www.wadim.com.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fot. Normalia Bru y Rubio
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duża ilość producentów w tabeli na 
pierwszy rzut oka może sprawiać 
wrażenie trudnego wyboru, jednakże 
jest to mylne wrażenie ponieważ 
elementy produkowane przez wszystkie 
firmy współgrają ze sobą harmonijnie, 
a przede wszystkim są zamienne. Z tego 
powodu odbiorcy mogą kierować się 
tym na czym najbardziej im zależy np. 
korzystniejszą ceną. Rynek normaliów 
jest zaostrzony konkurencyjnie, 

w związku z czym producenci narzędzi mają bardzo ułatwioną sytuację. 

Nie ma problemu, aby producent 
narzędzia po jego wytworzeniu zmienił 
dostawcę elementów, choćby ze 
względu na szybszy termin dostawy. 
W sytuacji tak mocnej konkurencji nie 
należy obawiać się jakości ponieważ 
rynek samoistnie eliminuje słabsze 
ogniwa. Raport zamieszczony poniżej 
przedstawia jak aktualnie prezentuje się 
rynek normaliów. Zapraszam na targi 

Plastpol oraz stoiska firm oferujące normalia.
PS

Nazwa Adres producenta Osoba do kontaktu/telefon E-mail Strona www

NORMALIA DO FORM I TŁOCZNIKÓW
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AGATHON AG
Gurzelenstrasse 1, 4512 Bellach
Szwajcaria Tadeusz Olszowski

22 446 76 13
biuro@meftech.com.pl

www.agathon.ch X X X

Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG
Verrenberger Weg 1, 
74613 Oehringen, Niemcy

www.veith-kg.de X X X X X X X

Bru y Rubio S.L.
Huelva 19, 03440 IBI (ALICANTE)
Hiszpania

Mariusz Kosibor
604 426 984

m.kosibor@bruyrubio.com
sprzedaz@bruyrubio.com

www.bruyrubio.com/pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DADCO
43850 Plymouth Oaks Blvd. 
Plymouth, MI - 48170, USA

Tadeusz Olszowski, 
22 446 76 13

biuro@meftech.com.pl www.dadco.net X X X

D -M- E*
Industriepak Noord G1,
2800 Mechelen, Belgia

- dme_polska@dmeeu.com www.dmeeu.com/pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X

FCPK Bytów
Lęborska 26, 77-100 Bytów,
Polska

Wojciech Fligiel, 
59 822 97 20

sales@fcpk.pl www.fcpk.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GÜNTHER Heisskanaltchnik GmbH
Sachsenberger Str. 1,
35066 Frankenberg/Eder, Niemcy

Tadeusz Olszowski, 
22 446 76 13

biuro@meftech.com.pl www.guenther-hotrunner.com X X

HASCO Hasenclever GmbH+Co KG Römerweg 4, 58513 Lüdenscheid, 
Niemcy

Piotr Lebiecki
52 325 47 00

order.pl@hasco.com www.hasco.com X X X X X X X X X X X X X X X X X

INMET-BTH
ul. Jasna 1--5, 43-190 Mikołów,
Polska

Maciej Boldys, 
32 738 49 49

biuro@inmetbth.pl www.inmetbth.pl X X

MEUSBURGER GEORG GMBH & CoKG
Wolfurt, A-6960, 
Kesselstrasse 42, Austria

Grzegorz Dytko
694 864 980

g.dytko@meusburger.com www.meusburger.com X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PEDROTTI* 25085 Gavardo (BS), Włochy
-
39 036 533 0111

vendite@pedroti.it ww.pedrotti.it X X X X X X X X X X X X X X X X X

RABOURDIN S.A.S.
Marne La Vallee Cedex 3
Francja

Mariusz Pucek 
22 723 38 12

info@wadim.com.pl www.wadim.com.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RAF Sp. j. Rafał & Janusz Śliwarski
ul. Barska 70,
43-300 Bielsko-Biała, Polska

Jakub Sojka
33 827 16 00

raf@raf.com.pl sales@raf.com.pl www.raf.com.pl X X X X X X X X X X X

STRACK NORMA GmbH
Königsberger Strasse 11,
D-58511 Lüdenscheid, Niemcy

Mariusz Pucek 
22 723 38 12

info@wadim.com.pl www.wadim.com.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fot. Normalia firmy RAFFot. Normalia firmy FCPK 
Bytów
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Sprawdzone i niezawodne zabieraki 
zapadkowe – dostępne są już z powłoką DLC
Elementy ruchome płaskich zabieraków zapadkowych E 1820 oraz zabieraków okrągłych  
E 1840 pokryte są już powłoką DLC. Wydłuża to zdecydowanie żywotność narzędzia. Dzięki 
temu zabieraki posiadają optymalne właściwości do pracy na sucho i mogą być zastosowane 
w produkcji typu clean room.

Nasze sprawdzone zabieraki zapadkowe służą do 
kontroli działania i bezpiecznego blokowania narzędzi  
z trzema płytami formującymi. Kompaktowa zabudowa 
płaskiego zabieraka zapadkowego E 1820, z zapadkami  
o dużej powierzchni, zapewnia optymalne przenoszenie 
sił. Dzięki pokryciu powłoką DLC elementów odpowie-
dzialnych za ruch, płaskie zabieraki zapadkowe Meusbur-
gera mają jeszcze dłuższą żywotność. Dokładne działa-
nie zagwarantowane jest dzięki precyzyjnym krzywkom, 
natomiast zintegrowane tłumienie uderzenia zapewnia 
łagodniejszą i cichszą pracę narzędzia. 

Okrągły zabierak zapadkowy Meusburgera E 1840 
to optymalne rozwiązanie w sytuacjach, gdzie w formie 
nie są pożądane wystające części. Wykończenie miejsca 
zabudowy pod zabierak nie jest pracochłonne. Dzięki 
pokryciu powłoką DLC łącznika oraz elementów odpowie-
dzialnych za ruch, okrągły zabierak zapadkowy może być 
zastosowany w produkcji typu clean room. Wpływa to 
także na wydłużenie żywotności narzędzia. Wyboru zabieraków zapadkowych Meusburgera dokonać można w bardzo prosty sposób,  
w sklepie online. Wprowadzić można podstawowe parametry zabieraków i eksportować do żądanego programu CAD. Elementy te dostępne 
są bezpośrednio z magazynu.

* Materiał zdjęciowy: Fotografia (Meusburger)

* Fot. Sprawdzone i niezawodne zabieraki zapad-
kowe – dostępne są już z powłoką DLC

Meusburger – Setting Standards

Meusburger jest liderem na rynku w dziedzinie precyzyjnych elementów znormalizowanych. 
Już ponad 17.000 klientów na całym świecie wykorzystuje zalety standaryzacji i korzysta z ponad 
50-letniego doświadczenia w obróbce stali. Obszerny program elementów znormalizowanych 
w połączeniu z wysokiej jakości produktami dla warsztatów uczynił z Meusburgera niezawod-
nego, globalnego partnera w dziedzinie budowy narzędzi, form oraz maszyn.

Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kontakt / Relacje prasowe - Lia Klimmer
Tel.: + 43 5574 6706-1446
E-mail: presse@meusburger.com
www.meusburger.com/press-releases

Dalsze informacje:
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system szybkiej wymiany palet

dokładność powtórzeń 

0,005 mm

Ponad 1 000 możliwych 
kombinacji dla niezawodnego 
mocowania detalu.
Pozycjonowanie i mocowanie w jednym kroku. 
Krótszy czas przestoju, dzięki równoległemu 
mocowaniu detalu poza maszyną, w trakcie 
procesu produkcyjnego. System szybkiej 
wymiany palet VERO-S oferuje precyzyjny 
interfejs dla różnorodnych stacjonarnych 
systemów mocowania detalu.

Kombinacja  
z uchwytem 

Kombinacja  
z systemem 

Kombinacja  
z systemem 

Jens Lehmann, legendarny bramkarz niemiecki, 
od 2012r. ambasador marki SCHUNK,  
reprezentuje bezpieczne i precyzyjne  
chwytanie i trzymanie.
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W związku z powtarzającymi się pytaniami naszych 
klientów, dotyczącymi obróbki grafitu, a szczególnie 
jego frezowania, postanowiliśmy przybliżyć Państwu 
sposoby na zminimalizowanie niekorzystnego pylenia, 
z którym spotykają się narzędziownie użytkujące grafit.

Fot. 1. Przykłady elektrod grafitowych o różnych kształtach, często 
bardzo skomplikowanych

Fot. 2. Pręty kwadratowe firmy MERSEN, mogą posłużyć do wykonania 
nawet bardzo skomplikowanych elektrod

Grafit izostatyczny podczas swojej obróbki przejawia skłonności do 
pylenia. Ma to duży wpływ na użytkowanie maszyn, zabrudzenie ich 
wnętrza oraz sam komfort pracy w ich otoczeniu. Mikroskopijne cząstki 
pyłu unoszące się w powietrzu powodują, że niektórzy klienci niechętnie 
patrzą na grafit, jako materiał do elektrodrążenia. Na szczęście istnieje 

wiele skutecznych sposobów na wyeliminowania tego problemu. Jeśli 
posiadamy już frezarkę do obróbki metali, równie dobrze możemy użyć jej 
do wykonania elektrod z grafitu. W przypadku produkcji małych elektrod, 
pył nie powinien być niedogodnością – jego ilość bowiem będzie bardzo 
znikoma. Problem pojawia się wówczas, kiedy podejmujemy się frezowania 
kostek o większych gabarytach. Tutaj najlepszym rozwiązaniem byłoby 
zamontowanie filtra i wyciągu powietrza, które skutecznie oczyszczą 
przestrzeń w obszarze roboczym samej frezarki. W chwili obecnej na rynku 
znajdziemy wielu dystrybutorów, zajmujących się sprzedażą odkurzaczy 
przemysłowych. Sprzedawane w kompletach, wraz z zestawami ssawek 
i osłon, skutecznie pochłaniają cały powstały pył. Ważną informacją 
jest fakt, że odkurzacze te muszą wytwarzać podciśnienie na poziomie 
minimum 300 mm Hg. Najskuteczniejsze odpylenia oferują systemy 
z nawiewem i wyciągiem. Obieg powietrza, a zatem usuwanie pyłu 
w takiej maszynie jest zdecydowanie skuteczniejsze. 

Fot. 3, 4. Przykłady elektrod grafitowych zamocowanych na trzpieniach 
firmy System 3R (zdjęcia udostępnione przez firmę MINDA z Bydgoszczy) 

Inaczej wygląda sprawa, kiedy w naszej firmie nie ma jeszcze frezarki 
CNC. Wtedy warto zastanowić się nad zakupem urządzenia, które jest już 

Zaawansowana obróbka grafitu 
na frezarkach CNC
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przystosowane do obróbki pylącego grafitu. Istnieje szereg producentów 
(zza naszej zachodniej, jak i południowej granicy), którzy za stosunkowo 
nieduże pieniądze, oferują 3-osiowe centra, znajdujące zastosowanie 
przede wszystkim w produkcji grafitowych elektrod, ale także obróbce 
aluminium, plastiku i drewna. Większość wyposażono w specjalne sondy 
digitalizacyjne, dzięki którym maszyna sama wykonuje przestrzenną 
digitalizację modeli. Oczywiście takie maszyny sprzedawane są 
w kompletach wraz z zestawami filtrów i odciągów. Ceny w zależności 
od przestrzeni roboczej, oraz innych parametrów technicznych, wahają 
się dość znacznie. Najtańsze tego typu maszyny to wydatek około 15 tys. 
Jeśli nie stać nas na przeznaczenie takiej sumy, problem pylenia można 
także rozwiązać innymi metodami. Pierwszą z nich jest zamontowanie 
specjalnej kurtyny wodnej, wokół wrzeciona naszej frezarki. Polega 
to na umiejscowieniu drobno podziurawionej rurki w pobliżu miejsca 
frezowania. Dzięki temu tworzymy swego rodzaju płaszcz wodny, 
uniemożliwiający powstałemu pyłu, wydostanie się poza zamknięty 
obszar. Metoda ta znalazła zastosowanie w wielu mniejszych firmach na 
zachodzie Europy.

Fot. 5. Obróbka na frezarce detalu wykonanego z grafitu

Fot. 6. Obróbka elektrody grafitowej wykonywana na frezarce firmy GF 
(zdjęcia udostępnione przez firmę MINDA z Bydgoszczy) 

Kolejnym, dość prostym sposobem zminimalizowania powstawania 
pyłu, jest polewanie frezowanej powierzchni dielektrykiem, tzw. 
„frezowanie na mokro”. Również i ten sposób radzenia sobie z tą 
niedogodnością, znalazł wielu zwolenników i jest powszechnie stosowany 

w wielu narzędziowniach. Rzadziej praktykowaną, choć równie skuteczną 
alternatywą pozbycia się pyłu, jest obsypanie gotowej do obróbki kostki 
grafitowej, wcześniej zamontowanej w uchwyt np. SYSTEM 3R, wiórami 
drewnianymi, które podczas obróbki pochłaniają powstałe drobinki.

Fot. 7. Frezowanie grafitu z użyciem dyszy odciągającej pył

Sposobem odkrytym w polskich narzędziowniach, jest umieszczenie 
przed obróbką na co najmniej 24 godziny wstecz, kostki grafitowej w nafcie 
kosmetycznej. Dzięki temu, nasz materiał staje się lepki i podczas frezowania 
nie pyli tak obficie, jednocześnie zachowując wszystkie posiadane wcześniej 
właściwości. Jest to metoda rekomendowana przed obróbką kostek o raczej 
niewielkich rozmiarach (mogą być problemy z wniknięciem dielektryka do 
samego wnętrza bloków o dużych gabarytach). 

Fot. 8. Toczenie detalu grafitowego

Jeśli zależy nam na szybkim wydrążeniu detalu, bez uciążliwego 
pylenia i tracenia czasu na jego obróbkę, polecamy stosowanie gotowych 
półfabrykatów, których dystrybutorem posiadającym największy skład 
w postaci prętów okrągłych i kwadratowych, cienkich listków oraz 
żeberek o różnych wymiarach, jest firma OBERON Robert Dyrda.

Zapraszamy do współpracy!

Dawid Hulisz
Tel. 693 371 241

d.hulisz@oberon.pl
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Tworzenie form wtryskowych, rozdmuchowych wymaga różnych obrabiarek, używanych kolejno przy produkcji jednego detalu. Przed każdym uruchomieniem 
maszyny i rozpoczęciem obróbki trzeba przygotować detal – ustawić go względem narzędzia. Zajmuje to czas, którego wobec napiętych terminów może brakować. 
Pracując w narzędziowni bez systemu paletyzacji w którymś momencie orientujemy się, że sąsiednie firmy używają jakiś paletek, trzpieni do przenoszenia wyfrezowanych 
elektrod na drążarki wgłębne. Po co są te palety, jak zacząć je stosować? Jak drogie to przedsięwzięcie? Postaram się poniżej odpowiedzieć na te pytania.

◄ Fot. 1. Adapter łączący drążarkę z uchwytem MACRO

Paletyzacja tak na wielkich czy na małych paletach ma ułatwić, a właściwie przyspieszyć 
ustawianie detalu na maszynie. I nie chodzi o „zamknięcie” w imadle, czy przykręcenie 
laszami, ale takie zamocowanie, by od razu znać odniesienia osi XYZ do punktu bazy. Znając 
te odległości mocujemy i obrabiamy, bez pukania młoteczkiem i sprawdzania czujnikiem 
zegarowym. Oczywiście uchwyt bazowy instalujemy ustawiając z czujnikiem, ale potem, 
mając pomierzone odniesienia nie musimy walczyć z ustawianiem. Elektrodę frezujemy na 
palecie już zorientowaną w uchwycie. I tę elektrodę, kiedy mamy wyfrezowaną, przenosimy 
na palecie do uchwytu drążarki i wiemy, jak jest zorientowana, na ile wystaje w każdej z osi 
XYZ, że nie jest skręcona itd.

Fot. 2. Uchwyt MACRO mocowany na drążarce ►

Rodzi się oczywiście takie pytanie co daje takie działanie. Co daje wymiernie prócz 
faktu, że musimy kupić uchwyt na drążarkę, uchwyt na frezarkę, trzpienie (kołki) ciągnące 
i palety. Skoro musimy wydać kilka tysięcy euro, to czy się nam to zwróci? Po pierwsze, skoro 
brakuje nam czasu, bo trzeba by zatrudnić operatora może po godzinach, albo i drugiego 
(ale skąd wobec braku kadr?). System mocowań pomaga pracować wydajniej. Jak stajemy 
przed koniecznością kupna kolejnej maszyny i znalezieniu na nią miejsca, znów – spróbujmy 
pracować wydajniej. Niebagatelne jest też unikanie „grubych” błędów przy ustawianiu 
dzięki mocowaniu na paletach. Obliczono, że 2-3% pomiarów w narzędziowniach jest 
niedokładnych przez tzw. ludzkie błędy. Stosując paletyzację ograniczamy każdorazowe 
„ręczne” pomiary. Tym samym jest mniej błędów powodowanych zmęczeniem operatora.

◄ Fot. 3. Zestaw startowy System 3R Macro Combi

Wzrost wydajności, można osiągnąć do jakiegoś momentu „podkręcając” parametry 
obróbki. Jednak pewnych wydajności nie można przyspieszyć. Zawsze można jednak skrócić 
czas przygotowawczo-zakończeniowy, tzw. tpz. Mocne przycięcie czasu ustawiania z 15 czy 20 
minut do 1 minuty daje wymierne zyski czasowe, a te przekładają się na realne pieniądze z lepiej 
wykorzystanych roboczogodzin. Stosowanie systemu paletyzacji ze znanymi odniesieniami 
pozwala nagle zwiększyć moce produkcyjne narzędziowni o kilkadziesiąt procent. Tak duży 
wzrost wykorzystania czasu pracy maszyn jest możliwy, bo przeciętne drążenie do ustawiania 
trwa jak 2-3:1, czyli można uzyskać do 2 godzin na zmianie dodatkowego czasu obróbki. 
Proszę sprawdzić to w swoich firmach, wtedy łatwo można określić jaka będzie oszczędność 
po kupieniu zestawu startowego do paletyzacji z System 3R.

Fot. 4. Zestaw startowy System 3R Macro ►

Na zdjęciach obok uchwyt (Fot. 1.) dedykowany do drążarki z płytką łączącą (Fot. 
2.) pozwalającą wyregulować jego położenie względem osi drążarki i zestawy startowe. 
Zależnie od ilości małych elektrod (mniejszych w przekroju od 30x30 do dużych, doradzimy 
jaki zestaw wybrać. Zestaw Macro (Fot. 3.) użyjemy kiedy zależy nam na powtarzalności 
2 μm i używamy elektrod głównie od wymiaru 50 x 50 mm wzwyż. Zestaw startowy 
Macro Combi (Fot. 4.) ma palety 54x54 mm i okrągłe palety Junior o średnicy 25 mm. 
Powtarzalność mocowania Macro to 2 μm, natomiast powtarzalność mocowania palet 
Junior wynosi 3 μm. Zestaw jest nieco droższy, ale ma też przedłużkę pozwalającą drążyć 
małymi elektrodami w głębszych otworach.

Reasumując ten krótki przegląd jak zacząć zarabiać pieniądze szybciej używając mocowań System 3R – proszę o telefon. Dobierzemy potrzebny zestaw, 
możemy w razie Państwa specyficznych potrzeb go zmodyfikować. Wspólnie wyliczymy, po jakim okresie używania ten pozorny wydatek stanie się inwestycją 
pozwalającą zarabiać szybciej przy pomocy już posiadanego parku maszynowego.

Robert Dyrda, tel. 601 89 54 84, www.system-3R.pl, oberon@oberon.pl

Prosty początek z zestawem startowym
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W obróbce skrawaniem nasila się trend do 
zwiększenia efektywności poprzez automatyzację 
i skrócenie procesów przezbrojenia maszyn. Czas 
przezbrojenia decyduje o elastyczności systemu 
produkcyjnego- im jest krótszy, tym mniejsze są straty 
powstałe podczas oczekiwania na przezbrojenie 
i ustawienie maszyny. Zastosowanie rozwiązań, 
które znacznie ułatwią i skrócą procesy wymiany 
obrabianych detali, jest szczególnie istotne przy 
mniejszych partiach produktów. 

System bazująco-mocujący VERO-S firmy SCHUNK jest odpowiedzią 
na potrzeby zakładów produkcyjnych w zakresie przezbrojenia maszyn i 
stanowi idealne rozwiązanie, gdy:

• elementy mocujące i przedmioty obrabiane muszą być 
wymianiane szybko, pewnie i precyzyjnie.

• ważna jest oszczędność czasu - mocowanie i pozycjonowanie 
detalu przebiegają poza maszyną, w trakcie trwania procesu 
produkcyjnego. 

• potrzebny jest system uniwersalny, pozwalający na bieżące 
zastosowanie urządzeń mocujących na dowolnej ilości maszyn, 
z możliwością wykorzystania dotychczas stosowanych 
urządzeń mocujących detal w procesie produkcyjnym.

Rys.: 1 główne funkcje VERO-S: bazowanie i mocowanie

Zalety systemu bazująco-mocującego VERO-S:

1. Prostota i uniwesalność:
• duża łatwość obsługi w porównaniu z rozwiązaniami 

konkurencji;
• dowolna wymienność używanych systemów mocujących.

2. Szybkość wymiany:
• szybkie czasy przezbrojeń;
• mocowanie detali na paletach w trakcie procesu obróbkowego;
• możliwe szybkie zmiany profilu produkcji.

3. Stabilność mocowania:
• precyzyjnie wyszlifowana, duża powierzchnia styku, zapewniająca 

stabilność i wysoką powtarzalność zamocowania detalu;
• odporność na wibracje powstające przy obróbce;
• wytrzymałość na duże obciążenia (masa nawet do kilku ton).

4. Siła mocowania:
• największa siła mocowania na rynku w swojej klasie (dzięki 

funkcji Turbo);
• funkcja Turbo wspomagająca siłę sprężyn i gwarantująca 

dodatkowo bardzo wysoką siłę zaciągu.
5. Pewność mocowania:

• opatentowany system blokowania (samohamowne trzpienie 
blokujące) gwarantujący osiągnięcie maksymalnej siły zaciągu 
w stanie zamocowania;

• dodatkowe przyłącze sprężonego powietrza umożliwiające 
kontrolę położenia trzpienia blokującego. 

6. Dokładność:
• dokładne pozycjonowanie na krótkim stożku w połączeniu 

z samohamowną blokadą gwarantuje powtarzalność 
o wartości < 0,005 mm (w praktyce jest 0,002 mm);

• odpowienie promienie na trzpieniu pozwalają na przesunięcie 
osi o 4 mm i kąt nachylenia 23° przy wprowadzaniu trzpienia 
do modułu.

System bazująco-mocujący VERO-S
Nie tylko wymiana palet
Niezawodne mocowanie na systemie bazująco-mocującym VERO-S
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7. Szczelność i odporność na zanieczyszczenia:
• dzięki pokrywie zamykającej na dolnej powierzchni modułu 

system jest calkowicie szczelny;
• wszystkie elementy są szlifowane, hartowane i wykonane ze stali 

nierdzewnej.

Sposób mocowania na systemie bazująco-mocującym VERO-S:

• Rozwiązanie bazowania różnych przedmiotów obrabianych 
i elementów współpracujących z systemem mocowania - 
nowością są dwustronne moduły VERO-S. Dzięki ich zastosowaniu 
przedmiot obrabiany jest precyzyjnie zamocowany, z łatwym 
dostępem z 5 stron, bez ryzyka kolizji z elementem mocującym.

• Konsole Quader umożliwiające kombinacje zamocowania 
detalu lub innego urządzenia mocującego w 3 płaszczyznach na 
modułach VERO-S.

• Wielostronne konsole kątowe do umieszczacznia detalu 
lub urządzenia mocującego pod określonym kątem, w celu 
łatwiejszego dostępu do detalu przy obróbce 4- lub 5-osiowej

• Moduły VERO-S do montażu uchwytów tokarskich lub okrągłych 
płyt magnetycznych. 

• Nowe rozwiązanie VERO-S: płyta z otworami rastowymi - dzięki 
dużej ilości otworów rastowych możliwe jest zamocowanie 
bolców VERO-S w dowolnej konfiguracji, odpowiedno do kształtu 
przedmiotu obrabianego. Umożliwia to mocowanie detali 
o różnych formach geometrycznych, dotychczas mocowanych 
przy dużym nakładzie pracy i w skomplikowany sposób.

Fot. Przykłady mocowania Vero-S

Dzięki opatentowanemu systemowi szybkiego, stabilnego 
mocowania, VERO-S osiąga siły dociągające do 9 kN. Z aktywowaną 
funkcją turbo, zintegrowaną w każdym module, siła dociągająca 
wzrasta nawet do 40 kN. Powoduje to wzrost stabilności całego 
mocowania. Mechaniczne zamykanie modułów na trzpieniach palety 
odbywa się za pomocą sprężyn zaciskowych, co gwarantuje pewne, 
bezenergetyczne mocowanie obrabianych elementów. Otwieranie 
następuje w wyniku podania sprężonego powietrza o ciśnieniu 6 bar, przy 
jednoczesnym oczyszczeniu modułów. 

Obecnie obszar zastosowania modułów VERO-S zostaje rozszerzony 
o obróbkę detali aluminiowych dla przemysłu lotniczego. Korzyści 
z zastosowania systemu bazująco-mocującego VERO-S firmy SCHUNK 
przekonały między innymi firmę Remog Polska Sp. z o.o. z Mielca, 
producenta zaworów, elementów pomp i korpusów hydraulicznych oraz 
części lotniczych.

System bazująco-mocujący VERO-S jest używany w firmie Remog 
od 2011 roku, przede wszystkim do obróbki odlewów żeliwnych. 
Na poziomych centrach obróbczych Okuma MA - 600 HB, 
zainstalowane są 6-modułowe stacje bazująco-mocujące VERO-S 
z kolumnami mocującymi, na których z kolei mocowane są detale 
poddawane obróbce.

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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Czy sprawdzają Państwo kto produkuje używane przez Was urządze-
nia codziennego użytku czy te wykorzystywane w firmie? Na pewno tak. 
Utarło się, że na większości produktów odnajdziemy informację: Made In 
China (wyprodukowano w …). Próżno szukać informacji na produktach 
wyprodukowanych w naszym kraju: Made in Poland, polscy producenci 
wolą pisać Made in EU (wyprodukowano w Unii Europejskiej). Nie zamie-
rzam oceniać tutaj, co i gdzie jest produkowane, ale chciałbym zwrócić 
uwagę, że mikroszlifierki z pewnością są ocechowane Made in Japan 
i fakt ten napawa nas, jako dystrybutora NAKANISHI, wielką dumą.

Dokładność i precyzja szlifowania
Wysokoobrotowa szlifierka elektryczna Emax EVOlution to 

jedna z wielu szlifierek ręcznych japońskiej firmy NSK Nakanishi. 
Jest to zaawansowane technicznie urządzenie wykorzystywane 
dla przyspieszenia wykańczania powierzchni form i podniesienia 
jakości ich wykonania.  Marka NSK Nakanishi jest rozpoznawalna 
w wielu krajach Azji, Ameryki Północnej i Europy czyli prawie na 
całym świecie.

Nazwa szlifierki Emax EVOlution sugeruje nam ewolucję, rozwój firmy 
z Japonii, a także jej produktów. Szlifierka została opracowana na bazie 
modelu Electer E-max i wzbogacona o pożyteczne funkcje zamknięte 
w nowym urządzeniu kontrolnym i 2 nowych silnikach.

Szybkość, precyzja, moc i wszechstronność zastosowań tego 
urządzenia całkowicie spełniają wymagania klientów produkują-
cych formy. Zestaw składa się z jednostki sterującej, silnika i końcówki 
roboczej. W zależności od zastosowanej końcówki (do wyboru jest 13 
końcówek) można pracować z ruchem obrotowym i posuwisto-zwrot-
nym narzędzia.

Sterownik NE249 służy do obsługi pracy szlifierki. Posiada funkcje 
regulacji obrotów w zakresie od 1000 obr/min do 40000 obr/min za 
pomocą wygodnego w użyciu pokrętła. Obroty urządzenia pokazywane są 
na cyfrowym wyświetlaczu. Wyświetlacz ten informuje również o wykry-
tych błędach oraz przeciążeniu urządzenia.

Nowym i istotnym rozwiązaniem jest dodanie sygnalizatora obciąże-
nia silnika w formie zapala-
jących się diód (3 zielone 
diody to bezpieczna 
praca, 2 pomarańczowe i 1 
czerwona dioda informuje 
o przeciążeniu i konieczna 
jest przerwa w pracy 
zapobiegająca uszkodze-
niu zestawu).

c.d artykułu str. 48 »»»



Precyzyjnie szlifowana stal narzędziowa
Gatunki:

 • 1.0570   St 52-3
 • 1.1730   C45W
 • 1.2842   90MnCrV8
 • 1.2510   100MnCrW4
 • 1.2436   X210CrW12
 • 1.2379   X153CrVMo-12-1
 • 1.2767   X45NiCrMo16
 • 1.2311   40CrMnMo7
 • 1.2312   40CrMnMoS8-6
 • 1.2363   X100CrMoV5-1
 • 1.2343   X38CrMoV5-1
 • 1.2085   X33CrS16
 • 1.2162   21MnCr5
 • Toloox 33
 • Toloox 44
Wymiary katalogowe:
	 •	 grubość:		 	 od	1	do	100	mm
	 •	 szerokość:		 	 od	10	do	300	mm
	 •	 długość:		 	 500	i	1000	mm
Wymiary niestandardowe:

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

 • w stanie szlifowanym
 • wyżarzana zmiękczająco
 • zabezpieczona przed korozją

OBERON® Robert Dyrda • 88-100 Inowrocław • ul. Cicha 15 • tel. 52 35 424 00 • fax 52 35 424 01 • oberon@oberon.pl • www.oberon.pl
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Istnieje możliwość podłączenia pedału nożnego i sterowanie szlifierką 
za jego pomocą. Do sterownika można podłączyć 2 silniki z różnymi 
końcówkami i za pomocą przycisku na sterowniku uruchamiać silnik A lub 
B (praca naprzemienna). Zwarta, niewielka budowa i uchwyt umożliwiają 
wygodne przenoszenie zestawu w warsztacie pracy.

Sercem każdego systemu napędzającego jest silnik beszczotkowy, 
zbudowany z wykorzystaniem pierwiastków ziem rzadkich (samar, kobalt), 
odporność na wysokie temperatury gwarantuje długotrwałą, bezusterkową 
pracę. Zadane obroty nie zmieniają się nawet pod dużym obciążeniem co 
pozwala na stabilną obróbkę szlifowania czy cięcia precyzyjnego.

Producent proponuje 2 typy nowych silników elektrycznych:

Typ Standardowy, model ENK-410S
• obroty 1000-40.000 obr/min, 
• moment obrotowy 4,3 cN-m, 
• moc 73W, 
• waga bez przewodu 90g. 
• o typie silnika informuje kolor włącznika na rękojeści: niebieski.

Typ Momentowy, model ENK-250T 

• obroty 1000-25.000 obr/min, 
• moment obrotowy 4,8 cN-m, 
• moc 76 W, 
• waga bez przewodu 147g
• kolor włącznika: zielony.
Poniżej 7 końcówek spośród 13 dostępnych, z przykładowymi sposo-

bami ruchu. Oprócz końcówek obrotowych z możliwością mocowania 
narzędzi na trzpieniach o średnicy max ø 6,00 mm można wykorzystywać 
końcówki z ruchem posuwisto-zwrotnym.

1. IR-310, końcówka obrotowa, pierścieniowa. Obrót pierścienia o 90 
stopni powoduje otwarcie tulejki zaciskowej i uwolnienie narzędzia; 
takie rozwiązanie umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzia.

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

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

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

5. Swing-LUSTER, końcówka z ruchem prawo-lewo, zakres ruchu narzę-
dzia 0~1,6 mm, 0~9000 cykli/minutę.

6. Hammer (funkcja uderzania), ilość uderzeń 25~5000 powtórzeń/min, 
zakres siły uderzeń: 4,4~7,1 N.

Przykłady zestawu z składającego się z silnika i pilnikarek (Fot. poniżej):

A także przykładowe mocowanie narzędzi: pilników, osełek czy innych 
materiałów ściernych i polerujących.

Fot. Zdjęcie przedstawia końcówkę Mini-Luster z mocowaniem i narzędziem

Fot. Mocowania o regulowanej szerokości zacisku w zakresie od 0 do 10 mm

Wyżej opisywany zestaw Emax EVOlution, a także inne rozwiązania 
dla narzędziowni, zakładów utrzymania ruchu czy warsztatów będziemy 
prezentować na targach MACH-TOOL w Poznaniu w dniach 6-9 czerwca 
2017 roku. Gdyby chcieli Państwo poznać zalety używania tego i innych 
urządzeń NSK Nakanishi, zadzwońcie do nas lub wyślijcie zapytanie, przyje-
dziemy i zademonstrujemy dokładność i precyzję szlifowania w Waszej 
firmie. Ten japoński produkt może być Wasz!

Pozdrawiam, Marek Adelski 
kom. 693 371 202, tel. (52) 354 24 24 

e-mail: m.adelski@oberon.pl

Wyłączny dystrybutor NAKANISHI na terenie Polski

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

Tel.: (52) 354 24 00, fax: (52) 354 24 01
e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.plFot. Omawiane powyżej w tekście różne modele końcówek



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

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

Toolox 33® twardość 32 HRC

Toolox 44® twardość 45 HRC

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

tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01; 
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl
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W artykule postaram się przedstawić Państwu argumenty za stosowaniem nowej stali SUPERPLAST®2738mod. w miejsce 
tradycyjnych gatunków 1.2311 czy 1.2738 często używanych przy produkcji narzędzi, głównie w formach do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Są to stale używane zarówno na korpusy przyrządów jak i na wkładki formujące. Przy czym małe i średnie detale wykonuje 
się z reguły w stali 1.2311, natomiast większe gabaryty w stali 1.2738. Czemu tak się dzieje proszę przeczytać poniżej.

Fot. 1. Huta Industeel w Châteauneuf zrobiła na mnie duże wrażenie wielkością, a właściwie grubością produkowanych bloków – aż do 1300 mm grubości!

Przyzwyczailiśmy się, że najpopularniejsza stal na formy do tworzyw 
sztucznych, zarówno na korpusy jak i na wkładki to gatunek 1.2311 (inaczej 
oznaczana P20). Zbilansowany skład chemiczny pozwala ją tanio produkować 
i ulepszać w wielu zakładach hutniczych na całym świecie. Jest to taki referencyjny 
gatunek stali, w stosunku do którego podaje się często parametry innych 
gatunków. Jako że stal 1.2311 (w USA znana jako P20) jest od lat zadomowiona 
w narzędziowniach, z czasem doczekała się kolejnych modyfikacji. Jedne z nich 
służą zaoszczędzeniu czasu (i pieniędzy) na obróbkę, tak powstał gatunek 1.2312 
(w USA oznaczana P20+S). Zwiększona w tej stali wielokrotnie zawartość siarki, 
bo z kilku setnych, a czasem i tysiącznych procenta do jednej dziesiątej procenta 
poprawia skrawalność, czyli obróbkę wiórową. Niestety, obniża polerowalność 
stali czyli łatwość, a nawet w ogóle możliwość wypolerowania gatunku 1.2312 
do jednolitego połysku. W tej stali z uwagi na nierównomierny rozkład siarki 
pojawiają się pasy. Innymi słowy stal 1.2312 nie daje się tak łatwo polerować jak 
stal 1.2311. Drugie ze wspomnianych modyfikacji służą poprawie hartowności stali 
1.2311, która hartuje się dobrze do grubości 200 – 250 mm. Powyżej tych grubości 
bloki stali mają tendencję do posiadania coraz to bardziej miękkiego środka i nie 
ma huty, która produkowałaby stal 1.2311 jako kloce o grubościach 600 czy 800 
mm. Rozwiązano ten problem przez dodanie niklu do podstawowego stopu 
1.2311. Powstała w ten sposób stal 1.2378.

Dlaczego zatem, skoro osiągnięto postęp i jest stosowane rozwiązanie 
w postaci stali 1.2738 zahartowanej na wskroś, dalej trwają prace i powstają 
stale 1.2738 HH, 1.2738 HH mod. czy właśnie wspomniane na razie na wstępie 
SUPERPLASTY? Rozwiązanie tematu hartowania zaowocowało problemem innej 
natury. Nikiel jako dodatek stopowy zwiększa wytrzymałość czy twardość stali, 
ale pogarsza żywotność narzędzi skrawających czyli to, co osiągnięto w skrawaniu, 
dodając np. siarkę i produkując stal 1.2312, „przeszło” w drugą stronę. Duży blok 
ze stali 1.2738 ma lepiej wyrównaną twardość w całym przekroju, nawet w samym 
środku niż stale 1.2311 czy 1.2312. Obróbka będzie jednak dłuższa, kosztowniejsza 
od skrawania stali 1.2311, nie mówiąc oczywiście o 1.2312.

Stal 1.2738 czy SUPERPLAST® 2738mod.?

Fot. 2. Pozornie nieduża blacha ma 320 mm grubości i powierzch-
nię ponad 8 metrów kwadratowych. Niestety, suwnica w OBERO-
NIE podnosi tylko 20 ton.

Fot. Industeel

Fot. Industeel
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Cóż zatem hutnicy wymyślili w kolejnym dziesięcioleciu? Na początek modyfikację gatunku 1.2738 na gatunek 1.2738 HH. Ktoś wyszedł z założenia, 
że skoro dodatek niklu ułatwia podniesienie twardości, można z tego skorzystać i będzie to zaleta. Twardsza forma będzie mogła być używana dłużej, 
wyprodukuje się z niej nieco więcej wyprasek. A że koszt obróbki wyższy? Jeżeli klient zaakceptuje ten fakt, to otrzyma wydajniejszą formę, kosztującą 
może więcej, jednak nie tyle co zrobienie dwóch kolejnych narzędzi. Dbałość o środowisko, by ułatwić skrawanie i zużywać mniej energii jest też 
dbałością o kieszeń. Nic dziwnego, że stal 1.2738 HH pojawia się od jakiegoś czasu z literkami mod. jak modyfikacja. Zmodyfikowana stal zachowuje 
podwyższoną twardość, ale dzięki mniejszej zawartości niklu da się nieco lepiej skrawać. Samą skrawalność poprawia też obniżenie zawartości węgla 
i chromu. Mniejsza zawartość tych trzech pierwiastków nadrobiona jest obróbką cieplną. Otrzymujemy stal o sporej twardości, jednolitą i co ważne, 
nie o tak kiepskiej obrabialności jak 1.2738. W tabeli 1 (poniżej) można zobaczyć średnią zawartość kluczowych pierwiastków stopowych stosowanych 
we wspomnianych stalach. Zestawiono ją na podstawie danych otrzymanych ze stron internetowych wielu producentów stali. Możliwe są lekkie % 
odchyłki zawartości pierwiastków stopowych w konkretnych hutach czy przy indywidualnym wytopie.

Po tym przydługim może wstępie z historii hutnictwa możemy zająć się sednem tematu, czyli porównaniem stali SUPERPLAST®2738mod. z jej 
poprzednikami. Oczywiście mając tabelkę z pierwiastkami będącymi dodatkami stopowymi do stali ciągle przed oczyma.

Hartowność na wskroś

Najważniejszą cechą interesującą klientów w przypadku zakupu stali o dużych 
gabarytach jest jej jednorodność, w tym jak najbardziej stała twardość w całym 
przekroju. Tak jak stal 1.2311 robi się coraz bardziej miękka w środku przy wzroście 
grubości, tak SUPERPLAST® bez względu na jego rodzaj (SP300, SP350, SP400 
czy SP2738mod.) trzyma jednolitą twardość +/- 15 HB w całym przekroju. Nie są 
te różnice większe, jak zdarza się w przypadku niektórych hut, podających +/- 
25 HB (patrz diagram poniżej). Im bardziej wyrównana twardość, tym mniejsze 
nierównomierne zużywanie się głębokich matryc. Łatwiej jest kontrolować wagę 
wypraski, przewidzieć proces jej stygnięcia, jeżeli wiemy, że grubość ścianek wypraski 
zmieni się niewiele w czasie użytkowania formy wtryskowej. A jeżeli już się zmienia, 
to równomiernie, a nie tylko miejscami. Ważny dla większości klientów jest też brak 
wtrąceń, pasmowości czy jednolite ziarno pozwalające osiągnąć wyrównane faktury 
powierzchniowe czy jednolity wyrównany połysk na całej powierzchni wymagającej 
polerowania czy fakturowania. Struktura stali jednolita, z niemal tej samej wielkości 
ziarnem w całym polu przekroju, to jest to, na co czekają odbiorcy.

Skład chemiczny z obniżoną zawartością węgla, borem

Obniżona zawartość węgla w stali w porównaniu do tradycyjnych stali narzędziowych stosowanych w budowie form, jak 1.2311, 1.2378 
powoduje ich mniejszą kruchość, zwiększa się ich udarność. Udało się też tą metodą zlikwidować miejscowe bardziej twarde miejsca.

C Si Mn Cr Mo Ni S Inne Twardość

1.2311 0,38 0,30 1,45 1,95 0,20  - < 0,03 300 HB

1.2312 0,38 0,30 1,45 1,95 0,20  - < 0,10 300 HB

1.2738 0,38 0,30 1,45 1,95 0,20 1,00 < 0,03 300 HB

SP300 0,25 0,10 1,10 1,30 0,40 - < 0,02 Bor 300 HB

SP2738 mod 0,26 0,10 1,40 1,40 0,45 0,35 < 0,002 Bor 300 HB

1.2738 HH 0,38 0,30 1,45 1,95 0,20 1,00 < 0,03 350 HB

1.2738 HH mod 0,26 0,15 1,45 1,50 0,50 0,60 < 0,03 350 HB

SP400 0,25 0,10 1,15 2,00 0,60 0,75 < 0,002 V=0,07, Bor 375 HB

Fot. 3. Na zdjęciu walcowanie blachy na historycznej, bo wypro-
dukowanej w 1932 r. przez firmę Sack z Dusseldorfu walcowni. 
Maksymalna waga arkusza (sic!) to 80 ton.

Środek

Powierzchnia

              Superplast ® 2738modSP300+                            W 1.2738
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Dzięki temu nie ma kłopotów podczas wykonywania głębokich wierceń pod kanały chłodzące. W tradycyjnych stalach jak 1.2311 i 1.2378 walczy 
się z tą kruchością dodając molibdenu. Stale SUPERPLAST® zawierają więcej niż „normalnie” tego pierwiastka stopowego. Posiadają tym samym 
mniej węglików, co ułatwia obróbkę skrawaniem, a dodatek większych ilości molibdenu podnosi ich udarność walcząc z kruchością odpuszczania. 
Ułatwiona obróbka skrawaniem jest ważnym elementem ekonomicznym. Po pierwsze zużyjemy mniej płytek skrawających stosując SUPERPLAST® niż 
inny gatunek, a po drugie, w tym samym czasie damy radę „wyprodukować” o kilkadziesiąt procent więcej cm3 wiórów na minutę. Mniejsza zawartość 
węgla, to mniej wad hartowniczych, co przy hartowaniu i odpuszczaniu dużych bloków ma niebagatelne znaczenie. Stale SUPERPLAST® mają pozornie 
niewielki, tzw. śladowy dodatek pierwiastka boru. Bor w stalach dobrze odtlenionych i odgazowanych stosowany jest w celu poprawienia hartowności 
i wyrównania wielkości ziarna stali w przekroju.

Większa przewodność cieplna to szybsza praca formy

Jak chodzi o pracę w formie wtryskowej, stal SUPERPLAST® 2738mod. ma jedną z niebagatelnych zalet, szybciej się nagrzewa i szybciej stygnie 
w porównaniu z tradycyjną stalą 1.2738. Różnice można zobaczyć w poniższej tabelce, a co za tym idzie, planując wykonanie formy ze stali 
SUPERPLAST® można założyć krótsze cykle pracy. Ktoś powie – kilka watów, ale jest to ponad 20% szybsza wymiana ciepła jaką daje SUPERPLAST® 
2738mod. w porównaniu ze starym 1.2738. Sama stal wspomagać będzie układy chłodzenia odprowadzając ciepło. Im wyższa przewodność 
cieplna stosowanych materiałów na formy, tym szybsza praca zbudowanego narzędzia i szybsze wykonanie założonych ilości detali z tworzyw 
sztucznych. Za stalami SUPERPLAST® przemawia ekonomia.

Podsumowanie

Huty stali Industeel wytwarzające gatunki stali sprzedawane pod marką SUPERPLAST® mieszczą się we Francji. Zależnie od grubości stosowane 
są różne technologie wytwarzania. Parę zdjęć ilustrujących ten artykuł zostało wykonanych właśnie we Francji, w hucie Industeel w Châteauneuf 
należącej obecnie jak i inne huty Industeel do koncernu ArcelorMittal. Mam nadzieję, że fotografie tu publikowane dzięki uprzejmości Industeel 
dobrze ukazują klimat powstawania stali SUPERPLAST®, w tym i opisywanej w tym artykule najnowocześniejszej z nich, SUPERPLAST®2738mod. 
Oczywiście najpierw jest, niestety nie pokazywany tu na zdjęciach proces wytapiania w piecach elektrycznych, odgazowywanie wlewków itd. Ale 
wtedy widać tylko snopy iskier, nie ma jeszcze widoku na interesujący klientów produkt, czyli blachy lub odkuwki. Potem, po wykonaniu wlewków 
zależnie od potrzebnych przekrojów stosuje się po ich podgrzaniu walcowanie na walcarce lub prasowanie na prasie SACK w Châteauneuf. Stale 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych jak sama nazwa mówi SUPERPLAST® – są to stopy wyjątkowo czyste, wytapiane w piecach elektrycznych, 
odgazowywane w próżni i odtleniane w specjalnych procesach. 

Czytelników artykułu proszę tylko o zapytania, w którym określicie Państwo czy chcecie SUPERPLAST® z tradycyjną twardością około 30 HRC czy 
większą niż mają stale 2738HH, bo z twardością 37 HRC. Przecież nie tylko SUPERPLAST®2738mod. ale i SUPERPLAST®400 o tej właśnie twardości 
mamy od lat na składzie w Inowrocławiu.

25ºC 100ºC 200ºC 300ºC
Przewodność cieplna SP2738mod W/mK 41,5 41,0 39,0 36,0
Przewodność cieplna 1.2738 W/mK 34,0 33,5 33,5 33,5

Fot. 4. Pełen zadumy wzrok hutnika, który być może zastanawia się do czego będzie używa ta stal. Ja czasem też tak patrzę na SUPERPLAST® leżący 
na naszym składzie ;-)
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Industeel
Superplast®2738mod. (SP300+)

Stal Superplast® 2738mod. (inaczej SP300+) to zmodyfikowana stal o wysokiej 
jednorodności na formy do tworzyw sztucznych

● stała twardość 300 HB ± 15 w całym przekroju
● produkowana do grubości 1300 mm
● poprawiona względem 1.2311 i 1.2738 skrawalność
● łatwe polerowanie i teksturowanie
● zwiększona przewodność cieplna (41,5 W/mK)
● bezproblemowa reperacja spawaniem
● dobra do azotowania, chromowania, drążenia
● gatunek opatentowany

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

tel. 52 354 24 00, fax 52 354 24 01
oberon@oberon.pl; www.oberon.pl
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Zapraszamy na PLASTPOL 
17 - 20 maj 2016
Stoisko B-38

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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stale do zadań specjalnych

stała twardość 370HB ± 10 w całym przekroju

poprawiona względem 1.2738 HH skrawalność

łatwe polerowanie i teksturowanie

zwiększona przewodność cieplna (krótsze cykle)

bezproblemowa reperacja spawaniem

dobra do azotowania, chromowania

gatunek opatentowany

Stale o wysokiej twardości na formy do tworzyw sztucznych

OBERON® Robert Dyrda; 88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15
tel. 52 35 424 00, fax 52 35 424 01
oberon@oberon.pl, www.oberon.pl

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

Na składzie do grubości 415 mm 


