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Nieograniczone 
możliwości
W sercu twoich aplikacji
Znajdujemy się w nowej erze innowacji. 

Trwająca obecnie rewolucja przemysłowa 

- Przemysł 4.0, zmienia sposób naszej 

pracy. Zyskaj dostęp do samego serca swoich 

aplikacji, wzmocnij swoje kompetencje  

i przezwyciężaj nawet najtrudniejsze 

wyzwania z naszą nową serią wycinarek 

drutowych AgieCharmilles CUT P.

Polska premiera podczas targów ITM! 

Odwiedź nasze stoisko (nr 11, pawilon 3)  

w dniu 6 czerwca o godzinie 11:15 i poznaj 

nieograniczone możliwości premierowej serii 

maszyn.

www.gfms.com/pl

AgieCharmilles

Seria CUT P

GF Machining Solutions
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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!

Poprzednio pisałem o infrastrukturze informatycznej, ginących danych 
i tym z jakiego kraju czy regionu świata  kupować towary. Skoro jednak 
nadchodzi lato, może zaplanować urlop i wyrwać się gdzie problemy są 
innej natury, gdzie nawet nie ma zasięgu naszych elektronicznych smyczy? 
Na powyższym, zrobionym zeszłego lata zdjęciu, wpatruję się w ekran 
telefonu stojąc na granicy rezerwatu „Kamień nad Rzepedzią” w drodze 
z Przybyszowa do Komańczy. Okolica naprawdę słabo zaludniona, roman-
tyczna, jeżeli przez romantyzm rozumiemy błotniste polne drogi. Wszyscy, 
którzy chcą uniknąć napromieniowania szkodliwym smogiem elektroma-
gnetycznym powinni się tam udać. I jak widać na obrazku – nie ma sensu 
włączać komórek. Nie złapią sygnału. Nie było ani kreseczki. Czemu zatem 
wpatruję się w ekranik z dezaprobatą? Bo chciałem rezerwować nocleg 
w Komańczy, a tu zasięgu brak. Oj, niełatwo dogodzić człowiekowi …

Taka chęć oderwania się od codzienności drzemie pewnie w każdym 
z nas. Fajnie jest zostawić wszystkie sznurki, linki czy raczej więzy łączące 
nas z setkami „przydatnych” rzeczy, spraw i choć raz w roku uwolnić się. 
Może to być pielgrzymka do Santiago czy gdzieś bliżej. Wypad w puste 
góry albo na popularne Kanary – byle nie w sezonie. Reset. Ładowanie 
akumulatorów. Ja, jak co roku chcę pojechać w góry, powłóczyć się 

z plecakiem. Mam nadzieję, że mimo chłodnej i deszczowej 
wiosny, lato do nas zawita takie akurat. Słoneczne, z desz-
czykiem w nocy, bez wściekłych upałów w dzień powodują-
cych, że plecak robi się zbyt ciężki.

No dobrze, rozmarzyłem się zanadto za biur-
kiem, ale już wracam do rzeczywistości. Bieżący numer 
Forum Narzędziowego piszę po pierwszej edycji targów 
INNOFORM w Bydgoszczy. Organizatorzy świetnie przy-
gotowali imprezę inaugurującą sezon targowy na północy 
kraju. Hala, parkingi i co najważniejsze dla nas wystawców, 
tłumy gości od pierwszych godzin. I to gości nie tylko lokal-
nych, ale z całej Polski i krajów ościennych. Proszę rzucić 
okiem na relację z INNOFORM.

W numerze prezentujemy też kolejne firmy z regionu 
bydgoskiego zajmujące się usługami narzędziowymi. Tym 
razem jest to Form-Plast z Bydgoszczy i Toma z Osielska. 
W kolejnych numerach chcemy pokazywać różne narzę-
dziownie, ich sprzęt, stosowane rozwiązania. Marzy mi 
się, aby nasz przemysł narzędziowy stał się wiodącym 
w Europie. Przy takim sąsiedzie zza Odry, dla którego 

pracuje większość naszych firm narzędziowych, to marzenie stanie 
rzeczywistością. Bo kto ma nas wyprzedzić? Jesteśmy dużym krajem, 
w centrum Europy. A w niemieckich mediach ciągle piszą o narzędziow-
cach portugalskich czy chińskich. Urazy do nas jakieś mają czy co?

Kolejne w tym roku publikowane przez nas na łamach Forum 
Narzędziowego raporty dotyczą tokarek i oprogramowania. Numer przy-
gotowujemy bowiem na targi ITM w Poznaniu. Salon Mach-Tool będący 
częścią tej imprezy to właśnie największa w naszym kraju coroczna 
wystawa obrabiarek. Z uwagi na koniunkturę na rynku, w tym roku 
rozrosła się tak, że organizatorzy zaproponowali nowy układ hal. Warto 
zatem być w czerwcu w Poznaniu i cieszyć oko nowościami rynkowymi 
wielu światowych producentów maszyn.

Serdecznie zapraszam na stoisko Oberon Robert Dyrda do Poznania. 
Targi ITM będą od wtorku 6 czerwca do piątku 9 czerwca. Na stoisku 
będziemy rozdawali nasze plakaty z gatunkami stali i stopów metali oraz 
firmowe gadżety.
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Forum Narzędziowe OBERON® poleca:

Mocowania firmy SCHUNK
 reklama SCHUNK Intec Sp. z o. o. - okładka
NLX SERIES - Uniwersalna tokarka na najwyzszym poziomie 
 reklama DMG MORI - okładka A3
AgieCharmilles Seria CUT P
 reklama +GF+ - str. 4
Duży skład atestowanych materiałów 
 reklama OBERON - str. 5
Krótko
 str. 8 - 10
Staleo.pl
 reklama portalu Staleo.pl - str. 11
Seminarium tribologiczne 4 lipca 2017
 artykuł Bydgoski Klaster Przemysłowy - str. 11
TOOLEX - Narzędzie biznesowego sukcesu!
 artykuł Expo Sielisia - str. 12
Warsaw Industry Week 2017
 reklama PTAK WARSAW EXPO - str. 13
Kraków TOOLi innowacje
 artykuł Targi w Krakowie - str. 14
Mocowania do EDM
 reklama OBERON - str. 14
EUROTOOL 2017
 reklama Targi w Krakowie - str. 15
INNOFORM - Debiut na miarę oczekiwań 
 artykuł Targi w Krakowie - str. 16, 17
II spotkanie Rady programowej
 artykuł Ptak Warsaw Expo - str. 18
Superplast®2738mod. (SP300+)
 reklama OBERON - str. 19
Narzędziownie regionu kujawsko-pomorskiego część III - 
 artykuł Form-Plast S.A. - str. 20, 21
Narzędziownie regionu kujawsko-pomorskiego część III 

 artykuł P.W. „TOMA” - str. 22, 23
Sprawdzone i niezawodne zabieraki zapadkowe
 artykuł MEUSBURGER - str. 24
Stabilna i precyjna przekładnia zębatkowa do form piętrowych
 reklama MEUSBURGER - str. 25
Stabilna pozycja w branży Innowacyjność i konkurencyjność usług
 artykuł HASAN - str. 26, 27
Szlifierki firmy MARCOSTA
 reklama MARCOSTA - str. 27
Automatyzacja stanowiska obróbkowego – System 3R
 artykuł +GF+ - str. 28-30
Ultraprecyzyjne szlifierki do form
 reklama OBERON - str. 30
OLMAR zaprasza do współpracy
 artykuł OLMAR - str. 31
Redukcja czasu przezbrojenia maszyny dzięki uchwytom tokarskim z szybką
wymianą szczęk firmy SCHUNK 
 artykuł SCHUNK Intec Sp. z o. o. - str. 32, 33

Raport - urządzenia pomiarowe
 wstęp do raportu urządzeń pomiarowych - str. 34
Oficjalny przedstawiciel producenta maszyn XYZ w Polsce
 reklama INTER-PLAST Z. BODZIACHOWSKA-KLUZA Sp. J. - str. 35
Urządzenia pomiarowe
 raport str. 36, 37
Drążenie grafitem przyszłością dla narzędziowni
 artykuł D. Hulisz - str. 38
KENOVA set line V5
 reklama ITA - str. 39
Drobnoziarniste grafity ELLOR
 reklama OBERON - str. 40, 41
Daleko poza standard
 artykuł Abplanalp - str. 42, 43
Hartowanie 
 reklama HARTOWNIA Sp. z o.o. - str. 43
Pręty okrągłe, przycięte na wymiar
 reklama OBERON- str. 44
Sandvik Coromant przedstawia rewolucję w procesie toczenia
 artykuł SANDVIK COROMANT - str. 45
Ile właściwie waży stal?
 artykuł R. Dyrda - str. 46, 48
Centra tokarskie i frezarskie
 reklama AI LAB - str. 47
Używane elektrodrążarki erozyjne EDM oraz frezarki
 reklama MAC-TEC - str. 48
Mocowania na drutówki
 reklama OBERON - str. 48
NOWOŚCI APX
 reklama APX - str. 49
Obrabiarki NHX 4000 drugiej generacji oraz NHX 5000 drugiej generacji
 artykuł DMG MORI - str. 50, 51
Tokarka CNC czy konwekcjonalna?
 wstęp do raportu tokarek CNC - str. 52
Sprzedaż maszyn CNC, serwis, części zamienne
 reklama GALIKA - str. 53
Tokarki CNC
 raport - str. 54-57
ROTUS Wysokoobrotowy silnik pneumatyczny
 artykuł M. Adelski - str. 58, 60
80 000 obr./min na Twoim CNC 
 reklama OBERON - str. 59
Najtwrdsza stal dostępna na rynku
 reklama OBERON - str. 59
TOOLEX 2017
 reklama EXPO SILESIA - str. 61
Harmonia we współpracy, rzetelność usług
 reklama HASAN - str. 62
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Krótko

Tomografia komputerowa rozwiązania 
przyszłości – na wyciągnięcie ręki – już dziś!

Firma Casp System Sp. z o.o. oferuje szeroki 
zakres rozwiązań radiografii cyfrowej oraz 

tomografii komputerowej (CT) dedykowa-
nych do badania m.in. metali, kompozytów, 

ceramiki i wielu innych materiałów. Badania 
CT pozwalają zobaczyć, co kryje się wewnątrz 

badanego detalu dzięki modelowi 3D i możli-
wości tworzenia przekrojów w dowolnej płasz-
czyźnie detalu. Otrzymany skan możemy 
porównywać z modelami CAD w zakresie 
wymiarów i geometrii nawet na poziomie 
maszyn CMM, dokonywać analizy porowatości, 
wtrąceń, a ponadto analizować kompozyty i 
pianki oraz prowadzić analizy mechaniczne czy 
przepływu.

www.ndt24.pl | www.caspsystem.pl 

Rozwiązania tomografii komputerowej YXLON International GmbH 

Hanplast Sp. z o.o., wiodący produ-
cent form wtryskowych, detali z tworzyw 
sztucznych oraz paneli fotowoltaicznych, 
kładąc ogromny nacisk na rozwój oraz inno-
wacyjność właśnie zakończyła kolejny etap 

rozbudowy swojej Narzędziowni, dzięki czemu 
powierzchnia obiektu powiększyła się o kolejne 
25%. W rozleglejszej Narzędziowni realizowane 
będą jeszcze bardziej złożone projekty oparte 
na najnowszych, światowych technologiach, 
całkowicie innowacyjne na rynku bydgoskim, 
krajowym, a nawet europejskim. Efektem 
zaistniałych zmian będzie dostarczanie 
narzędzi pozwalających na znaczne skró-
cenie czasu cyklu produkcji zapewniając tym 
samym oszczędność energii, proekologiczność 
oraz zwiększenie rentowności produkcji przy 
jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości 
wytwarzanego detalu. W ramach nowych tech-
nologii firma Hanplast między innymi zajmie się 
produkcją wkładów konformalnych. 

Zapraszamy na stronę www.hanplast.com

Hanplast Sp. z o.o. rozwija narzędziownię

W tym roku wprowadziliśmy do oferty 
szlifierki kłowe TOP KING. Szlifierki te posia-
dają zaawansowany układ hydrostatycznego 
łożyskowania wrzeciona ściernicy co gwaran-
tuje płynną i cichą pracę oraz bardzo wysoką 
trwałość. Prowadnice stołu roboczego także 
wykorzystują smarowanie hydrostatyczne, 
które powoduje ograniczenie zjawiska tarcia 
do minimum. Oba te systemy przyczyniają się 
do znacznego wzrostu precyzji i kultury pracy, 
w porównaniu do maszyn opartych na rozwią-
zaniach tradycyjnych. Nasze szlifierki cechuje 
ponadto staranne wykonanie, bogata lista 
wyposażenia dodatkowego oraz ergonomiczna 
i łatwa obsługa.

Są to maszyny o bezkompromisowej 
jakości w przystępnej cenie.

Zapraszamy na stronę www.richo.pl

RICHO POLSKA wprowadza szlifierki do swojej oferty

Zapraszamy na Międzynarodowe 
Targi Tworzenia Form, Narzędzi do Form 
i Modelowania MOULDING EXPO, których 
kolejna edycja odbędzie się w dniach od 30 
maja do 2 czerwca 2017 roku w Stuttgarcie.

Targi koncentrują się na formowaniu wtry-
skowym (produkcja narzędzi do form, form 
wtryskowych) oraz na obróbce plastycznej 
takich materiałów jak: tworzywa sztuczne, 
metal, ceramika i kompozyty, jak również na 
modelowaniu i produkcji wzorników. Na targach 
prezentują się również producenci narzędzi do 
tworzenia odlewów ciśnieniowych i narzędzi 
odlewniczych, producenci centrów obróbko-
wych CNC wykorzystywanych do tworzenia 
narzędzi i form, dostawcy systemów gorących 
kanałów oraz producenci podzespołów. 

Edycja targów w 2015 r. (targi odbywają się 
co 2 lata) zakończyła się ogromnym sukcesem. 
Ofertę zaprezentowało blisko 600 wystawców 
(25% z zagranicy), a targi odwiedziło 15 tys. 
specjalistów. W tegorocznej edycji  zaprezen-
tuje się blisko 740 wystawców z całej Europy.

Zagraniczne Targi MOULDING EXPO!



F
N

NUMER 03 (84) 2017 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

9

Krótko

W Sosnowcu otworzyła swoje przedsta-
wicielstwo i serwis holenderska firma STYLE 
CNC Machines, produkująca tokarki i frezarki 
różnych wielkości. Firma powstała przed 25 
laty i sprzedaje kilkaset obrabiarek rocznie, 
głównie w Europie. Maszyny STYLE charakte-
ryzują się bardzo łatwym fabrycznym stero-
waniem i dlatego dedykowane do niewielkich 
i średnich serii. Dostępne są również ze stero-
waniami Siemens, Fanuc, Heidenhain, Fagor. 

Kontakt z przedstawicielem firmy:

tel. 883 444 723

www.stylecncmachines.pl

STYLE CNC już w Polsce!

Tym razem bliżej Polski niż dwa lata temu 
odbędą się targi obrabiarek EMO. W roku 2015 
jechaliśmy do Mediolanu, obecnie wystarczy 
dotrzeć do Hanoweru. W dniach od 18 do 23 
września będzie miała miejsce ta wyjątkowej 
wielkości wystawa poświęcona obróbce metalu, 
obrabiarkom i narzędziom. To taka impreza, 
na której warto być, żeby zobaczyć więcej 
marek i rozwiązań maszyn niż te oferowane 
przez sprzedawców w Polsce. Dodatkowo, 
jeżeli te targi organizowane są w Niemczech, 
to wystawia się więcej producentów maszyn. 
Wiadomo, Niemcy są największym europej-
skim eksporterem obrabiarek, ale i impor-
terem również. Oczekiwania organizatorów 
są konkretne, szacują że przybędzie minimum 
143 000 zwiedzających, z czego 98,5% będzie 
profesjonalistami związanymi z przemysłem. 
Gości przybędzie tylu, bo na ponad 180 000 

m2 (18 ha) będzie 2100 wystawców. Z mojego 
doświadczenia warto pojechać na dwa - trzy 
dni, bo samo obejście tego terenu w jeden 
dzień jest trudne. Aby wypatrzeć coś takiego 
jak drobiazg na poniższym zdjęciu – trzeba się 
zatrzymać na moment.

Na zdjęciu powyżej na typowej paletce 
System 3R Macro zamontowano magnes ze 
zderzakami. Umożliwia to błyskawiczne zmiany 

detali w obrabiarce, ale także przyspiesza łado-
wanie detali do obróbki na palecie.

Natomiast zdjęcie z poprzednich targów 
EMO w Hanowerze z 2013 pokazuje fajną 
dekorację na stoisku firmy Nakanishi, której 
szlifierki i wrzeciona sprzedajemy dla narzę-
dziowni. Może właśnie na stoisku Nakanishi się 
spotkamy?

EMO Hanower już we wrześniu

Od pewnego czasu klienci skarżyli się 
na problemy z dostawami stali TOOLOX®, 
a właściwie mówiąc szczerze, z jej małą dostęp-
nością. Na szczęście hucie SSAB w Szwecji udało 
się pokonać problemy produkcyjne i pomału 
składy zaczynają się zapełniać blachami stali 
w gatunkach TOOLOX® 33 i TOOLOX® 44. 
Szczególnie ten drugi gatunek jest popularny z 
uwagi na wysoką twardość w stanie dostawy, 

dochodzącą nawet do 45 HRC. Problem powstał 
podczas rozruchu po przerwie świątecznej linii 
do walcowania. Podczas uruchomienia spaliły się 
transformatory, a co gorsza po wymianie doszło 
do ponownej awarii. Trzeba pamiętać, że rozruch 
tego typu urządzeń to angażowanie  megawatów 
mocy. Na niefortunnej przerwie huta straciła w 
styczniu i lutym kilkadziesiąt tysięcy ton produkcji 
stali, które teraz z trudem nadrabia.

Gdzie jest TOOLOX® !?

Jesteśmy partnerem zapewniającym pełną 
obsługę polskich firm z branży produkcyjnej. 
Jako autoryzowany dystrybutor dostarczamy 
naszym klientom nowe maszyny numeryczne 
OKUMA, przygotowujemy procesy technolo-
giczne i produkcyjne oraz zapewniamy pełną 
obsługę maszyn zarówno w okresie gwarancji, 
jak i po niej. 

Nasza działalność obejmuje nie tylko 
sprzedaż nowych maszyn CNC. Kluczem do 
sukcesu jest ścisła współpraca z klientem. 
Prowadzimy działalność w zakresie wdrażania 
nowych rozwiązań technologicznych, poma-
gamy w realizacji nowych zamówień produk-
cyjnych, doradzamy jak poprawić już istniejące 
cykle produkcyjne w zakładach. 

Nasz zespół technologów oraz firmy 
narzędziowe, z którymi współpracujemy, 
pomogą rozwiązać dowolne, nawet najtrud-
niejsze zadanie produkcyjne.

Zapraszamy do śledzenia nas na facebooku: 

HTMobrabiarkiCNC

HTM Obrabiarki CNC partnerem w branży produkcyjnej
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Krótko

„Uniwersalne obrabiarki na miarę czasów” – 
to motyw przewodni tegorocznego stoiska FOP 
AVIA podczas targów MACH-TOOL w Poznaniu. 
Celem Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych AVIA 
jest projektowanie i produkcja uniwersalnych 
obrabiarek wysokiej klasy, po to by umożliwić 
klientom wzrost elastyczności procesu produk-
cyjnego oraz podnosić wydajność obróbki. 

Doświadczenie rynkowe oraz własne biuro 
konstrukcyjne realizujące prace badawczo 
rozwojowe pozwala precyzyjnie identyfikować 
potrzeby i oczekiwania naszych Klientów.

Ciągłe inwestycje umożliwiają rozwój 
i zwiększanie skali produkcji każdego roku. AVIA 
od lat zaspokaja potrzeby Klientów w kraju i za 
granicą. Połowa produkcji jest eksportowana, 
głównie do Niemiec, gdzie trafia 60% produkcji 
eksportowej. Obecnie w samych Niemczech 
pracuje ponad 4 500 szt. obrabiarek AVIA.

Produkujemy: 
• szeroką gamę pionowych centrów obrób-

kowych 3-, 4-, 5-cio osiowych,
• uniwersalne frezarki CNC i konwencjonalne,
• nowoczesne tokarki CNC ze skośnym łożem 

nowej generacji,
• jesteśmy także producentem przekładni 

śrubowych tocznych.
Podczas tegorocznych targów MACH-

TOOL w Poznaniu zaprezentowane zostaną 
najpopularniejsze obrabiarki z naszej oferty. 

Zapraszamy Hala 3 stoisko 15

Podczas nadchodzących targów ITM 
Poznań SMARTTECH pokaże swój najnowszy 
skaner – SMARTTECH 3D portable 1.3Mpix 
– zaprojektowany z myślą o błyskawicznym 
pomiarze przy zachowaniu pełnej mobilności.

SMARTTECH 3D portable 1.3 Mpix to nowo-
czesny skaner przenośny dedykowany nie tylko 
przemysłowi, ale też medycynie za sprawą 
możliwości dokonania szybkiego pomiaru. 
Cechuje się niezwykle wysoką dokładnością 
na poziomie 0,06 mm oraz błyskawicznym 
czasem skanowania nieprzekraczającym 0,2 

sekundy. Urządzenie zachowuje przy tym pełną 
wygodę i poręczność skanowania, gdyż pomiar 
można wykonać trzymając skaner w dłoniach 
lub umieszczając go na statywie. 

Zapraszamy na stoisko firmy podczas 
targów ITM w Poznaniu oraz na stronę inter-
netową firmy www.skaner3d.pl.

Na targach ITM w Poznaniu odbędzie się polska premiera najnowszego skanera SMARTTECH 3D portable

AVIA na targach Mach-Tool 2017 w Poznaniu

Kovosvit MAS zaprasza do odwiedzenia 
stoiska firmy na targach Mach Tool 2017. Hala 
3A, stoisko 43

Spółka, która zajmuje się produkcją obra-
biarek od 1939roku, posiada dziś w swojej 
ofercie szeroką gamę obrabiarek CNC od 
tokarek kłowych, przez centra tokarskie, 
frezarki trzy i pięcioosiowe do maszyn 
wielofunkcyjnych.

Podczas Mach Tool 2017 zaprezentujemy 
obróbkę na centrum tokarskim SP 280 Y, 
kompaktowej obrabiarce z pochyłym łożem 
zaprojektowanej do kompleksowej progre-
sywnej produkcji. Seria wielofunkcyjnych  
półautomatów tokarskich SP 180 i SP 280 oraz 
SP 430 reprezentuje trzy typy rozmiarów w 
pięciu wariantach technologicznych. Pozwala 
to na idealny wybór rozwiązania technolo-
gicznego – od produkcji małoseryjnej, aż po 
wyspecjalizowaną produkcję masową.

Więcej informacji o produktach Kovosvit 
MAS będzie można uzyskać na stoisku 43, 
Hala 3A.

Kovosvit MAS na MACH TOOL 2017

Twój partner w dziedzinie  
obrabiarek, automatyzacji i odlewów           | www.kovosvit.cz

ITM MACH TOOL 
Poznań 2017
06–09. 6. 2017 
Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska. 
Pawilon 3A, stoisko 43

Zaprezentujemy tokarkę

SP 280 z osią Y

Najnowsza wersja oferowanego przez 
Siemens oprogramowania Solid Edge® 
(Solid Edge ST10) całkowicie odmienia każdy 
z aspektów cyklu rozwojowego produktów, 
oferując nową technologię tworzenia projektu, 
zapewniając możliwość prowadzenia dokład-
niejszych analiz przepływu płynów i przeno-
szenia ciepła oraz udostępniając narzędzia do 
współpracy w chmurze. Udoskonalone narzę-
dzia do publikacji pozwalają na tworzenie 
interaktywnej dokumentacji technicznej 
oraz umożliwiają udostępnianie projektów 
w chmurze. Dzięki Solid Edge ST10 optymali-
zacja komponentów pod kątem wytwarzania 

addytywnego jest teraz o wiele prostsza. 
Rozpoczęcie sprzedaży Solid Edge ST10 zapla-
nowano na lato 2017 roku. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod adresem www.
siemens.com/plm

Siemens PLM - Solid Edge ST10
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Bydgoski Klaster Przemysłowy wraz z Duńskim Instytutem 
Technologicznym zapraszają na spotkanie z ekspertem Centrum Tribologii, 
dr. Larsem Pelthem Nielsenem, które odbędzie się 4 lipca 2017 r., o godz. 
9.00, w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy.

Jeżeli natrafili Państwo w swojej działalności na wyzwania związane 
z nadmiernym zużyciem elementów form wtryskowych, narzędzi, gdy części 
Państwa urządzeń pracują w trudnych warunkach, pod dużym obciąże-
niem lub gdy po prostu chcą Państwo podnieść estetykę Państwa wyrobów, 
wówczas zapraszamy na spotkanie z Ekspertem Centrum Tribologii 
Duńskiego Instytutu Technologicznego, Panem Larsem Plethem Nielsenem. 

Ogromne doświadczenie Pan Larsa Pletha Nielsena, a także wiele opra-
cowanych przez niego nowatorskich rozwiązań w dziedzinie cienkowar-
stwowych powłok tribologicznych metali, stwarza niepowtarzalną okazję 
do przedyskutowania oryginalnych rozwiązań problemów napotykanych 
w przetwórstwie tworzyw sztucznych, obróbce plastycznej, wykrawaniu lub 
zwiększaniu odporności metali na wpływ agresywnych środowisk.

►Lars Pleth Nielsen, Director, 
PhD physics

W czasie spotkania będą mieli Państwo możliwość zapoznania się 
z wieloma praktycznymi rozwiązaniami tribologicznymi. Liczne zastoso-
wania, praktycznie nieograniczona przydatność oraz uniwersalność tego 
typu powłok, to szansa na to, iż odnajdą Państwo w omawianych tematach 
korzyści dla Państwa działalności.

Zapewniamy tłumaczenie konsekutywne prezentacji oraz rozmów 
indywidualnych.

Grupa docelowa: przedsiębiorstwa, w których przydatne mogą być 
usługi tribologiczne, a zwłaszcza kadry zarządzającej lub kadry technicznej 
przedsiębiorstw produkcyjnych z branży metalowej, przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, motoryzacyjnej, produkcji maszyn i narzędzi, itp. Uczestnikami 
spotkania mogą być również przedstawiciele ośrodków akademickich 
i badawczo - rozwojowych zajmujący się tribologią oraz dziennikarze.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 26 czerwca 
2017 na adres a.matuszak@klaster.bydgoszcz.pl lub 

telefonicznie pod nr 52 515 30 73.

Organizatorzy:

Seminarium tribologiczne 4 lipca 2017
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Pomimo faktu, że do Jubileuszowej 10. edycji 
Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i 
Technologii Obróbki TOOLEX 2017 pozostało jeszcze 
kilka miesięcy, prace przygotowawcze w Expo 
Silesia idą pełną parą. Większość wystawców już 
zarezerwowała swoje powierzchnie na tych coraz 
mocniej wyznaczających trendy, najważniej-
szych w Polsce targach branży obróbki metalu. 
Organizatorzy targów są na etapie dopinania ostat-
nich szczegółów organizacyjnych. Powoli powstaje 
także program wydarzeń towarzyszących, który 
z okazji jubileuszu zapowiada się szczególnie atrak-
cyjnie. Tradycyjnie razem z TOOLEX-em w dniach 
3-5 października 2017 w sosnowieckim Centrum 
Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia odbędą się 
Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych 
dla Przemysłu OILexpo oraz Targi Metod i Narzędzi 
do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA. Takie połączenie różnych tematów targowych tworzy doskonałą platformę wymiany informacji, 
doświadczeń i opinii oraz daje możliwość spotkań i pozyskania zamówień w jednym miejscu i czasie.

Zeszłoroczna dziewiąta edycja Targów TOOLEX po raz kolejny zajęła przestrzeń dwóch hal, tj. 15 tys. m kw. Na targowy sukces TOOLEX złożyła 
się nie tylko atrakcyjna oferta 500 Wystawców z 18 krajów, reprezentujących prawie 600 światowych marek, ale i program 10 wykładów, seminariów 
i konsultacji dedykowanych specjalistom. Targi odwiedziło blisko 10 tys. zwiedzających - ekspertów z branży. Podczas wystawy można było obejrzeć 
450 maszyn w ruchu. 

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

O mocnej pozycji TOOLEX na targowym rynku świadczy m.in. prestiżowy  Honorowy Patronat 
Ministerstwa Rozwoju, a także liczne grono silnych Patronów – instytucji branżowych i uczelni 
wyższych, którzy wspierają ich rozwój oraz dbają o aspekt merytoryczny. Prezentacje wystawców 
co roku uzupełnia bogaty program wydarzeń. W ubiegłym roku były to m.in. seminarium doty-
czące technologii laserowych organizowane przez Instytut Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania, a także spotkanie poświęcone tematyce olejowej przygotowane przez Polskie 
Towarzystwo Tribologiczne Oddział Śląski i Politechnikę Śląską. Z kolei przedstawiciele Zakładów 
Badań i Atestacji „ZETOM”  im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. podczas przeprowadzonych  
wykładów oraz konsultacji poruszali tematykę bezpieczeństwa maszyn, systemów oceny zgod-
ności – oznakowania CE oraz zasad wzorcowania przyrządów pomiarowych. Zainteresowaniem 

cieszyło się również seminarium o innowacyjnych metodach monitoringu, gromadzeniu danych i optymalizacji parametrów procesu obróbki skrawa-
niem, gdzie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z technologią tworzenia aplikacji kontroli procesu obróbki skrawaniem i  skonfigurować system 
monitoringu dopasowany do specyfiki własnego procesu. 

Wszystko wskazuje na to, że na 10. Jubileuszowej edycji Targów TOOLEX warto być. Jeżeli nie w charakterze wystawcy, to na pewno jako zwiedza-
jący. Organizatorzy z Expo Silesia serdecznie zapraszają. 

TOOLEX
Narzędzie biznesowego sukcesu!
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AGNIESZKA CIEŚLIK
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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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Krakowskie Targi EUROTOOL® to doskonale znana marka 
w branży przemysłowej. Wydarzenie cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem wystawców i specjalistów. Nie inaczej 
będzie zapewne w 2017 roku. Tym bardziej, że organizatorzy 
postanowili formułę wydarzenia jeszcze bardziej uatrak-
cyjnić. Równocześnie z Targami EUROTOOL® odbędą się nie 
tylko Targi BLACH-TECH-EXPO, ale także Międzynarodowe 
Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER 
POLAND. 28-30 listopada to data, którą już dziś warto zazna-
czyć w kalendarzu i w tych dniach odwiedzić EXPO Kraków.

Największą siłą Targów EUROTOOL®, oprócz bardzo dużej liczby 
Wystawców i Zwiedzających, jest bogaty program. Podczas 22. edycji 
ważną część wystawy stanowić będą towarzyszące Salony tematyczne. 
Jednym z nich jest Salon Kooperacji Przemysłowej – największe w Polsce 
spotkanie usługodawców poszukujących partnerów biznesowych. Podczas 
ubiegłorocznej edycji nowych zleceniodawców poszukiwało ponad 60 firm 
usługowych. Inżynierowie z kolei nie powinni przegapić Salonu Automatyki 
i Robotyki oraz Salonu Technologii CAx. Te dwa wydarzenia są dosko-
nałą okazją do promocji firm, oferujących sprzęt oraz oprogramowanie 
usprawniające procesy produkcyjne. Nowoczesne urządzenia pomiarowe, 
mikroskopy, roboty przemysłowe, oprogramowanie projektowe to tylko 
część zakresu tematycznego obu Salonów. Wydarzeniem idealnie dopeł-
niającym warstwę merytoryczną – oprócz seminariów i warsztatów – 
będzie panel dyskusyjny Speakers Corner. Podczas drugiego dnia Targów 
eksperci z branży obróbki metali będą dyskutować na tematy dotyczące 
zagadnień i problemów przemysłu. 

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

Kraków TOOLi innowacje
22. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i 

Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL®  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



www.eurotool.krakow.pl

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

EUROTOOL
®

BLACH-TECH-EXPO
Salon Kooperacji Przemysłowej

Salon Automatyki i Robotyki

9. Mi´dzynarodoweTargi Obróbki, Łàczenia i Powlekania Blach

Salon Technologii CAx

Zarezerwuj 
powierzchni´ 

ju˝ dziÊ
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Wiedza i kooperacja 

Przez 3 targowe dni ofertę przedstawiło 150 firm m.in. z Polski, 
Niemiec, Czech, Włoch czy Szwajcarii, reprezentujących ponad 250 
producentów narzędzi oraz urządzeń z całego świata. Targi INNOFORM® 
idealnie zagospodarowały przestrzeń i wypełniły lukę na rynku targo-
wych spotkań branży narzędziowo-przetwórczej. Przykuły uwagę 
nie tylko przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego 
– w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym pojawili się 
Zwiedzający z najdalszych zakątków świata, m.in. Chin czy Indii. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się Konferencja Narzędziowo-Przetwórcza, 
zorganizowana przez Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz jego członków. 
Uczestniczący w niej specjaliści podkreślali bardzo wysoki poziom mery-
toryczny wykładów oraz niezwykle interesujący zakres tematyczny. 
Ważnym elementem Targów była też Giełda Kooperacyjna, przygoto-
wana przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A., podczas której przeprowadzono 70 spotkań 
pomiędzy 45 uczestnikami z Polski, Niemiec, Czech i Estonii.

Rekomendacje Wystawców

Organizatorów cieszą przede wszystkim bardzo pochlebne opinie 
Wystawców.

– Nie ukrywam, że Targi INNOFORM® traktujemy trochę pilota-
żowo. Nie zmienia to faktu, że postanowiliśmy się tutaj wystawić z tym, 

co mamy najlepsze w swojej ofercie. Oprócz tego, że standardowo poka-
zujemy co mamy do zaoferowania jak dystrybutor maszyn i urządzeń 
marki Haas, chcieliśmy również pokazać np. frezarkę szybkoobrotową 
V5 OPS Ingersoll, bardzo popularną szczególnie na rynku bydgoskim. 
Tutaj, na Targach, znalazła kupca. Firma Saga będzie kolejnym szczę-
śliwym posiadaczem maszyny OPS. Zakładam, że w przyszłym roku 
również wystawimy się na Targach INNOFORM® – podsumowuje Maciej 
Ratyński, Dyrektor Sprzedaży w firmie ABPLANALP. 

Entuzjazmu nie krył również Janusz Bąk, reprezentujący firmę 
A. Marciniak OT.

– Jestem pod dużym wrażeniem: zarówno biorąc pod uwagę liczbę 
Wystawców oraz ilość Zwiedzających. Frekwencja dopisała, a należy 
zaznaczyć, że nie ma tutaj przypadkowych osób. Na Targi przyszli przede 

Tuż przed długim weekendem zakończyła się pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-
Przetwórczego INNOFORM®. Sukces wystawy, na którą przedsiębiorcy z branży narzędziowo-przetwórczej czekali od dawna, spełnił 
oczekiwania organizatorów. Olbrzymie zainteresowanie Zwiedzających, bardzo atrakcyjna, specjalistyczna oferta Wystawców, premiery 
maszyn i prezentacja innowacyjnych technologii – tak w dużym skrócie można podsumować pierwszą edycję INNOFORM®. Pierwszą, ale na 
pewno nie ostatnią – znana jest już bowiem data przyszłorocznych Targów, które odbędą się w dniach 17-19 kwietnia 2018 r.

Debiut na miarę oczekiwań – podsumowanie I Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu 
Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM®

Mi´dzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narz´dziowo-Przetwórczego

25-27 kwietnia 2017, Bydgoszcz



F
N

NUMER 03 (84) 2017 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

17

wszystkim specjaliści, fachowcy z branży. Odnotowaliśmy bardzo duże 
zainteresowanie naszymi produktami, było wiele konkretnych zapytań, 
które pewnie przełożą się na konkretne relacje biznesowe i kontrakty. 

Targi INNOFORM® komplementował także Gedeon Hoffmann 
z firmy KNARR Vertrieb Gmbh.

– Wrażenia z udziału w imprezie przerosły moje oczekiwania. Jakość 
rozmów tutaj odbytych, przygotowanie Klientów do tychże rozmów 
– nie spodziewałem się aż tak fachowych Zwiedzających. Przychodzą 
z konkretnym problemem i tutaj znajdują jego rozwiązanie. Na pewno 
będziemy obecni na Targach INNOFORM® w przyszłym roku.

Premiery branżowych innowacji

Wśród branżowych nowości oraz innowacyjnych rozwiązań prezen-
towanych na Targach INNOFORM® znalazły się m.in. nowe produkty 
firmy Wadim Plast.

– INNOFORM® to dla nas targi premier. Wśród nich wymienić należy 
dysze otwarte do systemów gorąco-kanałowych, które od początku do 
końca stworzyliśmy w naszej firmie. Kolejna premiera to dysze z prze-
wężką zamykaną termicznie produkcji naszego japońskiego partnera – 
firmy Seiki. Ostatnią premierą jest nasz sterownik do grzanych kanałów. 
Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni – przede wszystkim organizacją 
Targów, ale także liczbą Zwiedzających i tematami, jakie do nas trafiają. 
Zainteresowanie naszymi produktami jest bardzo duże, co mamy 
nadzieję przełoży się na konkretne relacje biznesowe – mówi Urszula 
Drzewiecka z firmy Wadim Plast.

Sukces na każdym polu

– Województwo kujawsko-pomorskie uznawane jest za polską 
dolinę narzędziową, w której funkcjonuje wiele firm produkujących 
narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz firm, zajmują-
cych się przetwórstwem tychże tworzyw. Sam pomysł stworzenia takich 
targów zrodził się już wcześniej, brakowało miejsca na ich organizację. 
Wróciliśmy do tematu po oddaniu do użytku hali targowej. Na północy 
Polski takiej imprezy do tej pory nie było. To, co się tutaj dzieje poka-
zuje, że trafiliśmy w dziesiątkę. Bardzo pomogło nam know-how Targów 

w Krakowie. Mieliśmy wysokie wymagania, które krakowska firma speł-
niła. Sama oferta współorganizacji wystawy, przedłożona na samym 
początku współpracy przez Targi w Krakowie, zawierająca m.in. program 
promocji wydarzenia, wywarła na nas duże wrażenie. Przygotowano 
ją bardzo profesjonalnie, wszystko było dopięte na ostatni guzik, 
co przełożyło się na tak dobry efekt – podsumowuje Katarzyna Meger, 
Prezes Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.

W podobnym tonie wypowiada się Grażyna Grabowska, Prezes 
Zarządu Targów w Krakowie, organizatora wykonawczego Targów 
INNOFORM®.

– O sukcesie Targów INNOFORM® świadczą przede wszystkim 
bardzo pochlebne opinie, przekazywane nam przez Wystawców 
i Zwiedzających. Pierwsi podkreślają głównie fachowość odwiedza-
jących stoiska gości. Tutaj nie ma przypadkowych osób, są przede 
wszystkim specjaliści z branży, którzy na Targi przychodzą z konkretnym 
pytaniem i uzyskują na nie odpowiedź. Zwiedzający z kolei szczególną 
uwagę zwracają na mocno skonkretyzowaną ofertę firm, możliwość 
spotkania twarzą w twarz ze specjalistami z branży oraz … dokonanie 
zakupów tu i teraz.

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych 
Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM® odbędzie się 
w dniach 17-19 kwietnia 2018 r. w Bydgoskim Centrum Targowo-
Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187.

Kontakt:

Beata Łoś - komisarz Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych 
Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM®

kom. 501 691 234

Łukasz Dziedzic - rzecznik prasowy Targów w Krakowie Sp. z o.o. 

kom. 660 443 980

Organizatorzy:
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15 maja odbyło się spotkanie Rady Programowej działającej przy Konferencji IIoT targów 
Warsaw Industry Week. Na zaproszenie Rektora Politechniki Warszawskiej, JM prof. dr. hab. 
inż. Jana Szmidta członkowie Rady zebrali się w Centrum Zaawansowanych Materiałów 
i Technologii CEZAMAT.

CEZAMAT to wyjątkowy kompleks badawczy służący 
prowadzeniu interdyscyplinarnych badań nad przyszłościo-
wymi materiałami i technologiami. Centrum wyposażone 
jest w zaawansowane linie technologiczne oraz platformy 
projektowania, symulacji, diagnostyki i charakteryzacji. 
CEZAMAT oferuje dostęp do ultranowoczesnych narzędzi 
nie tylko poszczególnym Konsorcjantom, ale również innym 
wiodącym zespołom badawczym z Polski i zagranicy.

Bezpośrednim beneficjantem projektu jest Politechnika 
Warszawska. Ze względu na wymiar finansowy i organi-
zacyjny projektu, jak i jego interdyscyplinarny charakter, 
realizowany był przez Konsorcjum złożone z dziewięciu 
uznanych warszawskich jednostek naukowych.
CEZAMAT za głowne cele stawia sobie:

• rozwój gospodarki,
• ceberbezpieczeństwo gospodarki i państwa,
• obronność kraju,
• kompetytywność technologiczną polskiego przemysłu.
Podczas rozmów Rada skupiła się na stworzeniu linii programowej listopadowej konferencji. Dzięki obecności wybitnych postaci polskiego 

przemysłu, przedstawicieli największych firm, a także przedstawicieli szkolnictwa wyższego i instytutów rozmowy były bardzo konstruk-
tywne, a podczas dyskusji widać było ścierające się doświadczenia z różnych punktów widzenia tych samych zagadnień.

W II spotkaniu Rady udział wzięli: Gateopen Innovation – Kazimierz Anhalt – moderator dyskusji, ASTOR – Renata Poreda, Dolina 
Lotnicza – Andrzej Rybka, EFI Capital – Anna Nietyksza, E&Y – Aleksander Poniewierski, Inicjatywa dla polskiego przemysłu 4.0 – Andrzej 
Soldaty, Instytut Doskonalenia Produkcji – Tomasz Król, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG  – Artur Kozłowski, KGHM CUPRUM – Piotr 
Dytko, Klster Obróbki Metalu – Sebastian Rynkiewicz, Magazyn "Automatyka, Podzespoły, Aplikacje" – Zbigniew Piątek, Wobit– Joanna 
Sławińska, Plastigo (Asten Group) – Rafał Machnikowski, Politechnika Warszawska – JM prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Prima Power – Roman 
Padewski, Ptak Warsaw Expo – Tomasz Szypuła oraz Agnieszka Cieślik , Staleo.pl – Marlena Rukojć oraz Michał Ryba, Trumpf Polska – Andrzej 
Janiszewski , Ursus S.A. – Bartłomiej Bańkowski oraz Michał Wiśniewski, Wojskowa Akademia Techniczna – dr hab. inż. Lucjan Śnieżek.

II Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week oraz towarzysząca im Międzynarodowa 
Konferencja Inustrial Internet of Things odbędą się w dniach 14-16 listopada 2017 w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo, 
w warszawskim Nadarzynie.

II spotkanie Rady programowej

Ptak Warsaw Expo
International Exhibition & Congress Centre
Al. Katowicka 62, 
05-830 Nadarzyn, Wolica 114D Poland

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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Form-Plast S.A oferuje współpracę w zakresie formowania wtrysko-
wego oraz produkcji form wtryskowych. Spółka posiada 70 wtryskarek o sile 
zwarcia od 30 do 3000 ton z wykorzystaniem technologii wtrysku jedno-
komponentowego, dwukomponentowego, wtrysku z gazem, a także Heat 
& Cool, EMOLD i INDUMOLD (szczególnie połyskliwe).

Posiadamy długą tradycję, prawie 40-letnią oraz doświadczenie 
w budowie form wtryskowych z wykorzystaniem najnowszej techniki 
obróbki skrawaniem CNC do produkcji form nawet do wagi 30 ton.

Fot. 1. Podczas zwiedzania narzędziowni z Panem Mariuszem Adamikiem

Możemy pochwalić się również bogatym parkiem maszynowym, 
do którego należą:

• Frezarki 3-osiowe - 12 maszyn,
• Frezarki precyzyjne 5-osiowe - 7 maszyn,
• Drążarki (wykonujemy elektrody) - 11 maszyn,
• Tokarki,
• Szlifierki.

Firma Form-Plast posiada:
• biuro konstrukcyjne (z zastosowaniem systemów CAD/CAM/CAE 

takich jak Siemens NX, CATIA),
• biuro badawczo rozwojowe (Moldflow, Repid Form, Simulation 

Mechanical).
Dysponujemy również lakierownią wyrobów z tworzyw sztucznych, 

trzema liniami lakierniczymi do lakierowania farbą wodną z wykorzysta-
niem 6-osiowych japońskich robotów FANUC. W produkcji wykorzystujemy 
nowoczesne technologie:

Metalizacja - technologia wykorzystująca metodę sputteringu do 
metalizacji tworzyw sztucznych (m.in. ABS, ASA, PBT, PA6 i innych), szkła, 
metali oraz ceramiki różnymi metalami (m.in. tytan, złoto, chrom, srebro, 
aluminium). Technologia umożliwia również napylanie reaktywne związków 
chemicznych metali – w efekcie uzyskiwane są barwne lustrzane powłoki.

Narzędziownie regionu kujawsko-pomorskiego - część III

Form-Plast S.A. 
Większość z firm posiadających narzędziownie, które odwiedziliśmy w tym roku w Bydgoszczy, specjalizuje się między innymi w produkcji form 

wtryskowych. Jednak tylko w firmie Form-Plast S.A. produkuje się tak duże gabarytowo formy - nawet 30 tonowe. Firma Form-Plast istnieje od wielu 
lat i nadal planuje inwestycję w park maszynowy oraz rozbudowę firmy. Zapraszam zatem do lektury artykułu poniżej.
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Montaż podzespołów - 4 linie montażu ręcznego i półautomatycznego 
z wykorzystaniem technik dekoracyjnych typu tampodruk i sitodruk, a także 
spawania ultradźwiękowego. Dodatkowo dysponujemy własnym laborato-
rium pomiarowy z najnowocześniejszym wyposażeniem.

Fot. 2. Na zdjęciach powyżej nowa maszyna FIDIA GTF 28

Fot. 4. Przykłady form wykonanych w naszej firmie

Fot. 5. Detal tylnej lampy samochodu poddany procesowi metalizacji 
w naszej firmie

Dzięki niezwykle bogatemu wyposażeniu, nasza firma specjalizuje się 
w kompleksowej obsłudze klientów z zakresu od idei produktu poprzez 
rozwój produktu, wytwarzanie prototypów, produkcję form wytrysko-
wych, aż po produkcję seryjną.

Fot. 6. Narzędziownia firmy Form-Plast S.A.

W firmie wdrożyliśmy następujące certyfikaty:

• Q1 AWARD od 2007;
•  ISO/TS 16949:2009 Rozszerzony ISO 9001 dla motoryzacji; 
•  ISO 14001:2004 Zdrowie i bezpieczeństwo;
•  PN-N-18001:2004 Środowisko.

Wysoka jakość usług, a także konkurencyjne warunki handlowe 
oferowane nieprzerwanie od 1978 roku, zaowocowały współpracą z lide-
rami branży motoryzacyjnej i elektronicznej. Do grona klientów firmy 
Form-Plast S.A. należą między innymi: VOLVO, BMW, TOYOTA, MAGNA, 
FAURECIA, SRG Global 3M, SANDEN, ABC.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Form-Plast S.A.
85-831 Bydgoszcz, ul. Toruńska 143

tel.(+48 52) 370 33 00
fax (+48 52) 370 33 50

Fot. 2. Form-Plast oferuje kompleksową obsługę począwszy od projektu  detalu do produktu końcowego. Każdy etap produkcji jest omawiany z klientem, 
do których należą między innymi BMW czy Volvo.
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P.W. „TOMA”
Producent form wtryskowych, form ciśnieniowych, wykrojników

Firma "TOMA" powstała w 1998 roku. Zakład produkcyjny 
mieści się w Żołędowie 16 km od Bydgoszczy. Przez prawie 
20 lat swojej działalności firma systematycznie się rozwijała, 
między innymi poprzez modernizację i powiększanie parku 
maszynowego.

Działalność firmy obejmuje produkcję:

• form wtryskowych,

• form ciśnieniowych (ZnAl i Al),

• formy na poliuretany,

• wykrojniki,

• tłoczniki,

• formy na rozdmuch,

• przetwórstwo tworzyw.
Fot. 1. Budynek hali firmy P.W. „TOMA”

Fot. 2. Przykładowy detal z formy wtryskowej Fot. 3. Przykładowe detale z form ciśnieniowych wykonanych u nas

Fot. 5. 16-krotna forma na GKFot. 4. Przykłady elektrod miedzianych wykonanych w firmie TOMA
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Poza tym w ofercie firmy znajdują się różnego rodzaju oprawki 
specjalne, przyrządy pomocnicze oraz montażowe. Narzędzia wyko-
nywane w naszym zakładzie pracują w różnych gałęziach przemysłu, 
między innymi w takich jak AGD, medycyna, kosmetyki, budownictwo, 
motoryzacja. Odbiorcami narzędzi są zarówno klienci krajowi jak i zagra-
niczni z Niemiec, Szwecji, a w szczególności z Danii.

Fot. 6. Narzędziownia dysponuje nowowczesnym centrum obróbczym 
DMC 1035 V ecoline z firmy DMG

Fot. 7. Na drugim planie wycinarka drutowa CUT 20 produkcji +GF+ 
AgieCharmilles oraz przedstawiciel redakcji FN OBERON

Firma obok wykonywania nowych narzędzi świadczy również usługi 
serwisu form oraz wykonywania pojedynczych elementów form takich 
jak, matryce, stemple itp.

Fot. 8. Element formujący 

Fot. 9. Gotowe formy do wysyłki

W 2003 roku powstała Sp. z o.o "TOKRY" powiązana kapitałowo z firmą 
"TOMA". Zadaniem nowo powstałej firmy było uzupełnienie obszaru dzia-
łalności istniejącej narzędziowni o przetwórstwo tworzyw sztucznych. 
Zakupiono nową wtryskarkę ENGEL 120T. Stworzono tak zwaną stację 
prób, aby formy wyprodukowane dla klienta przed wysyłką zostały spraw-
dzone na miejscu. Zakup wtryskarki umożliwił także bardziej komplek-
sową obsługę klienta. Klienci zgłaszają się do nas z pierwszymi „surowymi” 
projektami. Nasz konstruktor z klientem dopasowuje technicznie produkt 
pod kątem produkcji, a także po to żeby nie stracił on na swojej funkcjonal-
ności. Następnie wykonujemy formę oraz produkcję detalu na wtryskarce. 
W ten sposób przeprowadzamy klienta od pomysłu do gotowego wyrobu. 
Jesteśmy w tym zakresie bardzo elastyczni, nie istnieje u nas coś takiego, 
jak minimalne zamówienie na produkcję. W najbliższym czasie planujemy 
rozbudowę firmy o nową halę oraz powiększenie zakresu działalności 
o produkcję pojemników z rozdmuchu.

P.W.”TOMA”
85-569 Bydgoszcz, ul. Mochelska 5

tel./fax  52 340 27 20

kom. 501 051 749

Zakład produkcyjny:
86-021 Żołędowo, 

ul. Klonowa 27

tel.52 381 87 22



24

N
F NUMER 03 (84) 2017FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

Nasze sprawdzone zabieraki zapadkowe służą do kontroli działania i bezpiecznego blokowania narzędzi z trzema płytami formu-
jącymi. Kompaktowa zabudowa płaskiego zabieraka zapadkowego E 1820, z zapadkami o dużej powierzchni, zapewnia optymalne 
przenoszenie sił. Dzięki pokryciu powłoką DLC elementów odpowiedzialnych za ruch, płaskie zabieraki zapadkowe Meusburgera 
mają jeszcze dłuższą żywotność. Dokładne działanie 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 odpo-
wiedzialnych 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 eksporto-
wać do żądanego programu CAD. Elementy te dostępne 
są bezpośrednio z magazynu.

▲ Sprawdzone i niezawodne zabieraki zapadkowe – dostępne są już z powłoką DLC 

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. 

* Materiał zdjęciowy: Fotografia (Meusburger)

Meusburger – Setting Standards

Meusburger jest liderem na rynku w dziedzinie precyzyj-
nych 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 niezawodnego, globalnego partne-
ra w dziedzinie budowy narzędzi, form oraz maszyn.

Dalsze informacje:

Meusburger Georg GmbH & Co KG

Kontakt / Relacje prasowe
Lia Klimmer
Tel.: + 43 5574 6706-1446
E-Mail: press@meusburger.com
www.meusburger.com/presse-releases
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Firma ZHU HASAN została założona w 1991 roku i od momentu powstania działa w branży maszynowej i optycz-
nej. Jest generalnym przedstawicielem na rynek polski europejskich producentów wysokiej jakości wyposażenia 
i akcesoriów do obrabiarek oraz producentem układów chłodzenia narzędzia obrabiającego UCH®. 

Przez 26 lat działalności firma HASAN kieruje się dewizą „Harmonia we współ-
pracy – rzetelność usług” oraz ideą oferowania i dostarczania produktów spełniają-
cych najwyższe światowe standardy jakości, posiadające certyfikaty ISO i CE. Misją 
firmy HASAN jest dostarczanie odbiorcom najlepszych rozwiązań wspomagających 
wydajność urządzeń, czynienie pracy bardziej bezpieczną, oraz przyjazną ludziom 
i środowisku naturalnemu. Dzięki pielęgnowaniu etyki biznesu i przyjętych zasad 
firma HASAN została wielokrotnie doceniona i wyróżniona. 

Do najcenniejszych nagród zaliczyć należy Złotą Statuetkę Lidera Polskiego 
Biznesu – biznesowy Oskar, która została przyznana za „utrzymanie wysokiej po-
zycji w branży, jakość i kompleksowość usług, rzetelność, efektywne budowanie 
długofalowych relacji z Partnerami, konsekwentne poszerzanie oferty o coraz no-
wocześniejsze rozwiązania oraz za wyjątkową wrażliwość na potrzeby społeczne”.

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji firmy HASAN jest nadanie jej 
w 2015 roku wyróżnienia w prestiżowym konkursie Mikroprzedsiębiorca roku orga-
nizowanym przez Fundację Kronenberga. Od 2007 roku przedsiębiorstwo uzyskuje 
dziesięć kolejnych Certyfikatów Programu Gospodarczo–Konsumenckiego "Solidna 
Firma", pod Patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

Ponadto otrzymuje liczne medale i wyróżnienia targowe, a za promocję Polski na arenie międzynarodowej jako wiarygodny partner gospodarczy 
wspierający dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy oraz budujący kapitał zaufania wobec Polski i Polaków firma HASAN została dwukrotnie uho-
norowana tytułem Ambasadora Polskiej Gospodarki pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych.

Strategia zrównoważonego rozwoju widoczna jest także w produkcie własnym – układach chłodzenia narzędzia obrabiającego UCH®. Urządzenie 
zaprezentowano po raz pierwszy w 2000 roku na Targach MTP Poznań i od tego czasu jest stale rozwijane. Funkcjonalność UCH® polega na dostar-
czeniu chłodziwa do obrabiarki w celu schłodzenia lub oczyszczenia wyznaczonego miejsca. Ważną cechą UCH® jest to, że mogą tworzyć systemy 
chłodzenia i filtracji chłodziwa zintegrowane z pracą obrabiarki lub też pracować jako system niezależny.

System ten cieszy się dużym zainteresowaniem klientów i ma szerokie możliwości adaptacyjne w różnych środowiskach pracy, począwszy od 
szlifierek, pił ramowych, wiertarek, przecinarek, tokarek, frezarek aż po specjalistyczne szlifierki do szkieł optycznych. UCH® chroniony jest przez 
Urząd Patentowy RP dwoma patentami obejmującymi, chłodzenie narzędzia oraz filtrację i czyszczenie chłodziwa wewnątrz UCH®. Układy posia-
dają certyfikację CE.

Stabilna pozycja w branży

Innowacyjność i konkurencyjność usług 

Fot. 1. Premier M.Morawiecki wręcza A.Hasenbeck Złotą Statuet-
kę Lidera Polskiego Biznesu-biznesowy Oskar

Fot. 2. Firma HASAN na targach STOM-TOOL 2017 Kielce Fot. 3. Dyplom do Medalu STOM
-TOOL 2017 Kielce

Fot. 4. Medal STOM-TOOL’2017 za układ chłodze-
nia UCH®
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Każda innowacja oraz nowa wersja UCH® prezentowana jest na 
targach branżowych. Klienci mają tym samym możliwość opiniowa-
nia wprowadzanych zmian, a także bardzo dokładnego dopasowania 
produktu do własnych potrzeb.

Targi STOM-TOOL’2016 Kielce umożliwiły zaprezentowanie pię-
trowego układu chłodzenia w obiegu zamkniętym UCH®-30-40/20-
PC/PP-WT z trzystopniową filtracją mechaniczną, elektropompką 
dostosowaną do pracy z różnymi cieczami oraz regulacją przepływu 
cieczy. Produkt uzyskał Wyróżnienie.

Na EUROTOOL’2016 w Krakowie zaprezentowany układ chłodze-
nia UCH®-00-25-PC2-KF1/2-SIR 2x1/2” w obiegu otwartym z wbu-
dowanym systemem filtracji cieczy stworzony na potrzeby Klientów 
z branży optycznej został doceniony przez kapitułę za innowacyjność 
rozwiązania i uzyskał Złotego Smoka w kategorii oprzyrządowanie 
technologiczne obrabiarek.

Fot. 5. Układ chłodzenia w obiegu otwartym UCH®-00-25-PC2-K-
F1/2-S 2x1/2”-WT

Na tegorocznych targach STOM-TOOL’2017 w Kielcach firma HA-
SAN promowała najnowsze rozwiązanie układu chłodzenia w obiegu 
otwartym UCH®-00-25-PC2-KF1/2-S 2x1/2”-WT dla szlifierek szkieł 
optycznych, ceramiki oraz metalu z wbudowanym systemem filtracji 
cieczy. Dla zapewnienia optymalnych parametrów pracy został wy-
posażony w urządzenia do regulacji przepływu oraz ciśnienia cieczy. 
Kapituła Konkursu STOM-TOOL doceniła produkt za różnorodność 
zastosowania, estetykę, funkcjonalność oraz innowacyjność rozwią-
zania i nagrodziła układ chłodzenia narzędzia obrabiającego Meda-
lem STOM-TOOL’2017.

Konsekwentne wprowadzanie innowacyjnych produktów oraz 
rozszerzanie oferty poparte zadowoleniem Klientów oraz uzyskany-
mi nagrodami i wyróżnieniami zobowiązuje firmę HASAN do dalszego 
rozwoju rodzinnego biznesu dla dobra wszystkich partnerów gospo-
darczych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

„HASAN” Zakład Handlowo-Usługowy Antoni Hasenbeck

• ul. Jeziorna 15 • 48-300 Nysa

• tel. (+48-77) 409-39-30 (32) 

• tel./fax (+48-77) 431-05-43

• zhu@hasan.pl • www.hasan.pl
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Automatyzacja stanowiska obróbkowego – System 3R

Automatyzacja stanowisk obróbkowych, niezależnie od rodzaju produkcji: jednostkowej czy seryjnej, jest faktem. Automatyzacja, w tym robotyzacja 
stanowiska obróbkowego ma na celu:

• zmniejszenie kosztów wytwarzania, podniesienie zyskowności;
• zapewnienie stałego cyklu ustalenia przedmiotu obrabianego i jego odbioru w ramach danego procesu technologicznego;
• skrócenie czasu obsługi przedmiotu obrabianego;
• podwyższenie jakości warunków BHP;
• podwyższenie jakości procesu obróbkowego – lepsza niezawodność i powtarzalność;
• podwyższenie wydajności – możliwość pracy 24/7 – przeważnie 20 h przez 7 dni w tygodniu;
• minimalizowanie czynności ze strony operatora, szczególnie przy uciążliwych warunkach pracy – skrócenie czasu uruchomienia obróbki;
• integracja w ramach zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
• monitorowanie procesów produkcyjnych;
• zwiększenie elastyczności i zdolności technologicznych;
• integrację różnego rodzaju maszyn technologicznych i stanowisk obróbkowych;
• obsługę produkcji zarówno jednostkowej jak i seryjnej.

Automatyzacja stanowisk obróbkowych obejmuje systemy automatyzacji oraz oprogramowanie umożliwiające obsługę procesów załadow-
czych i rozładowczych przedmiotów obrabianych, palet oraz narzędzi.

System 3R oferowany przez GF Machining Solutions zapewnia oprzyrządowanie do ustalania i mocowania przedmiotów obrabianych (systemy 
paletyzacji) w ramach wszystkich technik wytwarzania: frezowania, toczenia, wgłębnej i drutowej obróbki elektroerozyjnej (EDM), szlifowania, teksturo-
wania laserowego, , a także podczas kontroli wymiarowej na maszynach CMM (ilustracja 1). Ponadto, dostępne są systemy automatyzacji, pozwalające 
na transfer przedmiotów obrabianych oraz narzędzi pomiędzy poszczególnymi urządzeniami (obrabiarki,  CMM, stacje myjące i suszące).

◄ Ilustracja 1. Przykład zastosowania Systemu 3R

System paletowy został zaprojektowany do elastycznego stosowania 
w ramach produkcji jednostkowej i małoseryjnej przedmiotów o różnych 
kształtach (dla zabiegów frezowania oraz toczenia) w przemyśle narzę-
dziowym, przy obróbce form i matryc oraz przy obróbce precyzyjnej. 
Aluminiowa paleta GPS 240 ma masę 4 kg i współpracuje z czterema 
króćcami zaciskowymi zapewniającymi siłę mocowania od 30 do 80 kN. 
Masa przedmiotu obrabianego może wynosić do 100 kg. Dostępne są też 
inne systemy paletowe jak Macro, Macro Nano, Macro Magnum, Matrix, 
Dynafix czy Delphin. Powtarzalność ustalenia w systemie paletowym 
Systemu 3R wynosi 2 µm (0.5 µm w wersji Macro Nano i Matrix). Ustalanie 

i mocowanie przedmiotów obrabianych z wykorzystaniem systemu paletowego istotnie usprawnia przepływ między stanowiskami obróbkowymi, nieza-
leżnie od rodzaju maszyn technologicznych (np. obrabiarki CNC, wiertarki konwencjonalne, stanowiska obróbki ręcznej). Stosowanie palet przyczynia się 
do redukcji czasu pomocniczego w ramach normy czasów technologicznych (m.in. ustalenie i zamocowanie przedmiotu) od 0,5 h do 0,75 h na przedmiot. 

Uchwyty mocujące elektrody oraz oprzyrządowanie do ustalenia 
i zamocowania przedmiotów obrabianych umożliwiają zmniejszenie 
błędów obróbkowych poprzez wykorzystywanie referencyjnych systemów 
mocowania (pozycjonowania). W przypadku wgłębnej obróbki elektro-
erozyjnej EDM System 3R obsługuje zarówno zmianę elektrod jak i przed-
miotów obrabianych. Sztandarowym rozwiązaniem w tym zakresie jest 
automatyczny zmieniacz elektrod i przedmiotów o nazwie WorkPartner 
1+. (ilustracja 2). Przykładem może być forma dla tworzyw sztucznych, 
która przechodzi pełny proces technologicznych będąc ustalona i zamoco-
wana na jednej palecie (frezowanie zgrubne, kształtujące, wykańczające, 
wgłębna obróbka elektroerozyjna EDM). 

► Ilustracja 2. Przykład Systemu 3R z WorkPartner 1+ współpracujący  
z elektrodrążarką AgieCharmilles FORM 200.
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Przy drutowej obróbce EDM stosowane uchwyty, listwy i imadła umożliwiają swobodny dostęp dysz roboczych do przedmiotu, co podnosi 
wydajność cięcia. Sam przedmiot obrabiany może być ustalony i zamocowany na oprzyrządowaniu poza drutową wycinarką EDM (np. na stacji do 
tzw. presettingu). Jako inne rozwiązania, mogą być stosowane wymienne ramy, stanowiące zaawansowany system paletowy do jednoczesnego 
załadunku dużej liczby przedmiotów.

Ważną rolę w ramach rozwiązań Systemu 3R odgrywają systemy referencyjne pozwalające na dokładne i powtarzalne przenoszenie przed-
miotów oraz narzędzi (np. elektrod) na paletach pomiędzy poszczególnymi obrabiarkami. Dzięki zastosowaniu powtarzalnych systemów mocujących 
nie są konieczne każdorazowe pomiary bazujące. Uzyskuje się skrócenie czasów przygotowawczo-zakończeniowych i tym samym podwyższenie 
wydajności.

Uchwyty obróbkowe odgrywają bardzo ważną rolę w UOPN (Układ Obrabiarka Przedmiot Narzędzie), gdyż zapewniają ustalenie i zamocowanie 
przedmiotu. Ustalenie przedmiotu to bazowanie stykowe nadające określone położenie przedmiotu obrabianego na kierunkach znaczących w procesie 
obróbki. Zamocowanie polega na przyłożeniu siły mocującej. System 3R zapewnia stosowalność systemu referencyjnego dla różnych rodzajów obróbek, 
od mikrokroobróbki po przedmioty wielkogabarytowe.

Właściwie dobrane uchwyty obróbkowe dla danej techniki wytwarzania, czego przykładem jest oprzyrządowanie technologiczne System 3R, 
powinny zapewniać optymalny dostęp narzędzi do przedmiotu. Kryterium stanowi zapewnienie zdolności obróbki (frezowanie, drążenie wgłębne 
EDM) oraz minimalizowanie błędów obróbkowych. Oprzyrządowanie projektowane jest tak, by móc obsługiwać przedmioty o różnych gabarytach, od 
bardzo małych, za pomocą uchwytów Macro Nano, po wielkogabarytowe (do 10 t), za pomocą uchwytów w systemie Delphin Big.

5-osiowe frezarskie centra obróbkowe CNC produkowane przez GF Machining Solutions są z reguły dostępne do wyboru w konfiguracji ze zinte-
growanym uchwytem mocującym palety (ilustracja 3) lub z klasycznym stołem teowym. Rozwiązanie ze zintegrowanym stołem paletowym zapewnia 
wymaganą sztywność i dokładność UOPN oraz zajmuje mniej miejsca niż nakładany uchwyt palet.

◄ Ilustracja 3. Uchwyt paletowy we frezarskim centrum CNC

Wszelkie konstrukcje oprzyrządowania (m.in.: imadła, płyty magne-
tyczne, uchwyty centrujące; dedykowane do obróbki z najwyższą 
precyzją, a także tłumiące drgania uchwyty VDP) są opracowane 
z uwzględnieniem automatyzacji stanowiska obróbkowego.

Monitorowanie procesów produkcyjnych polega nie tylko na moni-
torowaniu procesów obróbkowych, co stanowi odrębne zagadnienie 
technologiczne, lecz także na dokładnej kontroli położenia danego 
przedmiotu obrabianego.

Istotną zaletą przy wdrażaniu automatyzacji stanowiska obróbko-
wego jest zdolność układu sterowania obrabiarki CNC do obsługi podsystemów instalowanych w ramach automatyzacji.

Paletyzacja (ilustracja 1), uchwyty obróbkowe, systemy referencyjne projektowane są z założenia pod automatyzację stanowiska obróbko-
wego, w tym stosowanie robotów przemysłowych.

GF Machining Solutions oferuje usługi automatyzacji z wykorzystaniem urządzeń transferowych i oprogramowania System 3R, zapewniając 
wysoki poziom integracji i elastyczności wobec wymagań użytkownika (ilustracja 5). 

► Ilustracje 4-6. Możliwości rozbudowy zdolności technologicznych z wykorzystaniem 
automatyzacji stanowisk obróbkowych wraz z robotem przemysłowym. Przykład ten poka-
zuje elastyczności rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych.

Wdrożenie zrobotyzowanego stanowiska obróbkowego wiąże się z wdrożeniem 
zarządzania programami NC, obsługą zleceń, obsługą gniazda obróbkowego oraz moni-
torowaniem przebiegu procesu produkcyjnego. Dostarczany jest komplementarny zestaw 
oprogramowania: WorkShopManager.

5-osiowe frezarskie centrum obróbkowe CNC Mikron MILL S 600U wyposażone 
w system paletowy, robota przemysłowego realizującego zadania załadowczo-rozładowcze 
oraz wieżę narzędziową, stanowi samodzielne gniazdo obróbkowe. Zastosowano indekso-
wany stół obrotowy, magazyn z 10 pozycjami dla palet GPS 240, magazyn narzędziowy ze 
170 gniazdami. Modułowość poszczególnych podsystemów zapewnia wysoką elastyczność 
i możliwość rozbudowy. 

Uwzględnienie odpowiedniej strategii uzbrojenia obrabiarek w ramach gniazda oraz 
właściwości zastosowanych podsystemów umożliwia niemal nieprzerwaną pracę takiego 
gniazda obróbkowego. 
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Komplementarne podejście GF Machining Solutions w obszarze 
automatyzacji, wykorzystujące System 3R, oprzyrządowanie opraco-
wane z myślą o automatyzacji w zestawieniu z jednoczesnym projek-
towaniem obrabiarek stanowi unikalne podejście do zapewniania coraz 
większych wymagań jakościowych. Integracja procesów konstrukcyjnych, 
zdolność wymiany informacji w ramach jednej struktury organizacyjnej 
wydatnie podnosi skuteczność i efektywność konstrukcji w zakresie 
szeroko rozumianej automatyzacji stanowisk obróbkowych. Podstawą 
efektywności Systemu 3R jest właśnie komplementarne uwzględnienie 
trzech wzajemnie zależnych obszarów technologicznych z optymalizacją 
procesu obróbkowego (ustalenie i zamocowanie przedmiotu; system refe-
rencyjny; automatyzacja).

Źródła:

• Materiały informacyjne GF Machining Solutions

• Józwik J., Kuric I., Král J., Král J. jr., Spišák E., Wybrane rozwiązania 
konstrukcyjne frezarek i centrów obróbczych sterowanych numerycznie, 
Postępy Nauki i Techniki Br 13/2012, str. 101-116

GF Machining Solutions Sp. z o.o.

Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy,
 05-090 Raszyn

www.gfms.com/pl

Ilustracje 5 i 6

Ultraprecyzyjne 
szlifierki
do form

do 60 000 obrotów/minutę!

OBERON® Robert Dyrda
www.nakanishi.com.pl, oberon@oberon.pl
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Firma OLMAR istnieje od 1992 roku. W trosce o ciągłe zwiększenie asortymen-
tu i poprawę jakości naszych wyrobów, uruchomiliśmy własną narzędziownię  
wyposażoną w nowe maszyny. Dzięki temu możemy w krótkim terminie wykonać 
usługi cięcia oraz frezowania.

Zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail wozniak-olmar@o2.pl bądź pod numer 

telefonu 535 670 303.

Firma P.P.H. OLMAR s.c. oferuje cięcie dru-
tem według zleconego kształtu na maszynie  
MITSUBISHI MV 2400S.

Maksymalne gabaryty półfabrykatu to:
• 1050 mm x 820 mm x 305 mm,

Zakres cięcia:
• 600 mm x 400 mm x 310 mm.

P.P.H „OLMAR” s.c.
Pl. Wolności 3a
63-460 Nowe Skalmierzyce
www.olmar.skalmierzyce.eu

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

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

Redukcja czasu przezbrojenia maszyny 
dzięki uchwytom tokarskim z szybką 

wymianą szczęk firmy SCHUNK

1. System szybkiej wymiany szczęk

2. Hartowany korpus uchwytu

3. Duży otwór przelotowy

4. Kanałki doprowadzające smar

5. Gwintowane otwory montażowe

6. Wyżłobienia smarowe

7. Szczęki bazowe

8. Mechanizm zamykający

9. Otwory pod śruby mocujące 

10. Zintegrowany mechanizm kulowy

11. Różne typy przyłączy

12. Modułowy system wymiennych tulei centralnych

13. Dodatkowe uszczelnienie tulei centralnej

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

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

2. Wyrzutnik detali - optymalny dodatek do automatycznego załadunku

1. Regulowany zderzak - zapewnia powtarzalność mocowania detalu
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SCHUNK Intec Sp. z o. o.
Ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno

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

► ROTA THW vario 215

ROTA THW vario 215 w kombinacji z trzpieniem rozprężnym vario D

  Zakresy mocowania trzpieni rozprężnych vario-D w 4 wielkościach:

    D0: zakres mocowania: 20-28mm

    D1: zakres mocowania: 26-38mm

    D2: zakres mocowania: 36-54mm

    D3: zakres mocowania: 50-80mm

Zalety:

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

• Prosta i szybka wymiana tulei rozprężnych - redukcja czasów ustawienia;

• Ekstremalnie sztywne mocowanie - wysoka precyzja mocowania;

• Wysoka siła mocowania dzięki tulejom rozprężnym - brak wibracji podczas obróbki.

ROTA THW vario 215 w kombinacji z tuleją zaciskową vario F

   Zakresy mocowania tulei zaciskowej vario-F w 3 wielkościach

   F65: zakres mocowania 4-65mm

   F80: zakres mocowania 5-80mm

   F100:  zakres mocowania 16-100mm

Zalety: 

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

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

• Szybka wymiana tulei - redukcja czasów i kosztów ustawienia maszyny

• Małe średnice mocowania - elastyczność dla różnych zadań mocowania

ROTA NCX

Po wcześniejszych sukcesach uchwytów hakowo-klinowych, SCHUNK wprowadza 
system szybkiej wymiany szczęk do maszyn CNC z cylindrem o krótkim skoku. ROTA 
NCX wyróżnia się w szczególności w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych, ze 
względu na wyjątkowo korzystny stosunek ceny do wydajności. Redukuje czasy przezbro-
jenia i zwiększa wydajność maszyny, dzięki systemowi szybkiej wymiany, przy wymianie 
szczęk górnych razem ze szczękami bazowymi, szczęki nie muszą być ponownie przeta-
czane. Do uchwytu ROTA NCX pasują wszystkie szczęki górne z wrębem krzyżowym firmy 
SCHUNK. ROTA NCX może być stosowany zarówno do mocowania średnic wewnętrz-
nych, jak i zewnętrznych. Interfejs jest w pełni kompatybilny z uchwytami Kitagawa serii 
BB-200. Uchwyt dostępny jest w wielkościach: 165, 210, 260 oraz 315. 1. Korpus uchwytu, 2. Adapter cięgna, 3. Pierścień mocujący

Tel.: 22 726 25 00, Fax: 22 726 25 25
E-mail: info@pl.schunk.com, www.pl.schunk.com
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Po raz kolejny na łamach Forum Narzędziowego Oberon przedsta-
wiamy Państwu raport dotyczący urządzeń pomiarowych. Czym jest 
urządzenie pomiarowe? Jest to urządzenie, układ pomiarowy lub jego 
elementy przeznaczone do wykonywania pomiarów samodzielnie albo w 
połączeniu z jednym bądź wieloma urządzeniami dodatkowymi. W tego-
rocznym raporcie firmy, które biorą udział przedstawiają się następująco: 
3D Master, Baxar, Carl Zeiss, Casp System, Evatronix, ITA, Oberon 3D, 
Renishaw, Smarttech. 

Urządzenia dzielą się na kilka grup. Jedne są przeznaczone do pomiaru 
wielkości geometrycznych, w tym do pomiaru długości, chropowatości, 
konturu, a także błędów kształtu. Z kolegi drugie to wszelkiego rodzaju 
sondy, które są przeznaczone do pomiaru ustawienia czy wykonania 
narzędzi. W grupie badań materiałowych wymieniliśmy różnego rodzaju 
twardościomierze, spektrometry, analizatory, mikroskopy pomiarowe, 
inspekcyjne, metalograficzne, jak też maszyny do badań wytrzymałościo-
wych - stworzone z myślą o testach jakościowych, przygotowanych pod 
kątem wielokrotnych powtórzeń przeprowadzanych prób. 

Każda firma, która wykonuje obróbkę mechaniczną dokonuje 
pomiarów. Mierzone są różne cechy i własności obrabianych materiałów. 
Bez dokładnych pomiarów w narzędziowni nie można pracować - produkt 
końcowy nie będzie odpowiadał potrzebom klienta. Nawet w najmniejszych 
firmach dokonuje się pomiarów długości, grubości, rozstawów otworów, 
mierzymy twardości powierzchni, czasem sprawdzamy chropowatości 
materiałów, które poddajemy obróbce. Oczywiście, im bardziej odpowie-
dzialna i większa produkcja, tym więcej cech elementu podlega badaniu. 

Przedstawione w raporcie urządzenia pomiarowe służą do pomiarów 
różnych materiałów, nie tylko stali narzędziowej. Niektóre z wymienio-
nych, potrafią mierzyć nawet najcieńsze materiały. Zaprojektowano je z 
myślą o pomiarze grubości materiałów tekstylnych, folii czy też gumy. Inne 
potrafią zmierzyć grubość powłok malarskich, czy najcieńszych warstw 
nakładanych by poprawić strukturę powierzchni materiałów. Wszystkie 
spełniają wymagania norm odpowiadających właściwym pomiarom. 

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

Polski rynek urządzeń pomiarowych jest ogromny, jednak część firm nie 
odpowiedziała na naszą propozycję wzięcia udziału w zestawieniu. Firmom, 
które znajdują się w raporcie nasza redakcja serdecznie dziękuje za udział, a 
pozostałych z branży zapraszamy do udziału w raporcie w przyszłym roku.

Szanowni Czytelnicy zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną 
przez nas tabelą. Raport zamieszczony poniżej przedstawia jak aktualnie 
prezentuje się rynek urządzeń pomiarowych. Przedstawiciele podanych firm 
na pewno zaoferują Państwu fachową pomoc w wyborze sprzętu. 

Niedługo odbędą się targi Mach-Tool (6-9 czerwca) w Poznaniu na 
których będziecie mogli osobiście skonsultować się z przedstawicielami firm 
od urządzeń pomiarowych. Mile widziane odwiedziny na stoisku naszej 
firmy w pawilonie nr 3. Serdecznie zapraszamy!            P. Sz.

Raport na stronach .36-37

Raport - urządzenia pomiarowe

Fot. 5. scanCONTROL2900 – 
skaner profilu 2D/3D”.

Fot. 1. Ręczny skaner 3D 
HandySCAN - firmy ITA.

Fot. 2. Ustawiacz narzę-
dziowy Kenova set line 

V9-S - firmy ITA.

Fot. 3. UTM-30LX – lasero-
wy skaner przestrzeni.

Fot. 4. ADAE42U – wielokana-
łowy moduł pomiarowy 

firmy WObit.

2

3

4

5
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Urządzenia pomiarowe - raport

Firma Miasto www

Pomiar wielkości geometrycznych Badania materiałowe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

3D MASTER Warszawa www.3dmaster.com.pl ● ●

BAXAR 
Autoryzowany Przedstawiciel STARRETT, 
OPTACOM, KAEFER

Bielsko-Biała www.baxar.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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

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

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

com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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

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

Pomiar wielkości geometrycznych Badania materiałowe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

3D MASTER Warszawa www.3dmaster.com.pl ● ●

BAXAR 
Autoryzowany Przedstawiciel STARRETT, 
OPTACOM, KAEFER

Bielsko-Biała www.baxar.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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

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

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

com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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

SMARTTECH Łomianki/
Warszawa www.skaner3d.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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NOWY, KOMPAKTOWY USTAWIACZ NARZĘDZIOWY 
ZAPEWNIAJĄCY NAJWYŻSZĄ DOKŁADNOŚĆ, 
NA MINIMUM PRZESTRZENI

KENOVA set line V5

»

»

»

»

»

Zakres pomiarowy: X = -50–350mm (ø)
Zakres pomiarowy: Z = 400 / 500 / 600 mm

Precyzyjne wrzeciono bazowe SK50 z mechanicznym 
zaciskiem oraz blokadą do zamocowania w dowolnej pozycji

Stabilny, odporny na odkształcenia mechaniczne 
i termiczne korpus z żeliwa szarego

Kamera CCD oraz oprogramowanie kOne Business 
umożliwiają osiągnięcie powtarzalności pomiaru ±2 µm

Duża dokładność pomiaru 
(<±1% maksymalnego zakresu pomiarowego)

Ergonomiczny uchwyt - obsługa jedną ręką Wrzeciono ze zintegrowaną krawędzią 
do kalibracji

Dokładne pozycjonowanie w obydwu osiach

Panel obsługi Oprogramowanie kOne Business Kamera wraz z podświetleniem

KENOVA set line V5 w szczegółach:

NOWY, KOMPAKTOWY USTAWIACZ NARZĘDZIOWY 
ZAPEWNIAJĄCY NAJWYŻSZĄ DOKŁADNOŚĆ, 
NA MINIMUM PRZESTRZENI

KENOVA set line V5

»

»

»

»

»

Zakres pomiarowy: X = -50–350mm (ø)
Zakres pomiarowy: Z = 400 / 500 / 600 mm

Precyzyjne wrzeciono bazowe SK50 z mechanicznym 
zaciskiem oraz blokadą do zamocowania w dowolnej pozycji

Stabilny, odporny na odkształcenia mechaniczne 
i termiczne korpus z żeliwa szarego

Kamera CCD oraz oprogramowanie kOne Business 
umożliwiają osiągnięcie powtarzalności pomiaru ±2 µm

Duża dokładność pomiaru 
(<±1% maksymalnego zakresu pomiarowego)

Ergonomiczny uchwyt - obsługa jedną ręką Wrzeciono ze zintegrowaną krawędzią 
do kalibracji

Dokładne pozycjonowanie w obydwu osiach

Panel obsługi Oprogramowanie kOne Business Kamera wraz z podświetleniem

KENOVA set line V5 w szczegółach:

Możliwości, jakie daje nam miedź wypadają bardzo blado 
w porównaniu z grafitem. Dlatego też coraz to więcej firm zaczyna 
stosować ten materiał do procesu elektrodrążenia. W USA prawie 
100% narzędziowni zrozumiało, że grafit jest o wiele rozsądniejszym 
rozwiązaniem, w Europie połowa mniej, w Polsce tylko trzech na dzie-
sięciu wykonawców elektrod robi je właśnie z grafitu. Dlaczego ... ??? 
Wydaje się, że narzędziowcy w dalszym ciągu nie zdają sobie sprawy 
z korzyści płynących z drążenia grafitem.

Podstawową zaletą „czarnego materiału" jest z całą pewnością 
szybkość, z jaką można wydrążyć dany detal. Jest to możliwe dzięki 
użyciu większego prądu. Dla miedzi przyjmujemy maksymalne natę-
żenie prądu 6 A/cm2 przekroju poprzecznego elektrody, przy graficie 
można zastosować 11 do 12 A/cm2, dzięki czemu szybkość drążenia 
wzrasta dwukrotnie. Pomimo użycia większego prądu grafit zużywa się 
mniej od miedzi. Jest to związane z jego wysoką odpornością na szok 
termiczny. Odporność na szok termiczny wynika z tego, że grafit nie topi się jak miedź w temp. powyżej 1000°C, ale sublimuje (paruje) w temp. 3300°C. 
Zużycie elektrod grafitowych (przy właściwym nastawieniu parametrów) nie przekracza nawet 1% !!!

Kolejną istotną sprawą, na którą warto zwrócić uwagę jest 
obróbka grafitu. Można go ciąć, frezować, gwintować, toczyć, szli-
fować dużo dokładniej i sprawniej, niż miedź. Frezowanie elektrod 
grafitowych trwa o 50% krócej, niż miedzianych, dzięki czemu znów 
oszczędzamy czas i pieniądze, potrzebne na wykonanie detalu.

Ponadto istnieje szereg form o skomplikowanych, dokładnych 
kształtach, takich jak cienkie żeberka czy szczeliny o grubości poniżej 
1mm, gdzie nie ma możliwości użycia miedzi, gdzie nie istnieje prak-
tycznie płukanie dielektrykiem. W takich przypadkach zastosowanie 
grafitu jest rzeczą niezbędną. Co więcej, elektrodami wykonanymi 
z grafitu bez żadnego problemu obrabiać można różnego rodzaju 
stopy (np. tytanu) i trudnoobrabialne, metale jak AMPLOCOY, 
MOLDMAX, uzyskując zużycie elektrody wielokrotnie mniejsze niż 
miedzianej.

Faktem jest, że 1 dm3 grafitu o wielkości ziarna < 12mikronów 
jest tańszy o ponad 50zł od 1dm3 miedzi. Nie ma zatem żadnych 
wątpliwości - grafit to materiał przyszłościowy, a jego zastosowanie 
to czysty zysk, który pozwoli naszym firmom na znaczny rozwój.

Wyłączny dystrybutor MERSEN na terenie Polski: 

OBERON Robert Dyrda

ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław 

tel.: (052) 354 24 00 wew. 27, fax: (052) 358 00 90

e-mail: d.hulisz@oberon.pl, www.oberon.pl

Drążenie grafitem przyszłością dla narzędziowni 
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ELLOR® + 20
Grafit drobnoziarnisty uniwersalny

Maksymalne wymiary bloku: 308 x 620 x 1,830 mm

Gęstość Twardość Twardość
Wytrzy-

małość na 
ściskanie

Przewodność
Średni 

rozmiar 
ziarna

Unit Rockwell „L” Shore MPa µ Ω. cm µm

1,81 72 65 52 1,240 11

ELLOR® + 25
Grafit drobnoziarnisty do obróbki średniowykańczającej

Maksymalne wymiary bloku: 308 x 620 x 1,830 mm

Gęstość Twardość Twardość
Wytrzy-

małość na 
ściskanie

Średni 
rozmiar 
ziarna

Przewodność

Unit Rockwell „L” Shore MPa µ Ω. cm µm

1,83 80 65 55 1,220 9

ELLOR® + 40
Grafit super drobnoziarnisty do obróbki wykańczającej

Maksymalne wymiary bloku: 300 x 600 x 915 mm

Gęstość Twardość Twardość
Wytrzy-

małość na 
ściskanie

Średni 
rozmiar 
ziarna

Przewodność

Unit Rockwell „L” Shore MPa µ Ω. cm µm
1,78 75 60 60 1,270 7

ELLOR® + DS4
Grafit ultra drobnoziarnisty do obróbki wykańczającej

Maksymalne wymiary bloku: 102 x 305 x 305 mm

Gęstość Twardość Twardość
Wytrzy-

małość na 
ściskanie

Średni 
rozmiar 
ziarna

Przewodność

Unit Rockwell „L” Shore MPa µ Ω. cm µm

1,88 95 70 90 1,270 4

 
W naszej ofercie posiadamy

• grafit cięty z bloku • pręty okrągłe • pręty kwadratowe • płytki z klinem 

• cienkie listki do drążenia kanałów • wykonujemy elektrody na zamówienie.

OBERON®  
Robert Dyrda

Drobnoziarniste   grafity ELLOR®

ELLOR® + 50
Grafit super drobnoziarnisty do obróbki wykańczającej

Maksymalne wymiary bloku: 305 x 305 x 915 mm

Gęstość Twardość Twardość
Wytrzy-

małość na 
ściskanie

Przewodność
Średni 

rozmiar 
ziarna

Unit Rockwell „L” Shore MPa µ Ω. cm µm

1,86 95 80 76 1,270 5

ELLOR® + 18
Grafit drobnoziarnisty do obróbki zgrubnej

Maksymalne wymiary bloku: 308 x 620 x 1,830 mm

Gęstość Twardość Twardość
Wytrzy-

małość na 
ściskanie

Średni 
rozmiar 
ziarna

Przewodność

Unit Rockwell „L” Shore MPa µ Ω. cm µm

1.78 98 55 45 1.370 12

Wyłączny dystrybutor grafitów MERSEN. 
OBERON Robert Dyrda

Ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl
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Wyłączny dystrybutor grafitów MERSEN. 
OBERON Robert Dyrda

Ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl
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Innowacyjne i opłacalne

Firma OPS Ingersoll od blisko dwóch dekad prowadzi stałe badania własnych maszyn i nieustannie je rozwija. Dzięki temu dostarcza użyt-
kownikom najnowocześniejsze technologie, zapewniając wysoką rentowność urządzeń, a tym samym długotrwałe bezpieczeństwo inwestycyjne. 
„EagleTec inside" – kierując się tym hasłem, firma wraz z każdą wytwarzaną maszyną składa klientom zobowiązanie wszechstronności, niezawodności 
i uniwersalności swoich urządzeń.

Technologie i maszyny OPS Ingersoll sprawdzą się m.in. przy wytwarzaniu narzędzi i form wtryskowych, precyzyjnej mikroobróbce, frezowaniu 
elektrod z grafitu i miedzi czy produkcji wkładek do elementów optycznych. Znajdą też zastosowanie w tłocznikach i wykrojnikach, stomatologii 
medycznej, a nawet w technologiach lotniczych i kosmicznych.

Dynamiczne i zautomatyzowane

Dzięki unikalnej budowie i konstrukcji bramowej z podwójnym systemem napędów maszyna zapewnia niezwykłą dynamikę obróbki. Wszystkie 
ruchy w osiach XYZ wykonuje głowica, stół zaś pozostaje nieruchomy. Do tego maszyna jest symetryczna termicznie. Stół uchylno-obrotowy wyposa-
żony w silniki momentowe (torque) zapewnia wysoką dynamikę w obróbce ciągłej do 500 kg.

Daleko poza standard
Autor: Tomasz Piekarniak

Duże prędkości skrawania, brak chłodziwa i wysokie przy-
spieszenie, a przy tym unikalne strategie obróbki, wysoka jakość 
powierzchni, dokładność rzędu kilku mikronów i wydajna obróbka 
grafitu – to tylko niektóre cechy technologii HSC skoncentrowane 
w jednej obrabiarce firmy OPS Ingersoll, serii Eagle V.

Dla firm produkujących precyzyjne elementy, elektrody, wkładki oraz 
formy obrabiarka OPS Ingersoll High Speed Eagle V5, dystrybuowana 
przez firmę Abplanalp, to rozwiązanie idealne. Dzięki szczelnej obudowie 
maszyny i wydajnemu odciągowi pyłów frezarka przystosowana jest 
do obróbki elektrod grafitowych oraz innych materiałów pylących. 
Technologia HSC (ang. High Speed Cutting) umożliwia wydajne i precy-
zyjne skrawanie tytanu i wszelkiego rodzaju stali hartowanych powyżej 50 
HRC. Bramowa konstrukcja z nieruchomym stołem oferuje dużą dynamikę 
ruchów, niezależną od obciążenia stołu, oraz dużą przestrzeń obróbczą 
w stosunku do wymiarów maszyny. Do tego dochodzi przyjazne stero-
wanie Heidenhein TNC 640.
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Opcjonalnie oferowana jest obróbka 5-osiowa symultaniczna

O automatyzacji na najwyższym poziomie świadczy też zapro-
jektowanie magazynu. Magazyn zintegrowany z maszyną zajmuje 
minimalną przestrzeń, magazyn zewnętrzny natomiast opcjonalnie 
dostępny jest dla narzędzi o maksymalnej pojemności do 175 pozycji. 
Może być też zaprojektowany jako połączony magazyn dla obrabia-
nych przedmiotów i narzędzi.

Ponadto OPS Ingersoll w swoich maszynach stosuje najnowsze 
systemy sterowania od Heidenhain. Ukierunkowana koncepcja 
serii Eagle V w połączeniu z nowymi cechami jednostki sterującej 
zapewnia znakomitą powierzchnię i precyzję przy jednoczesnej 
optymalizacji czasu obróbki. Pozwala to osiągać najlepsze wyniki 
obróbki elementów o różnych rozmiarach i masach zarówno w 3, 
jak i 5 osiach.

Ucieczka do przodu

W najnowszym katalogu frezarek HSC serii Eagle V firma OPS Ingersoll nie bez powodu odwołuje się do specyfiki hokeistów – sportowców szyb-
kich, twardych i bezkompromisowych. Jak powiedział jeden z nich, Wayne Gretzky: „Wielu graczy idzie tam, gdzie jest krążek. Ja idę tam, gdzie będzie 
krążek”. I to jest istota strategii OPS Ingersoll – nie być tam, gdzie są inni, ale wyznaczać nowe horyzonty w technologiach frezowania. Obecnie jest nim 
technologia HSC – szybka i bezkompromisowa.

Uzupełnieniem oferty jest bogaty wybór wrzecion od firmy FISCHER (stożki HSK E40, HSK E50 i HSK A63). Wszystkie wrzeciona są opcjonalnie 
dostępne z wewnętrznym źródłem chłodziwa. Przy użyciu powietrza lub aerozolu powstaje bardzo delikatny spray – mieszanina z niewielką ilością 
chłodziwa – stale odmierzany i dozowany do ostrza narzędzia bez żadnych strat. Optymalne zastosowanie cząstek smarnych skutecznie redukuje 
tworzenie się ciepła.

www.abplanalp.pl

tomasz.piekarniak@abplanalp.pl

reklama

Fot. Automatyzacja MoldCenter – połączenie frezarki HSC i drążarki EDM



Pręty okrągłe, przycięte 
na wymiar

Na składzie pręty stalowe, miedziane i aluminiowe  
w gatunkach:

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

www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

OBERON® 
Robert Dyrda

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

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

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

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

• 1.2210 (NW1) srebrzanka • 1.2767 (˜NPW+Ni)  • aluminium 2017 (PA6)

• 1.3245 (SK5M+0,1%S)  • TOOLOX 44® tw. 45 HRC • inne 
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Specjalizująca się w produkcji narzędzi skrawających i systemów 
narzędziowych firma Sandvik Coromant przedstawia rewolucyjną 
koncepcję toczenia, która pozwala na zwiększenie elastyczności 
obróbki oraz możliwość znacznego zwiększenia produktywności. 
Metoda PrimeTurning™ wraz z odpowiednimi narzędziami oferuje 
firmom produkcyjnym, zwłaszcza z sektora lotniczego i motoryza-
cyjnego, pierwsze przemysłowe rozwiązanie umożliwiające toczenie 
we wszystkich kierunkach.

Inaczej niż w przypadku tradycyj-
nych, znanych od lat metod toczenia, 
zastosowanie PrimeTurning umoż-
liwia wykonanie przejść wzdłużnych 
(do przodu i do tyłu), planowania 
i profilowania przy użyciu tego 
samego narzędzia. U podstaw tej 
metody leży zagłębianie ostrza 
w materiał przy uchwycie i toczenie 
przejściem od uchwytu.Mały kąt 
przystawienia pozwala na obróbkę 
z wyższymi parametrami skrawania. 
Ponadto, przy użyciu tych samych 
narzędzi można wykonywać trady-
cyjne przejścia do uchwytu.

Specjaliści Sandvik Coromant przekonują, że w przypadku niektórych 
zastosowań, dzięki użyciu metody PrimeTurning w miejsce tradycyjnego 
toczenia, produktywność wzrasta o 50%. Po części jest to zasługa małego 
kąta przystawienia, który pozwala uzyskać cieńsze i szersze wióry. Dzięki 
temu naprężenia rozkładają się na dłuższym odcinku krawędzi skrawającej, 
a ciepło nie kumuluje się w obszarze naroża płytki.Rezultatem są zarówno 
zwiększone parametry skrawania, jak i przedłużona trwałość narzędzia. 
Dodatkowo, kiedy toczymy od uchwytu, nie ma ryzyka zakleszczania się 
wiórów (częsty i niepożądany efekt tradycyjnego toczenia wzdłużnego). 
Wykorzystanie obrabiarki w większym stopniu w związku ze skróceniem 
czasu trwonionego na ustawianie i wymianę narzędzi również zwiększa 
ogólną wydajność produkcji.

Metoda PrimeTurning jest szczególnie korzystna dla przemysłu motory-
zacyjnego, gdzie istnieje potrzeba przeprowadzania toczenia zewnętrznego 
w produkcji wielkoseryjnej lub przemysłu lotniczego, gdzie wymaganych jest 
wiele zmian narzędzi i częste zmiany sposobu mocowania.

“Doświadczeni operatorzy wiedzą, że mały kąt przystawienia umoż-
liwia zwiększenie prędkości posuwu” mówi Håkan Ericksson, Global Product 
Specialist w Sandvik Coromant. “Jednak, w toczeniu konwencjonalnym 
konieczne jest zastosowanie kąta przystawienia bliskiego 90°, aby móc 
toczyć do kołnierza i uniknąć powstania wiórów wstęgowych, charakte-
rystycznych dla małego kąta przystawienia. Metoda PrimeTurning rozwią-
zuje te problemy łącząc bezproblemowy dostęp do powierzchni kołnierzy 

i zastosowanie kąta przystawienia 25-30° z doskonałą kontrolą wiórów 
i zachowanymi wartościami tolerancji. To innowacyjne rozwiązanie oferuje 
niezliczone możliwości przeprowadzenia operacji tokarskich w sposób 
o wiele bardziej wydajny i produktywny niż dotychczas. To nie tylko nowe 
narzędzie, to całkowicie nowe podejście do procesu obróbki tokarskiej.”

Metoda PrimeTurning jest wspierana przez wprowadzenie do sprze-
daży dwóch wyspecjalizowanych wariantów narzędzi tokarskich CoroTurn® 
Prime i aplikacji komputerowej PrimeTurning służącej do generowania 
kodów sterujących zoptymalizowanych z użyciem najlepszych praktyk 
obróbkowych. Każde naroże płytki CoroTurn Prime może być wykorzystane 
na trzy sposoby: do toczenia wzdłużnego, do planowania i do profilowania, 
zapewniając w ten sposób efektywne wykorzystanie krawędzi skrawają-
cych i wydłużenie okresu trwałości płytek. 

Oferowane są dwa wyjątkowe warianty płytki: Płytka CoroTurn Prime 
w wariancie A posiada trzy naroża 35° i jest zaprojektowana do lekkiej obróbki 
zgrubnej, obróbki wykończeniowej i profilowania. Płytka CoroTurn Prime 
w wariancie B, z bardzo mocnymi narożami, jest przeznaczona do obróbki 
zgrubnej. Aktualnie dostępnych jest dziewięć modeli płytek CoroTurn Prime 
w wariancie A i sześć w wariancie B odpowiednich do toczenia mate-
riałów, takich jak ISO P (stal), S (superstopy żaroodporne i tytan) oraz M 
(stal nierdzewna). W przyszłości przewidywane jest rozszerzenie tej oferty 
o modele do toczenia szerszej gamy materiałów obrabianych. Asortyment 
oprawek obejmuje 52 modele wyposażone w złącze Coromant Capto®, 
CoroTurn QS lub tradycyjny trzonek o przekroju prostokątnym.

Generator kodów sterowania PrimeTurning nie tylko zapewnia maksy-
malną wydajność, ale także bezpieczeństwo procesu poprzez optymalne 
dopasowanie prędkości posuwu do drogi narzędzia i programowanie zagłę-
bienia ostrza w materiał po łuku. Aplikacja generuje program z wykorzysta-
niem kodów ISO, które są obsługiwane przez różne układy sterowania CNC.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.sandvik.
coromant.com/pl-pl/campaigns/primeturning ub przyłączając się do 
dialogu za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Sandvik Coromant przedstawia rewolucję w procesie toczenia

Sandvik Coromant
Sandvik Coromant, będący częścią ogólnoświatowej grupy inży-

nieryjno przemysłowej Sandvik, jest liderem w dziedzinie wytwarzania 
narzędzi, rozwiązań w zakresie obróbki skrawaniem oraz posiadanej 
wiedzy. Wyznacza standardy i wdraża innowacje spełniające wymagania 
przemysłu obróbki metalu, zarówno obecne jak i związane z nadcho-
dzącą nową erą przemysłową. Wsparcie edukacyjne, duża skala inwestycji 
w badania i rozwój oraz silne, partnerskie relacje z klientami gwarantują 
postęp w zakresie technologii obróbki, który nadaje kierunek i dynamikę 
oraz zmienia przyszłość przemysłu wytwórczego. Firma Sandvik Coromant 
jest właścicielem ponad 3100 patentów na całym świecie, zatrudnia ponad 
8500 pracowników i jest reprezentowana w 150 krajach.

Fot. Nowa metoda PrimeTurning™ oraz narzędzia CoroTurn® Prime 
w wersji A (lewa ilustracja) i w wersji B (prawa ilustracja) od Sandvik 
Coromant po raz pierwszy umożliwiają toczenie we wszystkich kierunkach. 

Pierwsze przemysłowe rozwiązanie toczenia we wszystkich kierunkach oferuje zwiększenie elastyczności 
obróbki, produktywności i trwałości narzędzi

SANDVIK POLSKA Sp. z o.o.  
Al. Wilanowska 372, 02-665 Warszawa  
tel.: (22) 647 38 80, 843 21 51, 843 83 29  
fax: (22) 843 21 36, 647 12 56 
www.sandvik.coromant.com/pl

Pręty okrągłe, przycięte 
na wymiar

Na składzie pręty stalowe, miedziane i aluminiowe  
w gatunkach:

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

www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

OBERON® 
Robert Dyrda

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

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

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

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

• 1.2210 (NW1) srebrzanka • 1.2767 (˜NPW+Ni)  • aluminium 2017 (PA6)

• 1.3245 (SK5M+0,1%S)  • TOOLOX 44® tw. 45 HRC • inne 
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W artykule staram się wyjaśnić, że ciężar właściwy stali, 
szczególnie stali narzędziowej to nie pojęcie abstrakcyjne, ale 
posiadające wartość często bardzo wymierną – w pieniądzu. 
Przeliczanie wagi różnych gatunków według „współczynnika” może 
być przyczyną rozczarowań i strat.

W mojej praktyce handlu stalą często spotykam się z dość 
„radosnym” podejściem do jej ciężaru. Jest duża grupa fachowców, 
wyjadaczy, którzy biorą miarkę, mierzą klocek, mnożą „razy 8”  
i waga gotowa. Jednak sugerowałbym takie rozwiązania w zakresie 
sprawdzenia czy wózek widłowy coś udźwignie, czy paleta, uchwyt, 
stół obrabiarki wytrzyma. Do rozliczeń handlowych taka praktyka 
dopuszczalna jest przy sprzedaży stali spawalnej i ewentualnie  
w mniej cywilizowanych krajach. Na zasadzie: „…jak Kalemu ukraść  
krowa to źle, jak Kali ukraść krowa, to dobrze”. Tylko stal o niewielkiej 
zawartości dodatków stopowych ma ciężar właściwy zbliżony do  
7,86 kg/dm3. Gęstość innych stali stopowych, różni się od tej  
średniej wartości. Postanowiłem zebrać w tabelę ciężary właściwe  
częściej spotykanych stali, aby ułatwić stosowanie przelicznika.  
Do rozliczeń handlowych proszę jednak stosować wagi, najlepiej 
legalizowane - jak przewiduje ustawa.

Fot. 1 Nasza waga ważąca do 15 kg rozlicza naprawdę drobne zakupy 
metali kolorowych

Dlaczego waga, a nie miara? Bo dokładność pomiaru metrówką, taśmą 
itp. też bywa różna. A suwmiarką blachy się nie zmierzy, tzn. można – ale 
grubość brzegu blachy, ale już nie środka arkusza. Grubość blach czy prętów 
różni się od nominalnej, z reguły w górę, do tego dochodzi ewentualny 
naddatek na obróbkę, krzywizny, falistości. Pręty okrągłe potrafią być  
owalne i mieć skośnie ucięte końce. Szybciej jest położyć element na  
wadze i odczytać wynik niż mierzyć i przeliczać. Jest jeszcze jedna  
uwaga, ale tym razem w kwestii wag. Waga waży z dokładnością do  
ułamka procenta zakresu. Ilości dekagramowe, czyli ułamki kilograma  
można ważyć na wagach o nośności do 10 – 50 kg. Większe wagi, te do 
tony udźwigu mają dokładność do 0,5 kg. Tym samym bezwzględna 
dokładność (ta wyrażona w kg) maleje wraz ze wzrostem ważonego 
ciężaru. Waga w hucie, ważąca ciężary do 50 t, nie pokaże wiarygodnie  
ilości kilogramowych.

Fot. 2 Wskaźnik wagi ważącej do 1000 kg pokazuje wagę z dokładnością  
do 0,5kg, dokładniej nie będzie w tak dużym zakresie.

Wracając do ciężarów właściwych materiałów narzędziowych -  
w tabeli 1 są zebrane gęstości popularnych stali i stopów aluminium,  
stopów miedzi. Są to wartości, powtórzę raz jeszcze teoretyczne,  
uśrednione z danych producentów stali w Europie, ale może będą  
Państwu pomocne przy prostych oszacowaniach.

Ile właściwie waży stal?

Materiał Gęstość kg/
dm3 Materiał Gęstość kg/

dm3 Materiał Gęstość kg/
dm3 Materiał Gęstość kg/

dm3

1.2201 
(NC10) 7,6 1.2842 

(NMV) 7,85 Grafit 
>10 µm 1,78 Ampco® 18 

CuAl10Fe3.5 7,95

1.2083 
(4H13) 7,65 1.2343 

(WCL) 7,85 Grafit
<5 µm 1,88 Mosiądz .0550

CuZn40Al2 8,1

1.2316 7,65 1.2550 
(NZ3) 8,0 Aluminium

5xxx 2,66 Ampco® 83
CuBe2 8,26

1.2379 
(NC11LV) 7,68 1.3207 

(SK10V) 8,2 Aluminium
6xxx 2,70 Ampco® 940

Sn0,4F2,5Ni0,7 8,71

1.2714 
(WNLV) 7,8 1.3243 

(SK5M) 8,2 Aluminium
7xxx 2,82 Brąz 2.1030

CuSn8 8,8

1.2311 7,83 1.3343 
(SW7M) 8,2 Aluminium

2xxx 2,84 M1E
(99,9% Cu) 8,94

1.7225 
(40HM) 7,85 1.3202 8,4 Tytan 4,87 Brąz 2.1192

CuSn8Pb15 9,1

1.2063 
(NC6) 7,85 1.3355 

(SW18) 8,7 Żeliwo 7,2 15W-EDM
70%W 30%Cu 14,25

c.d. artykułu na str. 48 »»
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Dlaczego piszę, że zebrane dane są uśrednione? Bo różni producenci 
operują nawet w tym samym gatunku różnymi składami chemicznymi 
(są pola tolerancji). Do tego dochodzi sam proces produkcji i końcowej 
przeróbki plastycznej (ciągnione, walcowane, kute lub prasowane pręty).
Zatem tabelę 1 używamy do orientacji w temacie, do rozliczeń – używamy 
wag. Ciekaw jestem, jaki procent klientów, wybierając dostawcę towaru 
według najniższej ceny za kg, faktycznie weryfikuje ilość towaru jaka 
pojawiła się w magazynie. Bo można mieć najniższą cenę na papierze, ale 
potem najbardziej gęste pręty na świecie i wyjść na swoje. Zadanie z klasy 
II SP mówi co jest cięższe – kilogram stali czy kilogram pierza. No to upuście 
sobie raczej kilo pierza niż żelaza na stopę!

Fot. 3. Waga o nośności do 3000 kg pokazuje wagę z dokładnością do 1 kg.

Podsumowując: ciężar właściwy stali obniża zawartość chromu (jego 
ciężar właściwy 6,6 g/cm3) powyżej ilości kilku procent masy w stopie, 

a podwyższa już 2 -3 % zawartość wolframu (jego ciężar właściwy  
to 19,1 g/cm3). Chrom w dużej ilości zawierają stale 4H13, 1.2316,  
1.2083, NC10 czy NC11LV (1.2379), a wolfram zawierają stale typu NZ  
(np. 1.2550) i szybkotnące. Zawartość ołowiu, choć to metal bardzo ciężki  
np. w stalach automatowych nie wpływa na zmianę ciężaru właściwego  
od średniego, bo ołowiu w stalach automatowych jest ułamek procenta  
wagi (np. 0,2 – 0,36% w 1.0722). Zatem stosujmy miarę do „zgrubnych” 
przeliczeń wagi czy kosztów, w obliczeniach dotyczących stali  
konstrukcyjnych. Gdy w grę wchodzą już prawdziwe pieniądze,  
pracujemy w różnych materiałach, stosujmy legalizowane wagi pomiarowe 
do określania wartości elementów zlecenia.

Fot. 4. Waga z magnesem w zawiesiu suwnicy to najwygodniejszy  
i najszybszy sposób weryfikacji ile waży pręt przed i po cięciu.

Robert Dyrda

reklama

 

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

System 3R
•  System 3R z głowicą 3D

•  Prosta regulacja w trzech wymiarach 

•  System 3R jest Twoim rozwiązaniem!

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

tel. 52 354 24 00, fax. 52 354 24 01, 
www.oberon.pl, e-mail:oberon@oberon.pl



Zaprezentujemy:
– 5-osiowe centrum obróbkowe Matsuura MX-330 z paletyzacją

– pionowe centrum obróbkowe Hartford – LG-500 z robotem

– szlifi erkę kolumnową do płaszczyzn Proth PSGP 50100AHR

– poziome tokarskie centrum obróbkowe Goodway GLS-200

– elektrodrążarkę FANUC Robocut C400iB/5/AWF

– pionowe centrum obróbkowe FANUC Robodrill D21LIB5

– szeroki zakres oprzyrządowania produkcji APX

–  przykłady detali z hybrydowego centrum druku 3D 
z metalu z możliwością obróbki – MATSUURA - LUMEX

www.apx.pl

Hartrol�· Smartcenter�· Robocell

Targii  MMacch-TOOOL Saaloon OObrrabbiarekk i Naarzzędzzi  6--99.06.220017 HHalla 3/32

Jedna obrabiarka
– jeden proces

NOWOŚCI

Zapraszamy również 
do współpracy 
kooperacyjnej

Różnorodne metody automatyzacji

ITM_APX_A4.indd   1 5/16/17   3:30:43 PM
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Obrabiarki NHX 5000 drugiej generacji od DMG MORI to niezwykle 
dynamiczne jak i kompaktowe centra obróbkowe. Maszyny te idealnie 
nadają się do obróbki wymagających detali, jak też do produkcji seryjnej 
z wysoką wydajnością, np. w przemyśle motoryzacyjnym lub przy 
budowie maszyn i instalacji. Podobnie jak ich mniejsza, siostrzana wersja 
- NHX 4000 drugiej generacji – nowa seria maszyn NHX umożliwia opcjo-
nalne zastosowanie technologii Direct Drive Table (DDM®) o prędkości 
do 100 obr./min., oraz systemów pomiarowych firmy MAGNESCALE na 
wszystkich osiach w wersji standardowej. Zoptymalizowano konstrukcję 
maszyny, pozwalając na zastosowanie krótszych narzędzi. Odległość od 
czoła wrzeciona do środka palety uległa skróceniu do 70 mm, co pozwo-
liło zapewnić większą trwałość narzędzi oraz większą stabilność procesu 
obróbki. Nowe obrabiarki NHX drugiej generacji w pełni wykorzystują 
możliwości współpracy pomiędzy DMG MORI, a CELOS®.

Fot. Nowe obrabiarki serii NHX wyposażone są w nową technologię Direct 
Drive Table dla napędu stołu (DDM®), która zapewnia prędkości do 100 
min-1; urządzenia wyposażone są ponadto w systemy bezpośredniego 
pomiaru położenia MAGNESCALE na wszystkich osiach w ramach wypo-
sażenia standardowego.

Maszyny NHX 4000 drugiej generacji i NHX 5000 drugiej generacji idą 
w ślady bardzo popularnej serii NHX 4000, która zawdzięcza swój sukces 
rynkowy niezwykłemu połączeniu funkcjonalności, wydajności i precyzji. 
Koncepcja maszyn serii NHX w prostej linii oparta jest na serii obrabiarek 
NH, których ponad 6.000 jest aktualnie używanych na całym świecie. 

Zakres elementów obsługiwanych przez paletę o wymiarze 400, 
w którą wyposażono obrabiarkę NHX 4000 drugiej generacji obejmuje 
detale o średnicy do ø630 mm oraz o wysokości do 900 mm. NHX 4000 
drugiej generacji wyposażona jest w narzędzia zapewniające niezwykle 
wysoki poziom dokładności i skuteczności skrawania na obszarze robo-
czym 560 x 560 x 660 mmi (wymiar podano jako: X x Y x Z). Obrabiarka 
NHX 5000 drugiej generacji posiada obszar roboczy o wymiarach 730 x 
730 x 880 mm, a jej większa paleta o wymiarze 500 umożliwia obróbkę 
detali o wysokości do 1000 mm i średnicy ø800 mm.

Nabywcy poziomych centrów obróbkowych oczekują wysokiej 
precyzji, a także najwyższej szybkości i dynamiki pracy. Prędkość szyb-
kiego posuwu w wariancie standardowym wynosi 60 m/min., przy-
spieszenie osiąga wartości do 1,2 g. Czas zmiany narzędzi to tylko 2,2 
sekundy, a technologia Direct Drive Table (DDM®) dla stołu obroto-
wego o prędkości do 100 obr/min., zapewnia najkrótszy możliwy czas 
pozycjonowania.

Podczas samej obróbki, wrzeciono osiąga prędkość 15.000 obr/
min., przy momencie obrotowym 207 Nm w wersji standardowej. 
Modułowe elementy składowe nowych modeli NHX oferują także wrze-
ciona o wysokiej prędkości, osiągające nawet 20.000 obrotów/min.

Dodatkowo, nowe rozwiązania DMG MORI w połączeniu ze sterow-
nikami CELOS® wyposażonymi w MAPPS gwarantują maksymalną 
przyjazność dla użytkownika, ponieważ system CELOS® opracowany 
przez DMG MORI upraszcza i przyspiesza proces produkcji, od pierw-
szej idei po wyrób gotowy, podczas gdy aplikacje CELOS® zapewniają 
spójność zarządzania, dokumentacji oraz wizualizacji zadań, procesów 
i danych urządzenia. System CELOS® pozwala na połączenie pomiędzy 

Poziome centra obróbkowe wyróżniające 
się trwałością, precyzją i prędkością.

Druga generacja obrabiarek NHX 4000 
i NHX 5000

Wyposażone standardowo w wydajne wrzeciono osią-
gające 15.000 obr/min, a także sterowniki CELOS z MAPPS 
V na bazie Mitsubishi, poziome centra obróbkowe NHX 
4000 drugiej generacji, oraz NHX 5000 drugiej generacji 
oferują pełną gamę możliwości wymaganych przy procesie 
produkcji, od pojedynczych detali po produkcję seryjną.

Fot. NHX 5000 drugiej generacji wyposażony w paletę o wymiarze 500 może 
obrabiać detale o wymiarach do ø 800 mm i wysokości do 1000 mm.
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warsztatem, a wyższymi szczeblami zarządzania firmy, dzięki czemu 
możliwe jest uzyskanie jednolitego, cyfrowego i bezpapierowego 
systemu produkcji. 

Dodatkowo, system CELOS® współpracuje z oprogramowaniem PPS 
i ERP; możliwa jest współpraca sieciowa z aplikacjami CAD/CAM, dodat-
kowo będzie on zgodny z nowymi rozszerzeniami aplikacji CELOS® APP. 
W ten sposób, system CELOS® pozwoli użytkownikom na łatwe wejście 
na drogę do produkcji produkcji „Przemysł 4.0”, stanowiąc wyjątkowe 
połączenie pomiędzy zaawansowanymi technicznie rozwiązaniami 
DMG MORI a systemami produkcji i logistycznymi opartymi na sieciach 
ad-hoc, zdecentralizowanych, samo-optymalizujących i działających w 
czasie rzeczywistym.

Fot. Direct Drive Table (DDM®) (dostępne jako opcja) zapewnia pręd-
kość 100 obr./min., dla najkrótszego czasu pozycjonowania 0,73 
sekund w modelu NHX 4000 drugiej generacji, lub 0,94 sekund dla 
modelu NHX 5000 drugiej generacji.

DMG MORI oferuje klientom wiele różnych opcji wdrożenia obra-
biarek NHX 4000 drugiej generacji i NHX 5000 drugiej generacji tak, aby 
proces ten przebiegał w sposób zindywidualizowany, zgodnie ze szcze-
gólnymi oczekiwaniami danego odbiorcy. Dostępne opcje obejmują 
także różnorodne rozwiązania automatyczne. Dla przykładu, poziome 
centra obróbki mogą zostać wyposażone w okrągły system dystrybucji 
palet (round pallet pool system - RPP), wyróżniający się niewielkim 
wymaganym miejscem oraz możliwością instalacji w różnym ustawieniu. 
Systemy DMG MORI oferują ponadto możliwość integracji z wybie-
rakowym systemem dystrybucji palet nośnych (CPP) oraz liniowym 
systemem dystrybucji palet nośnych (LPP).

Najważniejsze cechy obrabiarek NHX 4000 drugiej generacji oraz 
NHX 5000 drugiej generacji

• Wysoka dynamika maszyn zapewnia najkrótszy możliwy do 
uzyskania czas wymiany narzędzia nawet do 2,2 sek. (NHX 4000): 
NHX 4000 = 1,2 g / 1,2 g / 1,2 g, NHX 5000 = 1,0 g / 1,2 g / 0,9 g;  do 
60 m/min posuwu szybkiego w standardowej wersji; oferuje o 60% 
większą stabilność dynamiczną

• Maksymalna wydajność frezowania dzięki nowym wrzecionom 
speedMASTER: 15.000 obr./min. przy 207 Nm w konfiguracji 
standardowej; 15.000 obr./min. oraz 250 Nm w wersji o wysokim 
momencie obrotowym oraz 20.000 obr./min w wersji o wysokiej 
prędkości (221 Nm).

• System Direct Drive Table (DDM®) dla stołu obrotowego (dostępny 
jako opcja) z 100 obr./min., zapewnia najkrótszy możliwy czas 
pozycjonowania 0,73 sekund dla NHX 4000, lub 0,94 sekund dla 
NHX 5000.

• Optymalny spływ wiórów zapewniają spadziste osłony obszaru 
roboczego oraz trwała osłona wzdłuż osi Y wykonana w ukła-
dzie "pantografu". 

• System CELOS wyposażony w MAPPS V zapewnia wysoki poziom 
przyjazności dla użytkownika oraz opłacalność produkcji.

Dane techniczne

* dostępne jako opcja

 NHX 4000 NHX 5000

Osie X-/Y-/Z- mm 560/560/660 730/730/880

Rozmiar palety mm 400 x 400 500 x 500 

Maks. ładowność palety kg 400 500 (*700)

Prędkość wrzeciona
obr/
min.

15.000 
(*20.000)

15.000 
(*20.000)

Przyspieszenie (X/Y/Z) g 1,2/1,2/1,2 1,0/1,2/0,9

Magazyn narzędziowy kubki
40 (*60, 120, 
180, 240)

40 (*60, 120, 
180, 240)

Czas zmiany narzędzi sek. 2.2 2.5

CELOS z MAPPS V na 
bazie Mitsubishi

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia 
stoiska DMG MORI podczas zbliżających się 
targów MACH-TOOL w Poznaniu, w dniach 

06-09 czerwca 2017r.

Odwiedź nas!
Hala 3/stoisko 2
od 06 do 09 czerwca 2017 
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Fot. 3. Tokarka TM 18Li - firmy Hurco Sp. z o.o.

Fot. 1. Tokarka ST-20Y - firmy Abplanalp Consulting

Nie po raz pierwszy na łamach Forum Narzędziowego Oberon przedstawia-
my Państwu raport dotyczący tokarek CNC, ale po raz pierwszy w takiej postaci. 
Ograniczając ilość danych technicznych w raporcie, pozostawiliśmy większe pole 
do popisu przedstawicielom firm, aby podczas spotkania z klientem mogli przed-
stawić więcej informacji na temat prezentowanych modeli tokarek.

Branża obróbki metalu od wielu lat przeżywa rozkwit, także w naszym kraju. 
Wzrost zamówień, z jakimi spotkają sie oferujący usługi, wymusił zmiany, jakie 
zaszły w wielu firmach. Zaczęto wybierać tokarki CNC, odstawiając do lamusa 
maszyny sterowane w sposób konwencjonalny, choć nadal spotykamy je w na-
rzędziowniach. Co jest czynnikiem decydującym, że wybieramy tokarkę CNC?

1. Tokarki CNC mogą pracować nieprzerwanie 24h przez okrągły rok (oczy-
wiście pod nadzorem operatora).

2. Maszyny CNC z raz wprowadzonym programem, który następnie może 
być powielony nawet setki tysięcy razy, zapewniają bardzo dobrą powta-
rzalność wykonywanych detali.

3. Takimi maszynami operować mogą osoby niżej wykwalifikowane, w przeci-
wieństwie do pracy z urządzeniami konwencjonalnymi. W przypadku tokarek 
numerycznych wystarczy osoba pisząca programy oraz operatorzy.

4. Maszyny CNC mogą działać sprawniej i wydajniej poprzez aktualizacje 
oprogramowania sterującego.

5. Szkolenia z zakresu pracy na maszynach numerycznych odbywają się za 
pomocą wirtualnego oprogramowania, które z kolei umożliwia ćwiczenia 
z urządzeniem na ekranie monitora komputerowego. Atutami tego rozwią-
zania jest brak uszkodzeń maszyny przez „pomyłki” uczącego się i dostęp-
ność maszyny do pracy 24 godziny na dobę do pracy (szkolenie nie blokuje 
pracy maszyny).

6. Jeden operator może nadzorować kilka maszyn. Okazjonalnie wymagane 
są wymiany narzędzi.
Pomimo tych niewątpliwych zalet, należałoby zwrócić jednak uwagę na 

wady wprowadzania maszyn numerycznych. Zakup tokarki CNC wiąże jed-
nak z wyższym kosztem niż zakup maszyny konwencjonalnej, pomimo tego, 
że ceny maszyn wciąż spadają. Wspomniana zaleta obsługi maszyny nume-
rycznej przez osobę niekoniecznie z wyższymi kwalifikacjami, mogą spowo-
dować, iż umiejętności operatorów maszyn konwencjonalnych mogą okazać 
się absolutnie niepotrzebne. Kolejną wadą jest fakt, iż inwestycje w urządzenia 
CNC determinują mniejsze zapotrzebowanie na zasoby ludzkie, a to może po-
wodować większe bezrobocie w branży.

Niemniej jednak można spotkać się z opiniami klientów, iż inwestycja 
w maszyny CNC jest szansą na utrzymanie się na rynku, gdyż pozwala na 
większą automatyzację określonych detali. Specyfika pracy urządzeń nume-
rycznych sprawia, że potrzebujemy mniejszej ilości pracowników i możemy 
sprawniej realizować zamówienia niezależnie od ich wielkości.

Zapotrzebowanie poszczególnych klientów na tokarki jest indywidualne 
i tutaj nie ma reguły, którą maszynę wybrać, dlatego nasze zestawienia ma-
szyn pomagają w podjęciu decyzji, nad którą maszyną się zastanowić i być 
może dokanać zakupu. Oczywiście kontakt z przedstawicielem firmy jest ko-
nieczny, aby omówić ważne kwestie dotyczące urządzenia.

Jesteśmy zadowoleni, iż raport cieszy się nieustannym zainteresowaniem. 
W tegorocznej edycji udział wzięło 15 firm tak produkujących, jak i sprzedają-
cych maszyny. W zestawieniu na stronach 52 i 53 mogą Państwo znaleźć dane 
kontaktowane firm, do których można bezpośrednio zwrócić się w przypadku 
zainteresowania ich produktami.                     

E.L

Tokarka CNC czy konwekcjonalna?

Fot. 2. Tokarka AVIAturn 35SMY firmy Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA

Fot. 4. Tokarka BL-X30 firmy DIGIMA DC



Sprzedaż maszyn CNC,  serwis,  części zamienne 

Tokarki,  
Automaty tokarskie; 

Centra:  
Tokarsko-frezarskie 

Automaty tokarskie, jedno 
i wielowrzecionowe;  

Centra:  
Tokarsko-frezarskie,  
Tokarsko-szlifierskie 

Obrabiarki do profili 
Ślimakowych; 

Dłutownice CNC 

Elektrodrążarki wgłębne; 
Wycinarki drutowe 

Prasy:  
do tuszowania/sprawdzania 

form oraz tłoczników 

Szlifierki  
cylindryczne 

Szlifierki  
płaskie 

i profilowe 

Piece przemysłowe  
do obróbki  

cieplno- chemicznej 

Urządzenia do  
precyzyjnego cięcia 
strumieniem wody 

5-cio osiowe 
Centra obróbkowe 

5-osiowe,  2-wrzecionowe 
centra  

do produkcji wielkoseryjnej; 
Automaty obrotowo-taktujące 
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Abplanalp Sp. z o.o. Łulasz Sałach lukasz.salach@abplanalp.
pl; www.abplanalp.pl

ST-10 356 406 A2-5 44 58,7 6000 - 8000 11,2 200 406 - 30,5 30,5 3 51 100-400 102 3200 1880 1842 2268

ST-30 533 660 A2-6 76 88,9 3400 - 8000 22,4 318 660 - 24 24 4 55 133-666 724 4826 2515 2438 5988

AS-200 340 427 A2-6 65(71) - 4500 - - 15 227,5 320 - 24 36 4 70 - 80 1650 1600 1850 3200

SC-450L 480 1520 A2-8 81(90) - 2500 - - 30 322,5 1610 - 18 24 5 - 250-1100 1490 5050 2165 2185 9000

Eurometal Sp. z o.o. Maciej Gugnowski 
tel. 58 680 25 32 www.eurometal.com.pl

CNC-S20 280 560 A2-6 75 - 4200 - - 7,5/11 - - - 200 730 MT4 75 - 540 3514 1631 2339 4250

S36LL 500 1700 A2-11 165 - 1200 - - 22/26 - - - 300 1800 MT5 110 - 1750 5200 1900 2100 9350

Fabryka Automatów 
Tokarskich S.A.
HACO FAT Sp. z o.o.

Paweł Janas 
tel. 71 360 93 05 biuro@haco.com

TUR MN/MN P 
560/630/710

560-300 
/630-370 
/710-440

1000, 2000, 
3000, 
4000

D1-8, D-11, 
A2-11, 
A2-15

105, 140, 
165, 190 90, 117 2-2500 - - S6-18,5 365 / 390 

/ 410 1000 + 80 - 8 m/min 8 m/min MK 5 100 /125
pinola 

manualna 
lub hydrau-

liczna

180/150 od 2 990 2 270 2 200 od 3 700

TUR SMN 
800/930/1100

800-500 
/930-610 
/1100-760

2000 
…-6000

D1-11, A2-
15, A2-20

140, 220, 
320, 360 117 4-1800 - - S6-33 505 / 570 

/ 650 2000 +90 - 6 m/min 6 m/min MK6 125 / 140 
/ 160 300 od 4 850 od 2 660 2 100 od 7 300

TUR MN 
1150/1350

/1550

1150-700
1350-900
1550-1100

2000, 
4000,
16000

A2-15, 
A2-20

140, 220,
320, 

360, 450
117 2-900 - - S6-56 650 / 750 

/ 775 2000 +90 - 10 m/min 10 m/min
obrotowe 
gniazdo 

MK6
200

pinola 
hydrau-

liczna

200 od 5200 od 2 660 2 550 od 17 000

FCT 700 700-490 1100, 1600, 
2100,-3100

A2-8,
A2-11, 
A2-15

105, 
140, 
220

90, 17 2-2200 - S6-33 460 1100 +50 - 20 m/min 20 m/min
obrotowe 
gniazdo 

MK5
120 100 od 4950 2 360 2 540 od 10 000

Producent: FAMOT 
Pleszew
Dystrybutor: DMG MORI 
Polska

Mariusz Derbic
tel. +48 602 673 618

mariusz.derbich@
dmgmori.com

CLX 350 320 580 A2-6 73 52 0 - 5000 - 938* 16,5 [40% 
DC] t.b.c. t.b.c. t.b.c. 30 36 MK4 nie dotyczy 0 - 400 nie 

dotyczy 2800 1780 1850 4700

CLX 450 400 600 A2-8 91 81 0 - 4000 - 573* 25,5 [40% 
DC] t.b.c. t.b.c. t.b.c. 30 30 MK5 nie dotyczy 0 - 800 nie 

dotyczy 3000 2660 1932 5800

FOP AVIA S.A Agnieszka Rabczuk a.rabczuk@gazeta.pl
www.avia.com.pl

AVIAturn63
90(opcja: 
112/135/
150/360)

1400
A2-8 

(opcja:A2-
11/ A2-15)

105(opcja:
131/155/

178/ 360)
400 0-2 800 - 2 800 26,5/39 - 20/405 - - 24 24 5 110 1500 100 4580 2150 2370 8500

AVIAturn35 65 600 A2-6 75,5 210 0-5 000 - 5 000 11/15 - 10/210 - - 25 30 5 60 500 - 2860 1660 2120 3850

Inter-Plast 
Z.Bodziachowska-Kluza 
Spółka Jawna

Marcin Drozd
kom. 500 295 819

marcin@inter-plast.pl
www.inter-plast.pl

XYZ SLX 355 360 1000 D1-6 
Camlock 52 - 35-4000 - - 5,6 195 900 - 6300 6300 MT 4 60 - 150 2300 1250 1750 2600

XYZ SLX 555 560 1750 opcja D1-11 
Camlock 104 - 30-1800 - - 11 280 1650 - 6300 6300 MT 5 90 - 160 3350 1600 1950 4100

XYZ CT 65 220 320 ASA A2-6 76 65 0-4500 - - 15 185 260 - 20000 20000 MT 4 60 - 90 2620 1450 1740 2900
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Abplanalp Sp. z o.o. Łulasz Sałach lukasz.salach@abplanalp.
pl; www.abplanalp.pl

ST-10 356 406 A2-5 44 58,7 6000 - 8000 11,2 200 406 - 30,5 30,5 3 51 100-400 102 3200 1880 1842 2268

ST-30 533 660 A2-6 76 88,9 3400 - 8000 22,4 318 660 - 24 24 4 55 133-666 724 4826 2515 2438 5988

AS-200 340 427 A2-6 65(71) - 4500 - - 15 227,5 320 - 24 36 4 70 - 80 1650 1600 1850 3200

SC-450L 480 1520 A2-8 81(90) - 2500 - - 30 322,5 1610 - 18 24 5 - 250-1100 1490 5050 2165 2185 9000

Eurometal Sp. z o.o. Maciej Gugnowski 
tel. 58 680 25 32 www.eurometal.com.pl

CNC-S20 280 560 A2-6 75 - 4200 - - 7,5/11 - - - 200 730 MT4 75 - 540 3514 1631 2339 4250

S36LL 500 1700 A2-11 165 - 1200 - - 22/26 - - - 300 1800 MT5 110 - 1750 5200 1900 2100 9350

Fabryka Automatów 
Tokarskich S.A.
HACO FAT Sp. z o.o.

Paweł Janas 
tel. 71 360 93 05 biuro@haco.com

TUR MN/MN P 
560/630/710

560-300 
/630-370 
/710-440

1000, 2000, 
3000, 
4000

D1-8, D-11, 
A2-11, 
A2-15

105, 140, 
165, 190 90, 117 2-2500 - - S6-18,5 365 / 390 

/ 410 1000 + 80 - 8 m/min 8 m/min MK 5 100 /125
pinola 

manualna 
lub hydrau-

liczna

180/150 od 2 990 2 270 2 200 od 3 700

TUR SMN 
800/930/1100

800-500 
/930-610 
/1100-760

2000 
…-6000

D1-11, A2-
15, A2-20

140, 220, 
320, 360 117 4-1800 - - S6-33 505 / 570 

/ 650 2000 +90 - 6 m/min 6 m/min MK6 125 / 140 
/ 160 300 od 4 850 od 2 660 2 100 od 7 300

TUR MN 
1150/1350

/1550

1150-700
1350-900
1550-1100

2000, 
4000,
16000

A2-15, 
A2-20

140, 220,
320, 

360, 450
117 2-900 - - S6-56 650 / 750 

/ 775 2000 +90 - 10 m/min 10 m/min
obrotowe 
gniazdo 

MK6
200

pinola 
hydrau-

liczna

200 od 5200 od 2 660 2 550 od 17 000

FCT 700 700-490 1100, 1600, 
2100,-3100

A2-8,
A2-11, 
A2-15

105, 
140, 
220

90, 17 2-2200 - S6-33 460 1100 +50 - 20 m/min 20 m/min
obrotowe 
gniazdo 

MK5
120 100 od 4950 2 360 2 540 od 10 000

Producent: FAMOT 
Pleszew
Dystrybutor: DMG MORI 
Polska

Mariusz Derbic
tel. +48 602 673 618

mariusz.derbich@
dmgmori.com

CLX 350 320 580 A2-6 73 52 0 - 5000 - 938* 16,5 [40% 
DC] t.b.c. t.b.c. t.b.c. 30 36 MK4 nie dotyczy 0 - 400 nie 

dotyczy 2800 1780 1850 4700

CLX 450 400 600 A2-8 91 81 0 - 4000 - 573* 25,5 [40% 
DC] t.b.c. t.b.c. t.b.c. 30 30 MK5 nie dotyczy 0 - 800 nie 

dotyczy 3000 2660 1932 5800

FOP AVIA S.A Agnieszka Rabczuk a.rabczuk@gazeta.pl
www.avia.com.pl

AVIAturn63
90(opcja: 
112/135/
150/360)

1400
A2-8 

(opcja:A2-
11/ A2-15)

105(opcja:
131/155/

178/ 360)
400 0-2 800 - 2 800 26,5/39 - 20/405 - - 24 24 5 110 1500 100 4580 2150 2370 8500

AVIAturn35 65 600 A2-6 75,5 210 0-5 000 - 5 000 11/15 - 10/210 - - 25 30 5 60 500 - 2860 1660 2120 3850

Inter-Plast 
Z.Bodziachowska-Kluza 
Spółka Jawna

Marcin Drozd
kom. 500 295 819

marcin@inter-plast.pl
www.inter-plast.pl

XYZ SLX 355 360 1000 D1-6 
Camlock 52 - 35-4000 - - 5,6 195 900 - 6300 6300 MT 4 60 - 150 2300 1250 1750 2600

XYZ SLX 555 560 1750 opcja D1-11 
Camlock 104 - 30-1800 - - 11 280 1650 - 6300 6300 MT 5 90 - 160 3350 1600 1950 4100

XYZ CT 65 220 320 ASA A2-6 76 65 0-4500 - - 15 185 260 - 20000 20000 MT 4 60 - 90 2620 1450 1740 2900
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INDEX Werke GmbH &Co.
KG Hahn & Tessky
Galika Sp. z o.o.

Jan Mączyński galika-wars@galika.pl 
www.galika.pl

ABC 180 160 - 65 - 6000 - 20 90 260 - 27 36 - - - - 3400 1240 1750 2500

TNA600 680 1000 A11 100 - 2800 - 37 320 1070 - 15 20 MK 6 100 13100 N 100 5500 2300 2150 6800

KOVOSVIT MAS POLSKA Weronika Szmanda
tel. 61 817 82 65

biuro@kovosvit.pl
www.kovosvit.pl

MASTURN 
MT550i CNC 800 550 900 B8 82 - 3000 17 285 890 - 10 000 10 000 5 90 - 160 2538 1920 1755 3200

SP 280 280 550 A6/A8 63/61 - 4700 / 
4000 - 22 / 33 241 640 - 30 000 30 000 5 - - - 3875 2122 2345 7200

SP 430 Y 480 1100 A8 (A11) 80/90 - 3800 17/25 
(26/42) 325 - 1225 30 000 30 000 5 150 - 160 5033 2180 2264 8700

MDT Wadowski Sp. k.a. Michał Zubkowicz 
tel. 22 842 95 66" info@mdt.net.pl

SL-20 320 600 A2-5 55 42 6000 5,5/7,5 180 600 - 24 24 MT4 60 - 60 3525 1851 1832 3800

ST-80B 1000 2000 A2-11 132,5 116
Auto 4 
pręd., 
1500

- 30/37 520 - 1900 10 12 MT7 200 - 150 7700 2715 3200 20500

Richo Polska Piotr Pawlicki
kom. 781 677 446

richo@richo.pl 
www.richo.pl

MT-280 250 430 A2-6 62 52 0~4500 6000 11 215 470 - 30 30 MT 4 70 - 80 2680 1600 2000 4100

DHL-960 960 do. 6000 A2-15 230 - 6~500 6000 30kW 600 6000 - 5 5 MT 6 125 - 300 9200 2750 2280 13600

STYLE CNC Machines Sp. z o.o. 
Sosnowiec

Jarek Bilski
kom. 883 444 723

j.bilski@stylecncmachines.pl
www.stylecncmachines.pl

STYLE 350 max. 380 850 D1-8 54 - 3000 / 
4000 - 5,5 / 7,5 - - - - - 4 54 - 100 2500 1800 1800 2000

STYLE 1200 max.1200 2200-5000
A2-11, 
A2-15, 
A2-20

155, 250, 
305 - 600-800 - 27,5 / 35 - - - - - 6 125/165 - 275 4500

7300 2800 2400 6800-
10000

TAKISAWA 
APX Technologie Sp. z o.o. Michał Tokarczyk m.tokarczyk@apx.pl

www.apx.pl

TS-4000YS 370 750 A2-8 600 82 2000 - 22/15 267 -50~
+70 840 30 30 - - - - 3000 2114 2300 6500

TG-4030 710 3200
A2-11 /
A2-15 /
A2-20

940
130

/184
/274

5000 - 35/26
/22 365 - 3340 20 24 - 160 - 180 8261 2529 1255 20500

TBI Technology biuro@tbitech.pl www.tbitech.pl

VT 470 470
3000 

(zależne 
od wersji)

A28 
(A211-dla 
VT470B)

87 (110) - 3500 2000 37 - 20 24 MT5 110 - 100
3110-6110 
(w zależności 

od typu)
2000 1950 6500

10 000

TC 300 Compact 400 300 A25 / A26 44 - 6000 2000-
4500 7,5/11 - 30 30 MT4 32 - 70 2500 1300 1850 4000

ZMM BULGARIA 
Jarocińska Fabryka 
Obrabiarek S.A.

Andrzej Tomczak
tel. 62 747 26 03 www.jafo.com.pl

LT 580 580 4885 DIN 55027     
Nr 8 120 b.d.

25-100, 
100-400, 
500-2000

b.d. 11kW 290 b.d. b.d. 8 m/min 8 m/min 5 90 b.d. 230 b.d. b.d. b.d.
3800kg 

dla 
1885mm

LT 1250 1320 6000 DIN 55027     
Nr 15 200 b.d.

3,7-15,6 14,
7-62 58-250 

235-1000
b.d. 30kW 650 b.d. b.d. 8 m/min 8 m/min 6 125 b.d. 250 b.d. b.d. b.d.

9800kg 
dla 

3000mm
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INDEX Werke GmbH &Co.
KG Hahn & Tessky
Galika Sp. z o.o.

Jan Mączyński galika-wars@galika.pl 
www.galika.pl

ABC 180 160 - 65 - 6000 - 20 90 260 - 27 36 - - - - 3400 1240 1750 2500

TNA600 680 1000 A11 100 - 2800 - 37 320 1070 - 15 20 MK 6 100 13100 N 100 5500 2300 2150 6800

KOVOSVIT MAS POLSKA Weronika Szmanda
tel. 61 817 82 65

biuro@kovosvit.pl
www.kovosvit.pl

MASTURN 
MT550i CNC 800 550 900 B8 82 - 3000 17 285 890 - 10 000 10 000 5 90 - 160 2538 1920 1755 3200

SP 280 280 550 A6/A8 63/61 - 4700 / 
4000 - 22 / 33 241 640 - 30 000 30 000 5 - - - 3875 2122 2345 7200

SP 430 Y 480 1100 A8 (A11) 80/90 - 3800 17/25 
(26/42) 325 - 1225 30 000 30 000 5 150 - 160 5033 2180 2264 8700

MDT Wadowski Sp. k.a. Michał Zubkowicz 
tel. 22 842 95 66" info@mdt.net.pl

SL-20 320 600 A2-5 55 42 6000 5,5/7,5 180 600 - 24 24 MT4 60 - 60 3525 1851 1832 3800

ST-80B 1000 2000 A2-11 132,5 116
Auto 4 
pręd., 
1500

- 30/37 520 - 1900 10 12 MT7 200 - 150 7700 2715 3200 20500

Richo Polska Piotr Pawlicki
kom. 781 677 446

richo@richo.pl 
www.richo.pl

MT-280 250 430 A2-6 62 52 0~4500 6000 11 215 470 - 30 30 MT 4 70 - 80 2680 1600 2000 4100

DHL-960 960 do. 6000 A2-15 230 - 6~500 6000 30kW 600 6000 - 5 5 MT 6 125 - 300 9200 2750 2280 13600

STYLE CNC Machines Sp. z o.o. 
Sosnowiec

Jarek Bilski
kom. 883 444 723

j.bilski@stylecncmachines.pl
www.stylecncmachines.pl

STYLE 350 max. 380 850 D1-8 54 - 3000 / 
4000 - 5,5 / 7,5 - - - - - 4 54 - 100 2500 1800 1800 2000

STYLE 1200 max.1200 2200-5000
A2-11, 
A2-15, 
A2-20

155, 250, 
305 - 600-800 - 27,5 / 35 - - - - - 6 125/165 - 275 4500

7300 2800 2400 6800-
10000

TAKISAWA 
APX Technologie Sp. z o.o. Michał Tokarczyk m.tokarczyk@apx.pl

www.apx.pl

TS-4000YS 370 750 A2-8 600 82 2000 - 22/15 267 -50~
+70 840 30 30 - - - - 3000 2114 2300 6500

TG-4030 710 3200
A2-11 /
A2-15 /
A2-20

940
130

/184
/274

5000 - 35/26
/22 365 - 3340 20 24 - 160 - 180 8261 2529 1255 20500

TBI Technology biuro@tbitech.pl www.tbitech.pl

VT 470 470
3000 

(zależne 
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A28 
(A211-dla 
VT470B)

87 (110) - 3500 2000 37 - 20 24 MT5 110 - 100
3110-6110 
(w zależności 
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2000 1950 6500

10 000

TC 300 Compact 400 300 A25 / A26 44 - 6000 2000-
4500 7,5/11 - 30 30 MT4 32 - 70 2500 1300 1850 4000

ZMM BULGARIA 
Jarocińska Fabryka 
Obrabiarek S.A.

Andrzej Tomczak
tel. 62 747 26 03 www.jafo.com.pl

LT 580 580 4885 DIN 55027     
Nr 8 120 b.d.

25-100, 
100-400, 
500-2000

b.d. 11kW 290 b.d. b.d. 8 m/min 8 m/min 5 90 b.d. 230 b.d. b.d. b.d.
3800kg 
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1885mm

LT 1250 1320 6000 DIN 55027     
Nr 15 200 b.d.

3,7-15,6 14,
7-62 58-250 

235-1000
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9800kg 
dla 

3000mm
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Wysokoobrotowy silnik pneumatyczny ROTUS to jedna z wielu szlifierek ręcznych  pneumatycznych japońskiej 
firmy NSK Nakanishi. Jest to zaawansowane technicznie urządzenie wykorzystywane dla przyspieszenia 
wykańczania powierzchni form i podniesienia ich jakości.

Szybkość, precyzja i moc tego urządzenia w pełni spełniają wymagania klientów 
produkujących formy. Szlifierka jest uszczelniona hermetycznie, co pozwala jej pracować 
w trudnych warunkach, a wysoki moment obrotowy uzyskiwany przez regulacje 
obrotów poprzez przekręcenia pierścienia na rękojeści, umożliwia swobodne szlifowanie 
w stalach narzędziowych ulepszonych cieplnie i zwykłych. Największą zaletą silnika 
ROTUS jest możliwość szybkiego podłączenia jednej z 13 końcówek, przedłużek lub 
reduktorów, które przedstawiam na zdjęciu w zależności od potrzeb wykonywanych prac  
w narzędziowni.

Poniżej najistotniejsze parametry i niezbędne warunki użytkowania silnika ROTUS:

• prędkość obrotowa: 30000 obrotów/min (regulowane przekręceniem pierścienia)

• możliwe obroty: w prawo i w lewo

• moc wyjściowa: 46 W (silnik)

• pobór powietrza: 75 ml/min (powietrze musi być naolejone, jest to wymóg 
prawidłowej i długotrwałej pracy silnika)

• wymagane zasilanie powietrzem o ciśnieniu: od 0.3 do 0.45 MPa

• max moment obrotowy: 6.6 cNxm

• waga: 192 g

• dwie wersje silników: wersja standardowa IM-301 i wersja specjalna IM-300 z wbudowanym systemem wydmuchu powietrza obok końcówki  
w celu oczyszczania (usuwania) opiłków, zanieczyszczeń z obrabianego materiału czy detalu

Fot. 4. Silnik pneumatyczny IM-300 z mechanizmem zdmuchiwania opiłków.

ROTUS Wysokoobrotowy silnik pneumatyczny
Dokładność, wszechstronność zastosowania i precyzja 
szlifowania

Fot. 1. Silnik z końcówką obrotową prostą i narzędziem.

Fot. 3. Zestaw ROTUS-IR. Przykładowa kombinacja 
silnika z końcówką prostą i stacją naolejania powietrza  
z załącznikiem nożnym.

Fot. 2. Przykładowe zastosowanie końcówek. 

Ciąg dalszy artykułu str. 60



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

Najtwardsza dostępna
stal na formy wtryskowe
Zmień swoje myślenie. Zmień stal.

Toolox 44® 
twardość 45 HRC

w stanie dostawy

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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Fot. 5. Silnik pneumatyczny IM-301 z nieskrecającym sie podłączeniem.

• standardowa tulejka zaciskowa w końcówkach obrotowych ma średnicę 3,0 mm

• silnik posiada tłumik na wężyku wylotowym w celu łagodzenia nadmiernego hałasu.

Dodatkowe urządzenia dedykowane do silnika ROTUS przedstawione na zdjęciu poniżej to:

• naolejacz powietrza, model AL.-0306 z funkcją regulacji obrotów pokrętłem i czytelnym zegarem/ciśnieniomierzem, zbiornikiem na olej  
i zbiornikiem filtrującym powietrze.

Do naolejacza można podłączyć sterowanie nożne – pedał model AFC-45, za pomocą którego można uruchamiać przepływ powietrza i regulować 
żądane obroty.
Końcówki

Gdybyście chcieli Państwo osobiście przekonać się o doskonałości i praktyczności szlifierki ROTUS z wybranymi przez Was końcówkami, zadzwońcie do 
nas lub wyślijcie zapytanie ofertowe - przyjedziemy i zademonstrujemy dokładność i precyzję szlifowania w Waszej firmie. Zapraszam także na targi Mach-
Tool w Poznaniu już w czerwcu, będziemy w pawilonie nr 3 na stoisku nr 1. Zaprezentujemy szeroką ofertę NAKANISHI - wrzeciona elektryczne, turbiny 
pneumatyczne na obrabiarki CNC, tokarki CNC i roboty wielozadaniowe; szlifierki ręczne z napędem elektrycznym i powietrznym.

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.pl

Produkt Model Nazwa

IH-300 z dźwignią

IR-310 z pierścieniem

HG-200 6 mm typ momentowy

BMH-300 prosta długa

MFC-300S 900 kątowa w wersji mini

MFC-300M 900 kątowa w wersji mini z małą głowicą

IC-300 900 kątowa

KC-300 450 kątowa

ML-8 Mini Luster

SLS-16 Swing - Luster, ruch prawo - lewo

HA-500 Hammer funkcja uderzeniowa

KBS-101 taśmowa



Sosnowi c

Równocześnie odbędą się:

TARGI WIRTOTECHNOLOGIA  
 metody i narzędzia do wirtualizacji procesów,  

CAD/CAM/CAE, rapid prototyping, metrologia przemysłowa

BRANżA spOTykA sIę W sOsNOWCu!

/y

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

Targi Metod i Narzędzi  
do Wirtualizacji Procesów

Fairs of Tools  
and Methods  

of Virtual Processing

Targi Techniki  
Laserowej

Trade Fair  
of Laser Technology

LASERexpo

zaproszenie

Sosnowiec POLAND

bezpłatny wstęp dla 1 osoby

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

Organizator / Organiser

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

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

www.toolex.pl

tereny targowe / venue

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

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

Specjalne zaproszenie od

patronat medialny
media patron

główny partner medialny
main media partner

patronat internetowy 
internet patron

partnerzy medialni / media partners

patronat merytoryczny
essential patronage 

patronat honorowy
honorary patronage

Portal branży narzędziowej
narzedziownia.org

partner branżowy
targów LASERexpo

Zapraszamy na kolejną edycję
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Trade Fair of Cutting 
Technology

Targi Technologii  
Cięcia

ExpoCUTTING

GRINDexpo
Trade Fair of 

Grinding Technology

Targi Technologii  
Szlifowania

e-mail:
laserexpo@exposilesia.pl
expocutting@exposilesia.pl
grindexpo@exposilesia.pl
fixingtechexpo@exposilesia.pl

Sosnowi c

 www.fixingtechexpo.pl

FixingTECH EXPO
Fixing and Fastener 

Technology Fair

Targi Technologii 
Łączenia i Elementów 

Złącznych

LASERexpo
Trade Fair of Laser 

Technology

Targi Techniki  
Laserowej 

GRINDexpo
Trade Fair of 

Grinding Technology

Targi Technologii  
Szlifowania
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Szlifowania

e-mail:
laserexpo@exposilesia.pl
expocutting@exposilesia.pl
grindexpo@exposilesia.pl
fixingtechexpo@exposilesia.pl

Sosnowic

 www.fixingtechexpo.pl

FixingTECH EXPO
Fixing and Fastener 

Technology Fair

Targi Technologii 
Łączenia i Elementów 

Złącznych

Trade Fair of Cutting 
Technology

Targi Technologii  
Cięcia

ExpoCUTTING

LASERexpo
Trade Fair of Laser 

Technology

Targi Techniki  
Laserowej 

e-mail:
laserexpo@exposilesia.pl
expocutting@exposilesia.pl
grindexpo@exposilesia.pl
fixingtechexpo@exposilesia.pl

Sosnowic

 www.fixingtechexpo.pl

FixingTECH EXPO
Fixing and Fastener 

Technology Fair

Targi Technologii 
Łączenia i Elementów 

Złącznych

Międzynarodowe
Targi  Metod i Narzędzi  

do Wirtualizacji Procesów

www.wirtotechnologia.pl

www.exposilesia.pl

Międzynarodowe  
Targi Obrabiarek, Narzędzi  

i Technologii Obróbki

www.toolex.pl

TOOLEX - Twoje Narzędzie do Biznesowego Sukcesu!

3 – 5 października 2017

 www.oilexpo.pl

OILexpo

Targi Olejów, Smarów 
i Płynów Technologicznych 

dla Przemysłu
 

•	 ponad 500 Wystawców i Współwystawców z 18 krajów

•	 około 600 reprezentowanych marek

•	 prawie 10 000 Zwiedzających

•	 450 maszyn w ruchu

•	 prawie 100 nowości prezentowanych na stoiskach

•	 15 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej

TOOLEX 2016 w liczbach:

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

Zarezerwuj powierzchnię na Targach Toolex 2017:

 
Expo Silesia Centrum Targowo-Konferencyjne

ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec



Więcej o firmie w artykule na stronie 26-27


