
ZWIĘKSZA GAMĘ PRODUKTÓW
OD KOMPAKTOWYCH PO WYSOKOWYDAJNE OBRABIARKI

XYZ PROTOTRAK 2-OP

XYZ 750 LR

Innowacyjne sterowanie ProtoTRAK po-
zwala na obsługę maszayny przez po-
czątkującego operatora już po 2-dniowym 
szkoleniu.

XYZ 710 HD VMC

W ofercie XYZ znajdą Państwo:
- Frezarki i Tokarki oparte na intuicyjnym 
sterowaniu ProtoTRAK
- Centra obróbcze oraz Centra Tokarskie 
oparte na sterowaniu Siemens

INTER-PLAST 
Z.Bodziachowska-Kluza Spółka Jawna

42-209 Częstochowa, 
ul. Meliorantów 67 A, B; Polska

tel./fax +48 343 627 909
tel. +48 343 627 904

Maszyny XYZ są w ofercie INTER-PLAST 
od 2012 roku i cieszą się coraz większą 
popularnością na rynku polskim, głównie 
dzięki innowacyjnemu sterowaniu Proto-
TRAK, którego zastosowanie przekłada się 
bezpośrednio na oszczędności czasu i fi-
nansów

Wyłącznym dystrybutorem brytyjskiej 
marki XYZ na Polskę jest firma INTER-
-PLAST, największy dostawca maszyn 
używanych w zakresie obróbki skrawa-
niem oraz plastycznej metali

Więcej 
na stronie
   52/53
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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

GF Machining Solutions

www.gfms.com

Natychmiastowy dostęp 
do sukcesu

Gotowe 
do wysyłki
Poleć do Machining Solutions w 2017 roku

Ponad 60 maszyn, automatyzacja System 3R, 
zestawy aktywacyjne rConnect i SMART wire, 
wszystko gotowe do dostawy.
Od września do grudnia oferujemy wybór nowych 
i używanych oraz ekspozycyjnych maszyn.
Wejdź na pokład! Możesz liczyć na nasz 
serwis, który łączy innowacyjne rozwiązania, 
różnorodność technologii i wyjątkowych 
kompetencji. 

gfEU_R4D2017_ADV_ALL.indd   1 19/09/17   09:31
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Forum Narzędziowe OBERON® poleca:

Z uwagi na porę roku postanowiłem powitać Państwa z neonem 
„Wesołych Świąt” w tle. Tego typu świetlne dekoracje są ozdobą naszego 
inowrocławskiego Parku Solankowego. Inowrocław jest miastem uzdro-
wiskowym, więc ku radości przebywających w nim kuracjuszy, ale  
i samych mieszkańców wiele ulic przystrajanych jest specjalnym oświe-
tleniem z okazji świąt Bożego Narodzenia. Czyli tym razem nie zdjęcie  
z firmy, ale z niedzielnego, rodzinnego spaceru. Jak widać po lekko białej 
trawie, zima dalej omija nasze miasto, mam nadzieję że mrozy również.

Każdy koniec roku to czas podsumowań, w naszym Forum Narzę-
dziowym zamieszczamy jeszcze ostatnie relacje z targów branżowych. 
Rok 2017 był bogaty w wydarzenia targowe. Dodatkowo przecież odbyły 
się te, które organizowane są w cyklu dwuletnim, jak Moulding w Stut-
tgarcie czy EMO w Hanowerze. Ostatnia nasza impreza, międzynaro-
dowe targi EUROTOOL w Krakowie kończyły się w ostatnim dniu listo-
pada. Stąd jeszcze w tym numerze publikujemy relacje z wystaw, które 
Państwa interesują. W nadchodzącym roku też się będzie gdzie wyrwać 
z pracy, aby rozejrzeć się w co inwestować, jakich narzędzi używać. 
Przydatna w planowaniu tych wyjazdów będzie nasza tabela ze spisem 
imprez targowych w 2018 roku. 

Podczas tegorocznych spotkań z klientami z przyjemnością 
słuchałem, jak obecna, dobra koniunktura pomaga narzędziowniom 
podwyższać obroty. Co prawda podnosiły się czasem głosy czy te piękne 
chwile jeszcze długo będą trwały. Bazujemy obecnie na dobrej sytuacji  
w przemyśle samochodowym, stałym pędzie do wymiany gadżetów 

elektronicznych. Jakikolwiek kryzys może zburzyć tworzone plany. 
Ekstra pieniądze z dofinansowań unijnych nie są już tak łatwe do 
zdobycia. Bo punkty za innowacyjność, badania naukowe można jakość 
„zorganizować”. Ale punkty za wzrost zatrudnienia? Chyba tylko na 
papierze, bo rekordowo niskie bezrobocie studzi zapały niektórych do 
inwestowania. To, że rząd wprowadził 500+ nakręciło konsumpcję, ale 
i zmieniło równowagę jak chodzi o zatrudnienie. Część młodszych pań 
korzysta z rządowego wsparcia dla macierzyństwa, które to rządowe 
wsparcie nareszcie pojawiło się w sensownym wymiarze. Jednak te 
osoby znikają z rynku pracy. Natomiast grupy ludzi 50+ czy 60+ nie do 
wszystkich zadań się nadają, tak przez wzgląd na słabsze zdrowie, jak  
i częstą niechęć do pracy z komputerami.

I tu ciekawa dygresja na temat komputerów i wzajemnych relacji 
młodsi a starsi. Właśnie na targach EUROTOOL rozmawiałem z panią 
po 60-tce, z zawodu informatykiem (!). Skarżyła się na wypominanie 
w pracy jej wieku, pracowała ostatnio z młodszymi ludźmi przy projek-
towaniu gier na komórki. Myślę, że jej przypadek nie jest odosobniony. 
Młodzi wnoszą do firm dużo energii, mają chęć zmian. Chcąc podkre-
ślić swoją przydatność wywlekają błędy innych, często starszych. 
Starsze pokolenie bojąc się o przysłowiowe stołki nie dopuszcza młod-
szych do odpowiedzialnych prac, być może nawet pamiętając swoje 
błędy lat młodości i chcąc uniknąć bolesnych powtórek. Dodatkowo 
Polacy są mistrzami w narzekaniu. Czasem także w układzie starsi na 
młodszych i odwrotnie. Powinny być częstsze premie za brak narze-
kania czy skarżenia się.

W tym numerze Forum Narzędziowego tradycyjnie zamieszczamy 
kilka raportów jakie ukazują się na koniec roku. Zapraszam także do 
przeczytania mojego krótkiego artykułu o praktyce szybkiego mierzenia 
twardości w narzędziowniach. Nie jest to tak proste jak się wydaje, ani 
tak dokładne, jak wszyscy by sobie życzyli. Z drugiej strony, zamiast 
samodzielnego hartowania i późniejszych badań może kupować stale 
już ulepszone cieplnie i to ze sprawdzonych źródeł? Przynajmniej  
w takich przypadkach, kiedy to jest możliwe.

Na koniec proszę przyjąć serdeczne życzenia spokojnych, rodzin-
nych świąt Bożego Narodzenia, dobrej zabawy w Sylwestra i powo-
dzenia w Nowym Roku. Oby dobra koniunktura wymieniona na wstępie 
tekstu trwała nam jak najdłużej.

XYZ zwiększa gamę produktów
 reklama INTER-PLAST Z.BODZIACHOWSKA-KLUZA S.J. - okładka
Natychmiastowy dostęp do sukcesu
 reklama +GF+ - str. 2
Duży skład atestowanych materiałów 
 reklama OBERON - str. 3
Krótko
 str. 6 - 9
Targi branżowe w kraju i za granicą w roku 2018
 raport - str. 10-11
EMO Hanower 2017
 artykuł R. Dyrda - str. 12-14
Miedź M1E na elektrody
 reklama OBERON - str. 14
Technologie klejenia po raz pierwszy na dedykowanych targach w Polsce
 artykuł Expo Silesia - str. 15
Targi branżowych specjalistów Podsumowanie EUROTOOL®

 artykuł Targi w Krakowie - str. 16-18
staleo.pl
 reklama staleo.pl - str. 18
PLASTPOL 2018
 reklama Targi w Kielcach - str. 19
Precyzyjnie szlifowana stal narzędziowa
 reklama OBERON - str. 19
METAV 2018
 relacja P. Szulc - str. 20
INNOFORM 2018
 reklama Targi w Krakowie - str. 21
Jaki wózek wybrać?
 artykuł OBERON - str. 22
Wózki widłowe dostępne od ręki
 reklama WDX - str. 22
Wózki widłowe 
 raport str. 23
Targi METAL 2018
 reklama Targi Kielce - str. 24
Przemysłowy Portal Aukcyjny MACHBID
 reklama MACHBID - str. 25
Narzędziownie regionu kujawsko-pomorskiego - część VI - Politech Sp. z o.o.
 artykuł Politech Sp. z o.o. - str. 26-27
Czy mierzenie twardości stali jest łatwe?
 artykuł R. Dyrda- str. 28-30
Ponad 1 000 możliwych kombinacji dla niezawodnego mocowania detalu
 reklama SCHUNK GmbH & Co. KG - str. 31
Efektywne rozwiązania mocowań dla płaskich elementów
 artykuł SCHUNK GmbH & Co. KG - str. 32-33
Frezarki Mikron MILL E 500 U oraz 700 U
 reklama GF - str. 34-35
80 000 obr./min na Twoim CNC - NAKANISHI
 reklama OBERON- str. 36

Ultraprecyzyjne szlifierki do form - NAKANISHI
 reklama OBERON- str. 36
Maszyny dla szkolnictwa
 wstęp OBERON - str. 37
Producent szlifierek i tokarek
 reklama FMT Tarnów - str. 37
Tokarki i frezarki dla szkolnictwa
 raport - str. 38-44
REIDEN RX10 z funkcja obrotową - prawdziwa karuzela ...
 artykuł Galika Sp. z o. o. - str. 45
IV edycja konkursu BLASER Productivity Trophy 2017 rozstrzygnięta!
 artykuł ABPLANALP CONSULTING SP. Z O.O. - str. 46-51
Nowa seria obrabiarek XYZ LR
 artykuł INTER-PLAST Z.BODZIACHOWSKA-KLUZA S.J. - str. 52
Centrum obróbcze XYZ 2 - OP
 artykuł INTER-PLAST Z.BODZIACHOWSKA-KLUZA S.J. - str. 53
Aluminium na formy wtryskowe i rozdmuchowe
 reklama OBERON - str. 54
Sprawdzone ALIBRE DESIGNE 
 reklama DATACOMP - str. 55
TOOL COSTING - Szybka i precyzyjna wycena form wtryskowych i tłoczników
 artykuł CAMdivision Sp. z o.o. - str. 56-57
Ślimaki stalowe
 reklama OBERON - str. 57
Oprogramowanie CAD/CAM
 raport - str. 58-63
Mocowania do EDM, Materiały na elektrody, Dielektryki
 reklama OBERON - str. 63
Odpowiedni gatunek grafitu przy produkcji narzędziowej
 artykuł D. Hulisz - str. 64, 66
Wycena form i tłoczników w TOOL COSTING
 reklama CAMdivision Sp. z o.o. - str. 65
Grafity ELLOR
 reklama OBERON - str. 66
Pręty okrągłe, przycięte na wymiar
 reklama OBERON - str. 67
ESPERT 500 - Wysokoobrotowa szlifierka elektryczna
 artykuł M. Adelski - str. 68, 70
Dielektryki do EDM
 reklama OBERON - str. 69
Używane elektrodrążarki erozyjne EDM oraz frezarki
 reklama MAC-TEC e.K.- str. 69
Stal TOOLOX
 reklama OBERON - str. 69
STOM-TOOL 2018
 reklama Targi w Kielcach - str. 71
ITM POLSKA 2018
 reklama ITM - str. 72
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Krótko Krótko

Koniec roku to czas podsumowań a także 
finalizacji rozpoczętych inwestycji, jest to także  
dobra okazja do zwiększenia możliwości Twojej 
firmy. Skorzystaj z atrakcyjnych ofert na zakup 
obrabiarek dostępnych na salonie.

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych zaprasza 
do zapoznania się z modelami obrabiarek goto-
wymi do natychmiastowej dostawy, dostęp-
nymi w salonie wystawienniczym w Warszawie. 
Przygotowane propozycje dotyczą wybranych 
modeli i konfiguracji. Lista obrabiarek dostępna 
na naszej stronie internetowej lub bezpo-
średnio u sprzedawcy.

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA 
S.A. to wiodący producent precyzyjnych obra-
biarek do obróbki metalu. Nieustannie dbamy 
o rozwój naszych produktów z myślą o Klien-

tach i ich potrzebach. Wieloletnia współpraca 
na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych 
procentuje dla naszych Klientów jak i dla nas. 
Obecnie z myślą o naszych Klientach, inwestu-
jemy w infrastrukturę produkcyjną, aby ciągle 
podwyższać standardy jakości a także zwięk-
szać dostępność obrabiarek AVIA na rynku 
wobec rosnących potrzeb Klientów. 

Zapraszamy do współpracy.

www.avia.com.pl

Oferta wyprzedażowa FOP AVIA S.A. na koniec roku!

Prędkość jest teraz ważniejsza niż kiedykol-
wiek. Dlatego OPEN MIND rozwinął obróbkę 
hyperMILL® MAXX Machining, kompleksowe 
rozwiązanie o wysokiej wydajności do obróbki 
zgrubnej, wykańczania i wiercenia. 

Trochoidalne ścieżki narzędzia zapewniają 
bardzo szybkie usuwanie materiału. Innowa-
cyjne strategie frezów baryłkowych umożli-
wiają wykończenie w rekordowym czasie.

Głowice frezarskie lub narzędzia monoli-
tyczne pochylone w trybie cięcia mogą szybko 
i łatwo wywiercić otwory w twardym materiale 
bez potrzeby wstępnego otworu.

Te wyjątkowe rozwiązania z OPEN MIND 
i CAM Technology pozwalają oszczędzić 
ogromne ilości czasu, które realnie przekładają 
się na oszczędności finansowe, tym samym 

zapewniając tę samą wysoką jakość.

Zapraszamy na stronę: www.camtechnology.pl

Kontakt: Dariusz Szczotka

email: dariusz.szczotka@camtechnology.pl

mob.: 505 844 580

hyperMILL MAXX Machining
Wysokowydajne strategie 5-cio osiowe do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej. 

Włoska ekspansja maszyn w dystrybucji 
pomorskiej spółki Eurometal trwa w najlepsze.

Oprócz podajników do prętów i rur firmy Top 
Automazioni, przecinarek taśmowych tarczo-
wych IMET, ofertę poszerzono także o szlifierki 
szerokotaśmowe, gratowarki i polerki Aceti 
Macchine. Modele jedno i dwustanowi-
skowe o różnych wymiarach szczotek gratu-
jących (250x60mm i 250x120mm), polerują-
cych (250x25mm, 300x35mm i 400x35mm) 
lub taśm szlifujących (470x75mm, 470x150mm 
i 605x75mm) są odpowiedzią na największe 
zapotrzebowanie rynkowe.

Zapraszamy na stronę www.eurometal.com.pl

Włoska ekspansja maszyn -
Eurometal Sp. z o.o.

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

Oferta firmy RICHO Polska to szeroki asor-
tyment obrabiarek CNC produkcji tajwańskiej. 
Katalog produktów obejmuje: pionowe centra 
obróbcze CNC, tokarki CNC, tokarki karuze-
lowe, automaty tokarskie, magazyno-podaj-
niki pręta i manipulatory, a także szlifierki do 
wałków i płaszczyzn, narzędzia i oprzyrzą-
dowanie do maszyn oraz piły taśmowe. Kilka 
maszyn w ofercie wyróżnia się opatentowa-

nymi rozwiązaniami zastosowanymi w tych 
obrabiarkach. W 2016 roku otrzymaliśmy 
Złoty Medal za innowacje, a w 2017 roku Złoty 
Medal-Wybór Konsumentów na targach ITM 
w Poznaniu. 

Zapraszamy również do składania 
zleceń na obróbkę skrawaniem. Dysponu-
jemy parkiem maszynowym umożliwiającym 
toczenie i frezowanie CNC, wykonujemy skom-
plikowane detale w wysokich klasach dokład-
ności, zapewniając pełną powtarzalność.

Zapraszam do kontaktu!
RICHO Polska
e-mail: biuro@richo.pl
www.richo.pl

Sprzedaż, serwis oraz modernizacja maszyn z firmą RICHO Polska

EUROTOOL w Krakowie to wydarzenie zwią-
zane z najnowszymi i najważniejszymi kwestiami 
z dziedziny maszyn i narzędzi. Targom towa-
rzyszy Konkurs Złote Smoki na innowacyjne 
produkty targowe. W tym roku jedną z trzech 
nagród otrzymała firma OMNI3D. Drukarka 
Factory 2.0 wygrała w kategorii “Obrabiarki”.

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i 
Urządzeń do Obróbki Materiałów stanowią okazję 
do spotkania się specjalistów z branży przemy-
słowej. Wśród wystawców znaleźć można produ-
centów maszyn do obróbki plastycznej, łączenia i 
powlekania blach, przedstawicieli firm oferujących 
usługi przemysłowe oraz oprogramowanie wspo-
magające procesy i technologie szybkiego proto-
typowania. Każdego roku coraz większą grupę 
tworzą przedsiębiorstwa zajmujące się drukiem 
3D. Targi uznają za okazję do wskazywania polskim 
firmom nowych miejsc zastosowania drukarek 3D 
i technologii addytywnej.

Tegoroczne targi odbywały się w dniach 
28-30 listopada, a odwiedzający mogli poznać 
nie tylko firmy polskie, ale również zagraniczne, 

m.in. z Czech, Holandii, Węgier, Wielkiej Brytanii. 
Wśród przedstawicieli branży druku 3D nie 
mogło zabraknąć OMNI3D, jednego z czołowych 
przedstawicieli tej technologii w Polsce. OMNI3D 
nie tylko wzięło udział w targach, ale także 
odebrało w czasie oficjalnej gali rozdania Złotych 
Smoków nagrodę główną za drukarkę 3D Factory 
2.0 Production System. Dyplom i statuetkę przy-
jęli przedstawiciele firmy, w czasie dni targo-
wych prezentujący zainteresowanym możliwości 
druku 3D i szczegóły pracy drukarki.

Oprócz OMNI3D, w czasie konkursu wyróż-
niono także Andrychowską Fabrykę Maszyn 
DEFUM S.A. oraz firmę Seco Tools Poland Sp. z o.o.

Nagroda targowa EUROTOOL dla OMNI3D

Nadchodzący 2018 rok będzie obfitował  
w wiele wydarzeń branżowych. Tradycyjnie 
firma DMG MORI zaprasza już w styczniu na 

kolejną edycję Open House w Pfronten.
Ta ogromna impreza zaczyna się 30 stycznia 

i trwać będzie do 3 lutego 2018 roku. 

Przemysł 4.0 będzie jednym z głównych 
tematów tegorocznej edycji Open House.  
Z początkiem roku DMG MORI przedstawi wiele 
nowości. To wszytko będzie można zobaczyć  
w Pfronten już w styczniu.

Na osoby, które zdecydują się na wyjazd 
do malowniczego Pfronten czeka ponad 70 
nowoczesnych maszyn i to wszystko na ponad  
8500 m2 powierzchni wystawienniczej.

DMG MORI podczas Open House chce 
pokazać, w jaki sposób CELOS całkowicie 
integruje firmę z maszynami peryferyjnymi  
i łączy je z cyfrowymi rozwiązaniami produkcji 
i automatyzacji. 

W imieniu DMG MORI serdecznie zapra-
szamy na Open House w Pfronten!

DMG MORI Open House Pfronten
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Krótko Krótko

W dworku  
w Kąśnej Dolnej, 
w sali koncertowej 
Centrum Paderew-
skiego już po raz 
czwarty starosta 
Roman Łucarz 
wręczył statuetki 
przeds ięb iorcom, 
którzy wyróżnili się 
w 2017 roku.

Wśród wyróżnionych firm doceniono 
Fabrykę Maszyn Tarnów, która była i jest 
kołem napędowym gospodarki, dając zatrud-
nienie wielu pokoleniom mieszkańców 
Tarnowa i okolic. 

Gala - pod patronatem tygodnika Miasto  
i Ludzie - odbyła się w ostatniej zachowanej na 
świecie posiadłości Ignacego Jana Paderew-
skiego, gdyż jego osoba w wyjątkowy sposób 
łączy muzykę i gospodarkę. Mistrz Paderewski 
jako wybitny kompozytor i premier naszego 

kraju z wielką determinacją budował Polskę po 
rozbiorach.

W trakcie Gali Przedsiębiorczości Powiatu 
Tarnowskiego wręczone zostały Nagrody 
Gospodarcze Starosty Tarnowskiego za 2017 
rok. Nagroda, mająca charakter honorowy, jest 
wyrazem wdzięczności ze strony samorządu 
powiatowego za rozwój firm w regionie. 

Źródło: FMT

Wszystkim Czytelnikom oraz Reklamodawcom,

życzymy pełnych miłości i spokoju

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Nowy Rok przyniesie Państwu

tę odrobinę szczęścia, która sprawi,

że wszystkie podjęte działania

zakończą się sukcesem.

Redakcja Forum Narzędziowego OBERON

redakcja@forumnarzedziowe.pl

Bezsmarowne i bezobsługowe drylin ZLW 
Eco do zadań pozycjonujących oraz regu-
lujących 

Tańsza alternatywa w mechanice: Bezsmarowny 
i bezobsługowy napęd z pasem zębatym drylin 
ZLW eco, od firmy igus, stosowany do wykony-
wania prostych zadań z zakresu ustalania poło-
żenia i regulacji. (Źródło: igus GmbH)

Automaty można znaleźć wszędzie, na 
platformie kolejowej, na basenie, w szpitalu lub 
w produkcji przemysłowej. Czekolada, paczka 
chipsów, butelka lemoniady lub inny wybrany 
element są transportowane do dozownika 
poprez naciśnięcie jednego przycisku. Dzięki 
drylin ZLW eco, specjalista od tworzyw sztucz-
nych wykorzystywanych w ruchu dysponuje 
bezsmarowną i bezobsługową osią napę-
dową z pasem zębatym, której zastosowanie w 
znacznym stopniu zmniejsza koszty zadań zwią-
zanych z transportem i przeładunkiem. 

Aby wykonać lżejsze zadania - na przy-
kład umożliwić ruch butelek w automacie - 
mechanicy często stosują prowadnicę liniową,  
o prostej konstrukcji, która jednocześnie zapewnia 
oszczędność miejsca. Jednak, ani wysokie obcią-
żenia, ani wysokie prędkości, jak również wysoka 
dokładność i precyzyjność pozycjonowania nie 

są wymagane. Wiele z rozwiązań dostępnych na 
rynku cechuje ponadwymiarowość. Oznacza to, 
że producenci stoją przed wyborem uiszczania 
opłat za cechy i funkcje, które są dla nich zbędne 
lub koniecznością opracowywania własnych, 
czasochłonnych rozwiązań. 
Rozwiązanie od firmy igus: Napęd z pasem 
zębatym już od ₠ 96 

Firma igus jest światowym liderem w produkcji 
systemów prowadzenia przewodów i polimero-
wych łożysk ślizgowych. To rodzinne przedsiębior-
stwo z siedzibą w Kolonii ma swoje oddziały w 35 
krajach i zatrudnia około 3 180 pracowników na 
całym świecie. W 2016 roku firma igus wygene-
rowała obroty rzędu 592 milionów Euro. igus ma 
największe w swojej branży laboratoria badań  
i fabryki, dzięki czemu może w bardzo krótkim 
czasie zaoferować klientom innowacyjne i dostoso-
wane do ich potrzeb produkty i rozwiązania

Napęd z pasem zębatym od igus umożliwia mechanikom obniżenie kosztów automatyzacji

Niesamowite, jak szybko biegnie czas. 17 
października 2017 rozpoczęła się kolejna, 25-ta 
edycja targów FAKUMA organizowanych na 
południu Niemiec w Friedrichshafen przez P.E. 
Schall. Te targi mają już 36 lat! Odbywają się  
w latach, kiedy nie ma targów K w Dussel-
dorfie. Podczas ceremonii otwarcia wręczano 
pamiątkowe nagrody przedstawicielom firm 

uczestniczących nie tylko w jubileuszowych 
targach FAKUMA, ale od ich samego początku, 
np. Arburg, Mold Masters and Hasco. 

FAKUMA to impreza naprawdę międzyna-
rodowa, tegoroczni goście przyjechali ze 128 
krajów! Było 1800 wystawców z 37 krajów.  
Z grona 1800 firm ponad połowa, bo 1099 
było z Niemiec, ale 9 firm było z Polski: AGD 

Pasterski Sp. z o.o., FADO Group, FCPK Bytów 
Sp. z o.o., I.T.I Poland Sp. z o.o., ML Sp. z o.o., 
TMA AUTOMATION Sp. z o.o., Tools Factory SP.J., 
Witrochem Sp. z o.o., WW Ekochem Sp. z o.o.S.K. 

Pokazywano każdy aspekt przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, nie tylko wtrysk, wytła-
czanie, rozdmuch ale i druk 3D. Produkcja 
detali z tworzyw w kraju gdzie wymyślono 
pojęcie Przemysł 4.0 jest coraz bardziej zauto-
matyzowana. Nie dziwiły zatem pokazywane 
też rozmaite urządzenia manipulujace, chwy-
taki, roboty do zdejmowania, przenoszenia 
wyprasek. 

Targi FAKUMA po raz 25-ty!

36% europejskich przedsiębiorstw w 2015 
posiadało rozwiązania klasy ERP, wynika z opubli-
kowanych w listopadzie danych EuroStatu. Staty-
styki pokazują, że dynamika cyfryzacji jest zróż-
nicowana. Największy poziom informatyzacji  
i nasycenia ERP-ami ma niemiecka gospodarka, 
aż 56% tamtejszych firm posiada zintegrowane 
rozwiązania informatyczne do zarządzania cało-
ścią zasobów przedsiębiorstwa.

Polska zdecydowanie odstaje od europej-
skiej czołówki. W 2015 r. zaledwie 21% polskich 
firm korzystało z pakietu oprogramowania ERP. 
Tyle wynosił średni unijny poziom dla produk-
cyjnych ERP przed 7-ma laty. Zawężając  dane 
wyłącznie do firm produkcyjnych, okaże się, 
że Polska z 16% poziomem nasycenia ERP-ami 
znacząco ustępuje Czechom (29%) i Słowacji 
(32%). A to z naszymi południowymi sąsiadami 

zazwyczaj walczymy o inwestycje zagraniczne 
w przemyśle.

Michał Wieczorek
inPlus Media

Polskie firmy w cyfrowym ogonie Europy

Marka Hyster Europe wzbogaciła ofertę 
sprzętu magazynowego o nowy wózek z miej-
scem dla operatora i powiększyła tym samym 

zakres dostępnych opcji sprzętów, możliwych 
do wykorzystania w natężonych okresach 
zapotrzebowania na przeładunek towarów  
w tętniących życiem magazynach branży 
dystrybucyjnej, spożywczej, sprzedaży deta-
licznej czy logistycznej. 

Firma Hyster® jest jedną z wiodących świa-
towych marek sprzętu do obsługi materiałów, 
natomiast Hyster Europe – nazwa handlowa 
Hyster-Yale UK Limited, spółki zależnej Hyster-
-Yale Group, Inc. (www.hyster.com) – jest 
znanym na całym świecie projektantem  
i producentem wózków widłowych i oferuje 
ponad 140 modeli wózków z przeciwwagą, 
urządzeń magazynowych i do obsługi konte-

nerów. Poprzez znaczne inwestycje w badania 
i rozwój, firma Hyster zapewnia, że jej produkty 
stanowią czołowe rozwiązania w segmencie 
sprzętu do transportu materiałów, gwaran-
tując niezawodność i niskie koszty eksploatacji  
w każdych warunkach. 

Hyster-Yale Group, Inc. to spółka 
zależna Hyster-Yale Materials Handling, Inc. 
(NYSE:HY), będąca całkowicie jej własność.  
Hyster-Yale Materials Handling, Inc., wraz ze 
spółkami zależnymi, ma siedzibę w Cleveland 
w stanie Ohio i zatrudnia około 6 700 osób na 
całym świecie.

www.hyster.eu 

Nowy wózek Hyster® z miejscem dla operatora wspiera natężone okresy pracy 

Nagroda Gospodarcza Starosty Tarnowskiego dla Fabryki Maszyn Tarnów
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Targi branżowe w kraju i za granicą w roku 2018

Targi w roku 2018 Imprezy towarzyszące Termin targów Wystawcy Zwiedzający

Styczeń

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

Interplastica - Moskwa, Rosja www.interplastica.de 21. Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy Upakovka 23-26 I 2018 564 23 000

Nortec - Hamburg, Niemcy www.nortec-hamburg.de Targi Technologii Produkcji Przemysłowej i Obróbki Metali - 23-26 I 2018 450 ponad 12 000

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

Luty

GRINDexpo - Sosnowiec, Polska www.exposilesia.pl/grindexpo/pl/ Targi Techniki Szlifowania i Cięcia BRAZINGexpo, ExpoCUTTING, KOMPOZYTmetting 20-21 II 2018 ok. 100 bd

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

Marzec

WarsawExpo - Warszawa, Polska www.targiopakowan.pl   Targi Techniki Pakowania i Opakowań WARSAW PACK 2018 - III 2018 ponad 200 ponad 10 000

Kwiecień

STOM - Kielce, Polska www.targikielce.pl Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi Expo-Surface, Control-Stom, Pneumaticon, Wirtoprocesy, Spawalnictwo 10-12 IV 2018 900 12 000

MESSE - Hannover, Niemcy www.hannovermesse.de Targi Technologii Przemysłowych - 23-27 IV 2018 6 500 225 000

INNOFORM - Bydgoszcz, Polska www.innoform.pl II Edycja - Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego - 24-26 IV 2018 150 bd

Control - Stuttgart, Niemcy www.control-messe.de 32. Międzynarodowe Targi Zapewniania Jakości - 24-27 IV 2018 ponad 900 ok. 30 000

Maj

Metaloobrabotka- Moskwa, Rosja www.metobr-expo.ru Międzynarodowe Targi Sprzętu, Narzędzi dla Przemysłu Metalurgicznego - 14-18 V 2018 1042 31 300

Intertool Kiev - Kijów, Ukraina www.en.intertool.kiev.ua Międzynarodowe Targi Narzędzi i Mocowań - 15-18 V 2018 40 ponad 3 000

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

BALTTECHNIKA -Wilno, Litwa www.litexpo.lt/en/event/160/show 26. Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Wytwa-
rzania, Innowacje i Rozwiązania Konstrukcyjne - 16-18 V 2018 83 ok. 5 000

Plastpol - Kielce, Polska www.targikielce.pl/pl/plastpol.htm XXII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy - 22-25 V 2018 806 18 900

Plast - Mediolan, Włochy www.plastonline.org Międzynarodowa wystawa przemysłu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy - 29 V-1 VI 2018 1 584 2 127

Czerwiec

ITM - Poznań, Polska www.technologie.mtp.pl/pl Targi przemysłowe - Salon Obrabiarek i Narzędzi METALFORUM, MACH-TOOL, WELDING, SURFEX 5-8 VI 2018 1 000 17 893

WFB - Augsburg, Niemcy www.wfb-messe.de Targi Narzędzi i Form - 12-13 VI 2018 130 2 000

Rosmould - Moskwa, Rosja www.rosmould.com Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Form, Prototypowania i Technologii 3D Rosplast 19-21 VI 2018 162 ok. 7 000

Wrzesień

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

METAL - Kielce, Polska www.targikielce.pl/pl/metal/htm XXII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa - 25-27 IX 2018 451 ok. 3 000

Październik

MSV - Brno, Czechy www.bvv.cz/pl/msv 60. Międzynarodowe Targi Maszynowe - 1-5 X 2018 ponad 1 500 80 000

TOOLEX - Sosnowiec, Polska www.exposilesia.pl/toolex 11. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki - 2-4 X 2018 ok. 500 ok. 10 000

Fakuma - Fredrichshafen, Niemcy www.fakuma-messe.de XXVI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych - 16-20 X 2018 1 800 48 375

EuroMOLD - Monachium, Niemcy www.euromold.com Targi Formowania i Wzornictwa, Oprzyrządowania, Projekto-
wania,Produkcji Dodatków,Rozwoju Produktu - X 2018 bd bd

Listopad

Warsaw INDUSTRY WEEK - Nadrzyn, Polska www.industryweek.pl II Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych - XI 2018 bd bd

FormNext - Frankfurt nad Menem, Niemcy www.mesago.de Międzynarodowe Targi Technologii Addytywnych i Ubytkowych - 13-16 XI 2018 393 bd

Epla - Poznań, Polska www.epla.pl/pl Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy - 14-17 XI 2018 bd bd

Steelmet - Sosnowiec, Polska www.exposilesia.pl/steelmet/pl 11. Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów - XI 2018 100 1 850

Targi w cyklu dwuletnim

Intec - Lipsk, Niemcy www.targi-intec.pl Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji Zuliefermesse 5-8 II 2019 1 480 24 200

TIMTOS - Taipei, Tajwan www.timtos.com.tw XVIII Tajpejskie Międzynarodowe Targi Maszynowe - 5-10 III 2019 1 100 55 000

Control - Stuttgart, Niemcy www.control-messe.de 33. Międzynarodowe Targi Zapewniania Jakości - 7-10 V 2019 bd bd

Moulding Expo - Stuttgart, Niemcy www.messe-stuttgart.de/moulding-expo Międzynarodowe Targi Narzędzi, Fakturowania Form do Tworzyw Sztucznych - 21-24 V 2019 763 14 000

EMO - Hannover, Niemcy www.emo-hannover.de Międzynarodowe Targi Obróbki Metali - 16-21 IX 2019 2 200 130 000

K - Düsseldorf, Niemcy www.k-online.de XXI Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Kauczuku 16-23 X 2019 3 285 230 000
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Zakończyła się wystawa EMO, biennale podczas którego zobaczyć 
można najwięcej obrabiarek w jednym miejscu. Znaczenie tych targów dla 
Niemiec podkreślone było choćby tym, że uroczystego otwarcia dokonał 
Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Pan Prezydent podkreślił, że 
„na szczęście ta tradycja (targi EMO) ciągle jest żywa, nawet w czasach 
cyfrowych katalogów, wideokonferencji i produkcji just-in-time”.

Targi EMO prosperują świetnie, co widać było po liczbie wystawców, 
których liczba przekroczyła 2200, a którzy przyjechali z 44 krajów. 
Poprzednia edycja w Niemczech, z roku 2013 przyciągnęła 2131 firm. Jak 
powiedział Komisarz Generalny targów Carl Martin Welcker „na tydzień 
trwania EMO przyjechali z całego świata najlepsi z najlepszych w inży-
nierii produkcji”. No i my tam też byliśmy.

Fot. 1. Stoisko DMG Mori robiło wrażenie, ale bardziej rzucały się w oczy 
elementy jakie można wykonać na ich maszynach. O niektóre można się 
było wręcz potknąć, jak o ten frezowany na DMU340 Gantry.

Fot. 2. Rafamet Poręba to polski ślad na niemieckim EMO, jedna z kilkunastu 
naszych firm jaka uznała, że warto się wystawiać w Hanowerze.

Słów uznania wystawie nie szczędził również Luigi Galdabini 
obecny prezes Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Obrabiarko-
wego (CECIMO). CECIMO zrzesza 1300 europejskich (EU+EFTA+Turcja) 
producentów obrabiarek i oprzyrządowania. Ponieważ ponad połowa 
produkcji tych firm jest wysyłana poza Europę, jest to ważna gałąź 
ekonomii naszego kontynentu. Pracuje w niej ponad 150 tysięcy osób.  
Jak powiedział Luigi Galdabini „podczas tego trwającego tydzień wyścigu, 
EMO Hanower działa jak największa w świecie fabryka i to jako pierwszo-
rzędna prezentacja innowacji”.

Fot. 3. Jeżeli nie obrabiarki niemieckie, szwajcarskie lub dalekowschodnie 
to może amerykańskie? Huron bazuje jeszcze na dziecięcych skojarzeniach  
i może duzi chłopcy kupią sobie „Indianina”?

Fot. 4. Poprzednio FOKKE frezował rogatego jelenia. Widocznie budził 
mieszane skojarzenia, bo w 2017 obrabiano część dla przemysłu samocho-
dowego, z dużego kloca wyłaniały płynne, gładkie kształty.

Nic dziwnego zatem, że przeciętny zwiedzający przyjeżdża na 
zwiedzanie EMO przynajmniej na dwa dni. Hale zapełnione stoiskami 

EMO Hanower 2017

konkurujących ze sobą firm pozwalały na przebieranie w potencjal-
nych dostawcach sprzętu i wybór najbardziej pasujących do planowanej 
produkcji sprzętów. Planować warto, bo EMO odbyło się w obiecującym  
i sprzyjającym okresie ekonomicznym. Wskaźniki idą w górę, koniunktura 
odbierana jest jako dobra, nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
widzi świat przez różowe okulary i prognozuje 3,5% wzrost, a w przy-
padku Polski nawet 3,9%.

Fot. 5. Skoro czas jest dla klientów taki ważny, a nie ma już za dużo wolnego 
miejsca na podłodze narzędziowni, to hiszpańska ONA oferowała drążarkę 
z dwoma niezależnymi głowicami. Można?!

Fot. 6. Jeszcze jeden niemiecki producent frezarko-wiertarek, czy frezarko-
-tokarek, ale tym razem dla osób z dużymi potrzebami czyli Juaristi. Oczy-
wiście produkuje także pięcioosiowe centra.

Fot. 7. Makino, Hermle, Romi z jednej strony alejki, kolejnych 4 dostawców 
centrów frezarskich z drugiej strony. Pawilon za pawilonem. I jak tu przejść 
całe targi jednego dnia ?!

Pisałem, że 150.000 osób pracuje w przemyśle obrabiarkowym w 
Europie. Warto zaznaczyć, że najsilniejszym graczem w tej branży jest 
niemiecki przemysł obrabiarkowy, zatrudniający ponad 70 tys. pracowników. 
Niemieckie Zrzeszenie Producentów Obrabiarek (VDW), które notabene 

jest organizatorem targów EMO, odnotowało ponad 3% wzrostu produkcji 
i 2,3% wzrostu zatrudnienia. Zrzeszone firmy osiągnęły w czerwcu 95% 
swoich możliwości produkcyjnych, na realizację zamówienia trzeba czekać 
ponad 7 miesięcy (wg. Heinz-Jurgen Prokop, Przewodniczącego VDW). 
Największymi odbiorcami, poza Niemcami, są w Europie Włochy, Hiszpania 
i Francja. W tej statystyce ciekawie wygląda fakt, że bardziej wzrosły rok do 
roku zamówienia niemieckie (15%) niż eksport z Niemiec (6%).

Fot. 8. Stoisko japońskiej firmy SODICK przykuwało wzrok nie tylko 
drążarkami, ale w tym roku także wystrojem, nawiązującym do daleko-
wschodniej architektury.

Fot. 9. Coś dla małych i dużych chłopców. Każdy się zatrzymywał. Ale 
co sprzedaje firma Dormer Pramet, bo to widoczne na zdjęciu to było jej 
stoisko, sprawdzicie sami za dwa lata 😊

Fot. 10. Nie tylko ja, ale i pozostałe 150 tys. zwiedzających krążyło od stoiska 
do stoiska, przez kolejne hale. Mój smartfon podliczył, że pierwszego dnia 
zrobiłem prawie 20 tys. kroków na targach.

Co do eksportu z Niemiec, wiadomo, że obrabiarki z kraju naszego 
zachodniego sąsiada wyglądają dobrze w portfolio każdego warsztatu. 
Można się nimi wręcz chwalić. Nie zawsze jednak kupuje się to, co się 
bardzo podoba, czasami wygrywa ekonomia. Wówczas kupuje się obra-
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biarki z innych krajów. Czy to polskie, czy dalekowschodnie lub amery-
kańskie. Dyskusja, która lepsza jest czasem jak dyskusja KOD z PiS. Prawie 
dochodzi do rękoczynów, każdy broni swoich racji. Już miałem napisać, które 
obrabiarki mnie osobiście się podobały, ale sam poczułem skok ciśnienia. Nie 
będę zaczynał kolejnej awantury! Niech zdjęcia zamieszczone obok targo-
wych ciekawostek zachęcą do odwiedzin następnej edycji targów. 

Fot. 11. Na stoisku DMG Mori obecny był tak prezes polskiego oddziału 
p. Marek Osiński jak i prezes DMG MORI COMPANY LIMITED Dr. Masa-
hiko Mori i Christian Thönes, Przewodniczący Rady Nadzorczej DMG 
MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Wspomnę pod koniec tego sprawozdania, że i nasi polscy produ-
cenci brali udział w EMO 2017. Może nie była to liczna reprezentacja, 
ale z drugiej strony niewielu jest rodzimych producentów tej branży. 
Nawet na polskich imprezach targowych przeważają importerzy nad 
krajowymi producentami. Wymienię polskich uczestników EMO 2017 
w porządku alfabetycznym: Andre Koło, APX Technologie Opacz, Avia 
Warszawa, Blachmix Limanowa, Cimat Bydgoszcz, Famot Pleszew, Fanar 
Ciechanów, Fat Wrocław, OGI4 Opole, Pafana Pabianice, Rafamet Kuźnia 
Raciborska, Tech Team Kamienica. Wymienione firmy pokazywały obra-
biarki, oprzyrządowanie, narzędzia skrawające, ściernice, mocowania, 
usługi informatyczne i integracyjne. 

Warto odwiedzać targi, czy to krajowe czy zagraniczne ponieważ 
jak wspomniał cytowany na początku artykułu pan Prezydent, może 
mamy i wideokonferencje i cyfrowe katalogi – ale przecież tylko te 
zamówione i od znanych firm. Każde targi pozwalają nam jednak 
poszerzyć swoje horyzonty, tworzyć plany czy choćby marzenia. Świat 
zmienia się ciągle, a idee Przemysłu 4.0 pukają do drzwi naszych 
fabryk. Musimy iść z polską gospodarką szybko do przodu, aby  
w końcu zerwać z opinią białych Murzynów Europy, których jedyną 
zaletą jest ich niska stawka godzinowa.

reklama

W dniach 21-22 listopada 2017 roku w Centrum Targowo-Konferen-
cyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbyły się Targi Technologii Klejenia 
ExpoBONDING, Targi Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT oraz 
Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów SteelMET. 

Podczas gdy SURFPROTECT (targi dedykowane branży zabezpieczeń 
powierzchni i wykonawcom prac związanych z technologiami ich przygo-
towania i obróbki) oraz SteelMET (targi koncentrujące się wokół hutnictwa 
stali i metali nieżelaznych oraz produkcji, obróbki i dystrybucji wyrobów 
hutniczych) to już doskonale znane i sprawdzone marki Expo Silesia,  
na szczególną uwagę zasługuje zupełnie nowe wydarzenie - premie-
rowa edycja targów ExpoBONDING. Podczas tych targów po raz pierwszy  
w Polsce firmy z zakresu klejenia przemysłowego miały okazję w jednym 
miejscu i na dedykowanej tylko dla nich imprezie zaprezentować własne 
oferty i rozwiązania. Nadrzędnym celem organizatorów tego wydarzenia 
było stworzenie miejsca cyklicznych spotkań, prezentacji i dyskusji produ-
centów oraz dystrybutorów materiałów i urządzeń z zakresu klejenia  
z ich potencjalnymi odbiorcami - przedstawicielami wybranych gałęzi prze-
mysłu. Po targach, w których wzięło udział ponad 100 wystawców i odwie-
dziło je 1850 gości, wszystko wskazuje na to, że cel ten został osiągnięty  
i firmy związane z technologiami klejenia po raz kolejny spotkają się w Expo 
Silesia jesienią 2018 roku. Do sukcesu targów ExpoBONDING niewątpliwie 
przyczyniło się odbywające się w ramach tej imprezy 1. Międzynarodowe 
Seminarium pt: „Klejenie w aplikacjach przemysłowych”. Organizacja tego 
niezwykle ciekawego wydarzenia możliwa była dzięki zaangażowaniu 
Instytutu Spawalnictwa i współpracy Instytutu Fraunhofera w Bremen. 

Podczas targów zorganizowany został konkurs o MEDAL Expo Silesia, 
do którego wystawcy mogli zgłaszać prezentowane na stoiskach produkty  
i usługi. Komisja Konkursowa Złotym Medalem uhonorowała za Innowacyjną 
Gamę Klejów Hybrydowych LOCTITE firmę Henkel Polska Sp. z o.o., natomiast 
wyróżnienie za Taśmę dwustronną akrylową VHB GPH powędrowało do firmy 
3M Poland. Wyróżniono również sposób prezentacji na targach. Zauważone  
i nagrodzone zostały firmy: AMB Technic oraz 3M Poland. 

Kolejnym sukcesem organizatorów okazała się Konferencja „Druk 
3D w branży automotive”. Frekwencja na tym wydarzeniu przerosła 
najśmielsze oczekiwania. Wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie 
tematyką druku 3D jest tak duże, że na planowaną kolejna edycję konfe-
rencji w roku 2018, trzeba będzie przygotować dużo większą ilość miejsc. 
W ramach spotkania profesjonaliści reprezentujący branżę automotive 
mogli zapoznać się z zaletami zastosowania skanowania, prototypowania 
i druku 3D w codziennych pracach produkcyjnych. Podczas Konferencji 
o swoich doświadczeniach i rozwiązaniach opowiedzieli liderzy branży 
druku 3D, a nadzór nad wysokim poziomem merytorycznym wydarzenia 
zapewnił Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej jak 
również Centrum Druku 3D. 

Technologie klejenia 

po raz pierwszy na dedyko-
wanych targach w Polsce

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

• prętów płaskich oraz okrągłych, przyciętych na wymiar!

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

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



F
N

NUMER 06 (87) 2017 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

1716

N
F NUMER 06 (87) 2017FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

Teoria i praktyka

Teoria i praktyka zawsze idą w parze – także na Targach EUROTOOL®. 
W tym roku dla Zwiedzających przygotowano m.in. praktyczne warsz-
taty w ramach II-go Forum Druku 3D, obejmujące swym zakresem zagad-
nienia związane z wykorzystaniem druku trójwymiarowego w przemyśle.

– Drukarki 3D już dawno wyszły poza sferę doświadczalną i mają 
realny wpływ na rozwój biznesu. Koncepcja Industry 4.0 wymaga od 
drukarek 3D wysokiej jakości i powtarzalności, a te są w stanie zagwa-
rantować jedynie przemysłowe systemy druku 3D. Zauważamy rosnący 
trend w tym segmencie drukarek 3D, co potwierdza również duża 
frekwencja podczas drugiej edycji Konferencji Forum Druku 3D – podsu-
mował Adam Przepolski, specjalista ds. usług druku 3D z firmy CadXpert.

Formuła Targów EUROTOOL® pozwala każdej firmie funkcjonującej 
w branży przemysłowej na prezentację swojej oferty w bardzo precy-
zyjny sposób. W tym celu po raz kolejny zorganizowano salony Auto-
matyki i Robotyki, Technologii CAx i Kooperacji Przemysłowej. Pierwszy 
przyciągał przede wszystkim projektantów i integratorów systemów. 
W drugim prezentowane były najnowsze technologie automaty-
zacji linii produkcyjnych czy specjalistycznego oprogramowania. W 
trzecim spotykały się firmy, zainteresowane nawiązaniem współpracy  
w zakresie usług podwykonawczych. 

Pełen sukces

O sukcesie targów najlepiej świadczą bardzo pozytywne opinie 
Wystawców, przekazane na świeżo tuż po zakończeniu wydarzenia. 

– To nasze najlepsze targi w tym roku i trzeba podkreślić,  
że krakowski EUROTOOL® to w naszej opinii najlepsza impreza  
w Europie. Przygotowywaliśmy się do niej cały rok i było warto, bo to dobry 
moment, aby podsumować nasze działania oraz przygotować klientów 
do współpracy. Uważam, że targi były bardzo efektywne – nawiązaliśmy 
wiele nowych kontaktów z Klientami – relacjonowała Agnieszka Grzelak, 
Business Development Manager z firmy Bernd Siegmund GmbH.

Zadowolenia nie krył również Piotr Pachczyński, właściciel firmy 
PHU FAKTOR.

– Niezmiennie chwalimy Targi EUROTOOL®. Dla nas, jako Wystawców, 
dużym plusem jest nowoczesna hala, duży parking oraz zaplecze gastro-
nomiczne. Ponadto mamy wsparcie organizatora na każdym etapie 
przygotowań. Widzimy również, że z roku na rok Zwiedzających przy-
bywa. Także w trakcie tej edycji odnotowaliśmy wzrost klientów, co nas 
bardzo cieszy. Mamy nadzieję, że przełoży się to na wyniki sprzedażowe.

Frekwencję doceniał również Marcin Hoszwa, Marketing and Busi-
ness Development Manager z SECO TOOLS (POLAND) Sp. z o.o.

Targi branżowych specjalistów
Podsumowanie EUROTOOL®

– Z udziału w wystawie jesteśmy zadowoleni – ruch na naszym 
stoisku był duży i odwiedzają nas stali, ale również i nowi klienci. Przyjeż-
dżamy na Targi EUROTOOL® do Krakowa, gdyż ta impreza – w porów-
naniu z innymi targami – wyróżnia się nowoczesną infrastrukturą. 
Podtrzymujemy swoją opinię, że impreza jest bardzo dobrą okazją do 
zaprezentowania oferty firmy. Dla nas dodatkowym atutem jest Kraków 
– w tym rejonie mamy wielu klientów i możemy się z nimi tutaj spotkać. 

Premiera na miarę Oscara

W tym roku równocześnie z Targami EUROTOOL® odbyło się wyda-
rzenie, jakiego w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej jeszcze nie 
było – I Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia 
FASTENER POLAND. Wśród Wystawców aż 73% stanowiły firmy z zagra-
nicy, m.in. z Chin, Czech, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Słowacji, 
Słowenii, Tajwanu, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA. Równie impo-
nująco prezentują się statystyki Zwiedzających: na Targach FASTENER 

POLAND i EUROTOOL® pojawiło się niemal 11 tysięcy osób, z czego 26% 
to goście z zagranicy.

Na Targach FASTENER POLAND zaprezentowane zostały m.in. najno-
wocześniejsze łączniki i mocowania przemysłowe, łączniki budowlane, 
systemy montażu i instalacji, a także technologie produkcji łączników  
i urządzenia do ich magazynowania i dystrybucji. Ważnym wydarzeniem, 
które bardzo dobrze dopełniło program targów, był Kongres Elementów 
Złącznych, podczas którego specjaliści z branży przedstawili innowacyjne 
rozwiązania w zakresie wykorzystania i zastosowania elementów złącz-
nych oraz specjalistycznych narzędzi. 

Wszyscy na tak!

– Przyznaję, że warto przyjechać i wystawić się na Targach FASTENER 
POLAND – relacjonował pytany o wrażenia z wystawy Zbigniew Rybak, 
szef handlu z firmy ALLTRANS Sp. z o.o. – Impreza została poważnie 
potraktowana przez branżę, co potwierdza liczba Wystawców. Najwięk-
szym plusem są Zwiedzający, bezpośrednio zainteresowani naszą ofertą 
i przychodzący z konkretnymi propozycjami współpracy. 

Komplementów nie szczędził także Łukasz Błaszczyk, lider sprzedaży 
z firmy ASMET.

– Targi FASTENER POLAND to bardzo ciekawa impreza. Przyjecha-
liśmy na próbę, aby zobaczyć jakie jest zainteresowanie i jesteśmy mile 
zaskoczeni, bo Zwiedzających oraz Wystawców jest dużo. Targi są też 
bardzo dobrze zorganizowane. Nie mieliśmy problemów ze stoiskiem 
oraz parkingiem. Widać, że organizatorzy zrobili wiele, aby to nie była 
impreza jednorazowa.

W samych superlatywach targi oceniali również zagraniczni 
Wystawcy, m.in. Germano Iseppi manager ds. exportu z włoskiej firmy 
FAR srl. 

– Na targach elementów złącznych w Polsce jesteśmy po raz 
pierwszy i mogę powiedzieć, że impreza jest bardzo dobrze zorgani-
zowana oraz zarządzana. Satysfakcjonuje nas fakt, że Zwiedzający 
znają branżę i są zainteresowani naszymi produktami. Mamy nadzieję,  
że również w przyszłym roku zawitamy do Krakowa. 

Podobnego zdania była Laura Giersch, manager ds. exportu  
z IMS Verbindungstechnik GmbH & Co. KG , niemieckiego producenta 
elementów złącznych.

– Po raz pierwszy w historii naszej firmy prezentujemy swoją ofertę 
na targach w Polsce. Wrażenia mamy bardzo pozytywne, zaintereso-
wanie produktami jest duże. Ważna jest prezentacja oferty właśnie na 
tego typu imprezach – spotykamy się z dotychczasowymi Klientami  
i pozyskujemy nowych. Jest dobrze!

Co stanowi o sile Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL®? 
Międzynarodowy skład Wystawców, nowoczesna przestrzeń wystawiennicza, branżowi Zwiedzający, bogata oferta firm 
z Polski i zagranicy, bardzo dogodna lokalizacja czy magia miasta, w którym robienie interesów to czysta przyjemność?  
Ilu Wystawców/Zwiedzających – tyle opinii. Każdy zwraca uwagę na nieco inny z wyżej wymienionych walorów targów,  
ale wszyscy zgodnie oceniają: na sukces 22. edycji złożył się po trosze każdy z nich.
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Debiut bardzo udany

– Już po pierwszym dniu Wystawcy i Zwiedzający bardzo targi 
chwalili. Pierwsi za frekwencję – wydarzenie odwiedzili specjaliści z całej 
Polski oraz zagraniczni przedstawiciele branży, m.in. z Czech, Słowacji, 
Wielkiej Brytanii i Włoch. Drudzy z kolei za bogatą i kompleksową 
ofertę. Premierowa edycja przerosła oczekiwania prezentujących tutaj 
ofertę firm. Wszystko wskazuje zatem na to, że w przyszłym roku targi 
będą jeszcze lepsze, a stoiska większe – podsumowała pierwsze targi 
elementów złącznych Grażyna Grabowska, Prezes Targów w Krakowie.

Równie pozytywnie wydarzenie ocenił dr Marek Łangalis, redaktor 
naczelny czasopisma FASTENER, współorganizatora wydarzenia.

– Polski rynek elementów złącznych jest bardzo rozdrobniony, 
działa na nim blisko 1500 podmiotów. Do tej pory nie miał swojego 
miejsca spotkań. Wspólnie z Targami w Krakowie postanowiliśmy 
to zmienić. Wstępnie zakładaliśmy, że pierwsza edycja zakończy się 
sukcesem, jeżeli do Krakowa przyjedzie 30 Wystawców. Ostatecznie 
lista zamknęła się na 110-ej pozycji! To chyba najlepiej świadczy  
o olbrzymim zainteresowaniu targami elementów złącznych zarówno 
Wystawców jak i Zwiedzających.

Targi EUROTOOL® i FASTENER POLAND to ostatnie wystawy 
w kalendarzu imprez, organizowanych w 2017 roku przez Targi | 
w Krakowie. Najbliższą okazją do spotkania w gronie branżowych 
specjalistów będą 2. Targi INNOFORM, odbywające się w dniach 24-26 
kwietnia w Bydgoszczy.

Kontakt:
Beata Łoś – Komisarz Targów, tel. + 48 501 691 235
Łukasz Dziedzic – Rzecznik Prasowy Targów w Krakowie
tel. +48 660 443 980

* Fot. Redakcja Forum Narzędziowedo OBERON
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Precyzyjnie szlifowana stal narzędziowa
• 1.0570  St 52-3
• 1.1730  C45W
• 1.2842   90MnCrV8
• 1.2510  100MnCrW4
• 1.2436   X210CrW12

• 1.2379   X153CrVMo-12-1
• 1.2767   X45NiCrMo16
• 1.2311   40CrMnMo7
• 1.2312   40CrMnMoS8-6
• 1.2363   X100CrMoV5-1

• 1.2343   X38CrMoV5-1
• 1.2085   X33CrS16
• 1.2162   21MnCr5
• Toloox 33
• Toloox 44

Gatunki:

Wymiary katalogowe:

• Grubość: od 1 do 100 mm
• Szerokość: od 10 do 300 mm
• Długość: 500 i 1000 mm

Wymiary niestandardowe:

• Według życzenia klienta,
• Także frezowane, szlifowane CNC
• Pomiary do długości 4 m na maszynie pomiarowej

Dostarczana:

• W stanie szlifowanym
• Wyżarzana zmiękczająco
• Zabezpieczona przed korozją

OBERON® Robert Dyrda • 88-100 Inowrocław 
• ul. Cicha 15 • tel. 52 35 424 00 • fax 52 35 424 01 • oberon@oberon.pl • www.oberon.pl
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Modelowanie żyje z techniki produkcyjnej najwyższej jakości
Moulding – modelowanie albo wytwarzanie narzędzi, form i modeli 

jest ważnym polem zastosowań w obróbce metali – i dlatego, jako strefa 
odniesiona do zastosowań, jest bardzo bliska targom METAV. Modelo-
wanie – Moulding uznawane jest za najbardziej wymagające pole zasto-
sowań w przemyśle metalowym.

Wymagana jakość i precyzja leżą na niezwykle wysokim poziomie,  
co szczególnie przyczynia się do innowacyjności: obok procesów 
konwencjonalnych co i raz pojawiają się nowe technologie procesowe, jak  
na przykład wspomagane laserowo wytwarzanie precyzyjnych struktur  
i designerskich powierzchni.

Dlatego stawiane wymagania i jak sposoby ich spełniania z użyciem 
nowatorskich technik wytwarzania stanowić będą centralną tematykę 
Moulding Area, co oczywiście zalicza się do podstawowego zakresu 
targów METAV. W końcu wysoką jakość w budowie form można zagwa-
rantować tylko wysoko rozwiniętymi rozwiązaniami z techniki produkcji. 
W taki sposób METAV koncentruje cały łańcuch tworzenia wartości  

w dziedzinie konstrukcji narzędzi i form na jednej imprezie. Dlatego targi 
te skupiają pod jednym dachem najważniejszych w branży producentów 
obrabiarek i narzędzi precyzyjnych jak i firmy technologii C.

Technika medyczna napędza postęp
Wysokie wymagania jakościowe wobec produkcji stawia także druga 

strefa METAV poświęcona zastosowaniom, strefa Medical. Technika 
medyczna jest przy tym bliskim wyborem z dwóch powodów. Po pierwsze 
ze względu na wysokie wymagania oraz swój olbrzymi potencjał innowa-
cyjny napędza ona postęp technologiczny w technice produkcji. Nie bez 
powodu technika medyczna zajmuje czołowe miejsca w świecie w ilości 
zgłaszanych patentów. Po drugie jest to segment z pierwszorzędnymi  
i trwałymi perspektywami rynkowymi. Światowa sytuacja demograficzna 
podgrzewa popyt, w tym przede wszystkim przez starzejące się społe-
czeństwa w państwach uprzemysłowionych i rosnący standard życia  
w państwach progowych.

Tereny targowe
Do tego sukcesu przyczynia się z pewnością optymalne położenie 

miasta Düsseldorf w centrum Europy. Jedna godzina lotu lub nawet mniej 
wystarczy, aby przybyli tu goście z Berlina, Berna, Brukseli, Hagi, Istam-
bułu, Londynu, Mediolanu, Paryża, Sztokholmu, Warszawy czy Wiednia. 
W sumie blisko Messe Düsseldorf żyje 170 milionów ludzi, co oznacza 
niewiarygodny potencjał popytowy i inwestycyjny.

W połowie roku zapadła decyzja realizacji nowego, przyszłościowego 
projektu: zbudowanie od nowa wejścia Süd i hali 1. W miejsce starych hal 
1 i 2 powstanie hala 1. Jednocześnie zbudowane zostanie zupełnie nowe 
wejście Południowe (Süd) z płynnym przejściem do Congress Center Süd. 
Zbliżająca się edycja METAV jeszcze z tych nowości nie skorzysta, ale  
w średniej perspektywie czasowej będzie to realna korzyść. Dzięki tej 
inwestycji stworzone zostaną najnowocześniejsze powierzchnie wysta-
wowe, imprezowe i kongresowe z elastycznymi możliwościami wykorzy-
stania i wysokim standardem technicznym.

METAV 2018
Specjalistyczne Targi Techniki Produkcji

Pod koniec listopada nasza redakcja miała przyjemność zagościć na lunchu prasowym z dyrektorami oraz prezesami zarządu targów Metav 
w Düsseldorfie. Spotkanie dotyczyło przyszłorocznych targów, które odbędą się od 20 do 24 lutego 2018 r. Metav 2018 to 20. Międzynarodowe 
Targi Technologii Obróbki Metali, które pokażą pełne spektrum techniki wytwórczej. Główne zagadnienia to obrabiarki, systemy wytwórcze, 
narzędzia precyzyjne, automatyzacja przepływów materiałowych, technologie komputerowe, elektronika przemysłowa i osprzęt. Dochodzi do 
tego nowa tematyka: moulding, medical, additive manufacturing i quality. Tematyka ta prezentowana będzie w wydzielonych strefach z własną 
nomenklaturą i na stałe włączona jest do METAV. Grupa docelowa targów to wszystkie gałęzie przemysłowe, które obrabiają metale, w szczegól-
ności przemysł budowy maszyn i urządzeń, przemysł samochodowy i jego dostawcy, przemysł lotniczy i rakietowy, przemysł elektryczny, tech-
nika energetyczna i medyczna, konstrukcja narzędzi i form oraz obróbka metali i rzemiosło. Dziękujemy bardzo za zaproszenie.

2. Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego

24-26 kwietnia 2018, Bydgoszcz

®

www.innoform.pl

Przemysł
w najlepszej

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

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

Niemały wydatek
Istotną rolę w zakupie wózka widłowego odgrywają pieniądze. 

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

Trudny wybór
Wybór wózka widłowego to kwestia indywidualna. Planując zakup 

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

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

◄ Fot. Wózek widłowy firmy 
WDX S.A.

► Fot. Wózek widłowy firmy 
Linde Material Handling

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

Jaki wózek wybrać?
FIRMA HYSTER STILL CROWN

MODEL PRODUCENTA H1.5XT H1.6FT J1.XN RX 20-15 SC6000

KLASA WÓZKA IV IV I Elektryczny wózek z 
przeciwwagą -

WYMIARY

Wysokość (mm) 2060 2149 2070 2082 2105

długość wózka bez wideł (mm) 2280 2236 1980/2088 1883 1848

szerokość (mm) 1070/1190 1068/1108/1238 1050/1116 1099 1070

promień skrętu (mm) 1960 1955 1654/1762 1528 1493

NAPĘD

Elektryczny - - tak tak -

lPG/Benzyna tak tak - nie -

Diesel tak tak - nie -

autymatyczna skrzynia biegów tak tak tak tak tak

MASZT [mm]

Duplex tak tak tak tak opcja

Triplex tak tak tak tak opcja

wysokość masztu rozłożonego (mm) od 3000 do 6000 od 2515 do 8500 od 2530 do 7300 4895-8445 dot. triplex 3480-8715

wysokość masztu złożonego (mm) zależnie od opcji zależnie od opcji zależnie od opcji 1960-3210 dot. triplex 1960-2845

przesuw boczny opcja opcja opcja opcjonalnie zwieszany 
lub zintegrowany tak

pozycjoner wideł opcja opcja opcja opcja tak

wolny skok wideł (mm) opcja opcja opcja 1405-2655 dot. triplex tak

MAX PRĘDKOŚĆ [km/h]
z ładunkiem 18 21 16 20 16

bez ładunku 19 21 16 20 16

SZYBKOŚĆ 
ODNOSZENIA 
[m/s]

z ładunkiem 0,62 0,58 0,43 0,55 0,55

bez ładunku 0,68 0,6 0,59 0,6 0,56

ZDOLNOŚĆ POKONYWANIA WZNIESIEŃ 
(PRZY PEŁNYM ZAŁADOWANIU [%]) 37 19 25 12,80 10,1/15,7

KONTROLA POZIOMOWANIA WIDEŁ nie opcja opcja opcja tak

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA SIĘ SILNIKA opcja opcja tak N/D tak

WYŚWIETLACZ ZAŁADUNKU opcja opcja opcja opcja tak

OGUMIENIE

pneumatyczne opcja opcja nie - opcja

elastyczne - - - - opcja

superelastyczne standard standard standard - tak

POZIOM HAŁASU [dB] 78 77 - <70 68

GWARANCJA 12/2000 24/4000 24/4000 zgodnie z polskimi 
przepisami tak

SERWIS
mobilny standard standard standard tak tak

niemobilny tak tak tak tak tak

PRZEGLĄD co 500 godzin co 500 godzin co 1000 godzin 1000 mth/rok -

TRANSPORT
po stronie kupującego - - - - tak

po stronie sprzedającego dla nowych standard dla nowych standard dla nowych standard - tak

TERMIN DOSTAWY Dla maszyn standardowych, które są na magazynie - od ręki, dla maszyn w 
wykonaniu niestandardowym - do 4 mcy

w zalezności od 
konfiguracji 6 tygodni

WÓZKI UŻYWANE zależnie od umowy tak -

KABINA
z ogrzewaniem opcja opcja opcja - opcja

z klimatyzacją nie nie nie - opcja

WAGA [kg] 2640 3060 - 2763* 3520 bez akumulatora

CENA WYJŚCIOWA zależna od opcji W zależności od 
konfiguracji -

MIASTO Kajetany, Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Łódź, Lublin, Rzeszów, 
Ostrołęka, Świecie cała Polska -

WWW www.zeppelin-polska.com www.still.
pl/5491.0.0.html

info@wdx.pl, 
www.wozkicrown.pl

UWAGI * W zależności od 
konfiguracji kom. 801 332 629

Wózki widłowe - raport

reklama



Przemysłowy Portal Aukcyjny MACHBID już ruszył
pierwszy taki na polskim rynku

SPRAWDŹ NASZE AKTUALNE AUKCJE:

Oferujemy Państwu prosty i bezobsługowy portal aukcyjny. 
Wystarczy, że wyślą nam Państwo zgłoszenie, a resztę zrobimy za Was:

- zdjęcia oraz opisy z dokumentacji
- akcje marketingowe (reklamy, mailing etc.)

- sprzedaż (aukcja lub giełda maszyn)
- fakturowanie

- organizacja odbiorów

Posiadacie maszyny których już nie potrzebujecie, 
a nie macie czasu zająć się ich sprzedażą?

MACHBID jest nowością na polskim rynku, ale nasze doświadczenie 
w branży maszyn używanych jak i marketingu jest wieloletnie. 

Dlatego jesteśmy pewni, że osiągniemy wspólnie SUKCES. 
Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń już dziś jak i rejestrowania 

się na naszym portalu.

www.MACHBID.com

Pierwszy taki w Polsce Przemysłowy Portal Aukcyjny

Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa 

Równolegle odbędą się:

ALUMINIUM & NONFERMET
RECYKLING
CONTROL-TECH

25-27.09.2018
Najważniejsze miejsce dla branży 
odlewniczej w Europie Środkowo-Wschodniej

www.metal.targikielce.pl

271 2900 9000 m2 
wystawców

i współwystawców 
zwiedzających powierzchni

wystawienniczej

73. Światowy Kongres Odlewnictwa - Kreatywne Odlewnictwo

23-27 września 2018, Kraków
26 września 2018 - odbędzie się sesja wyjazdowa do Targów Kielce

global media partner
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Od początku działalności Politech podąża za ideą Od pomysłu do produktu. Inwestycja we własną narzędziownię umożliwiła 
firmie realizację projektów indywidualnych, natomiast usługa metalizacji próżniowej i lakierowania UV wzbogaciła ofertę o dekorację 
opakowań kosmetycznych.

Zaawansowany technologicznie park maszynowy, automatyzacja 
procesów produkcyjnych oraz rozbudowane systemy informatyczne 
gwarantują najwyższą jakość, odpowiadającą na potrzeby nawet 
najbardziej wymagających klientów. 

Historia rodzinnej firmy Politech sięga 1998 roku, gdy założyciel Jan Nawrocki został zainspirowany niezwykłymi właści-
wościami tworzywa sztucznego o nazwie Surlyn. Charakteryzujący się ponadprzeciętną wytrzymałością i przejrzysto-
ścią jonomer etylenu zdefiniował specjalizację firmy jaką jest produkcja zamknięć perfumeryjnych. 20 lat doświadczeń  
w branży przetwórczej sprawiło, że obecnie Politech plasuje się w europejskiej czołówce producentów opakowań kosme-
tycznych. Nazwa, pochodząca od słów poli – wiele, tech - technologii, doskonale ilustruje zamiłowanie firmy do nowych 
wyzwań technologicznych.

Kontrola każdego etapu rozwoju nowego produktu począwszy 
od wykonania dokumentacji technologicznej poprzez konstrukcję 
formy wtryskowej, produkcję aż po dekorację finalnego produktu 
zapewniła firmie wyraźną przewagę konkurencyjną na rynku. 

Poprzez konsekwentne działania wizerunkowe, produkty 
Politech rozpoznawalne są na arenie międzynarodowej. Udział 
w największych targach opakowań kosmetycznych w Europie 
takich jak Luxe Pack Monaco, PCD Paris, Cosmoprof Bologna czy 
Cosmetic Business Munich ma bezpośredni wpływ na systema-
tyczny wzrost udziału eksportu w strukturze sprzedaży. 

W całej swojej historii Politech stworzył ponad 300 wzorów 
detali, w szerokiej gamie kolorystycznej. Rocznie, firma produkuje 
ponad 60 mln zamknięć i około 30 mln detali metalizowanych,  
na łącznej powierzchni produkcyjnej 2500 m2.

Politech został wielokrotnie wyróżniony. Do tych najważniej-
szych wyróżnień można zaliczyć tytuł Gazeli Biznesu, tytuł Lidera 
Eksportu czy Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomor-
skiego. Jakość usług świadczonych przez Politech uzewnętrzniają 
również liczne nagrody, w tym „Najlepszy produkt kategorii Opako-
wanie Zdrowia i Urody – Profesional”, „Lider Innowacji Pomorza  
i Kujaw 2010” i zwycięstwo w plebiscycie „Nasze dobre z Pomorza 
i Kujaw”.

Politech to firma z całkowicie polskim kapitałem. Siedziba 
firmy oraz zakład produkcyjny znajdują się w Osielsku koło 
Bydgoszczy. Region ten jest wielobranżowym ośrodkiem przemy-
słowym i usługowym, skupiającym wielu producentów opakowań. 
Położenie w centralnej Polsce umożliwia sprawną i szybką komu-
nikację z miastami takimi jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań.

POLITECH Sp. z o.o.     • tel. +48 52 375 63 00

• Ul. Jana Pawła II 79    • fax: (+48 52) 375 63 17 

• 86-031 Osielsko     • e-mail: info@politech.pl

Narzędziownie regionu kujawsko-pomorskiego - część VI

Politech Sp. z o.o. 

Drodzy czytelnicy, artykuł dotyczący firmy Politech, to ostatni w tym roku artykuł dotyczący firm, które odwiedzaliśmy 
w regionie kujawsko-pomorskim.

Wszystkim firmom, które zechciały nawiązać współpracę z naszym magazynem, bardzo dziękujemy. Dla nas było  
to nowe doświadczenie, jak i ogromna przyjemność.

Już teraz zapraszamy na podobny cykl artykułów opisujących różne narzędziownie, ale tym razem z południa Polski. 

W roku 2018 będzie to sześć numerów Forum Narzędziowego OBERON, w którym opublikujemy dwanaście artykułów 
na temat firm z tego regiony Polski. Do zobaczenia zatem w przyszłym roku.
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Latem tego roku miałem przyjemność odwiedzić jednego z naszych 
francuskich dostawców stali narzędziowych w Le Cresout. W ramach 
dwudniowych warsztatów przygotowano dla nas szkolenie ze spraw-
dzania parametrów jakości stali. Twardość, wytrzymałość, udarność czyli 
to co może znaleźć się na ateście hutniczym. W tym artykule chciałbym 
przybliżyć zasady badania twardości stali. Klienci, w czasach stałej 
redukcji kosztów, mają czasami kłopoty ze stalą, która wydaje się mieć 
złą twardość.

Jak zapewne pamiętacie Państwo ze szkół czy studiów, twardość 
stali mierzyło się poprzez analizę śladu jaki zostawiła końcówka pomia-
rowa, tzw. wgłębnik w badanym materiale. Zależnie od spodziewanego 
zakresu twardości stosowało się badanie metodą Brinella, Rockwella 
(do twardszych materiałów) i Vickersa. Większy ślad wgłębnika, czyli 
jego większa penetracja badanego materiału oznacza niższą twardość. 
Opracowane przez twórców metody tabele pozwalają przeliczyć rozmiar 
śladu na stopnie skali twardości. Są również tabelki pozwalające przeli-
czyć stopnie Brinella (oznaczenie HB) na skalę Rockwella (ozn. HRC) czy 
Vickersa (ozn. HV). I to mógłby być koniec artykułu czy raczej notatki. 
Reszta, jak wszystko dziś, do „wygooglowania” lub znalezienia na jakiejś 
Wikipedii. Jest jednak kilka ale…

Fot. 1. Mierzymy twardość próbki na sztywnym i masywnym podłożu 
czyli w naszym przykładzie na podłodze. Kiwające się stoliczki nie nadają 
się do powtarzalnych pomiarów.

Oprócz wymienionych wyżej metod, w dobie powszechnego 
pośpiechu wprowadzono szybsze, nazwijmy je „polowe” metody spraw-
dzania twardości, robione bezpośrednio w warsztacie. Popularne stały 
się tzw. twardościomierze Leeba mierzące twardość metodą dynamiczną 
(odbicie sprężyste kulki z węglika wolframu od materiału). Stosunkowo 
młoda metoda, opracowana w Szwajcarii w połowie lat 70 XX wieku, 
przyjęła się na świecie głównie dzięki przenośności urządzeń i ich niewy-
górowanym kosztom. Twardość Leeba (oznaczana HL – skrótowiec od 
Hardness Leeb), w zależności od zastosowanej głowicy uderzeniowej, 
określana jest w następujących podskalach: HLD, HLDL, HLD+15, HLDC, 
HLC, HLE, HLS i HLG. Niestety, to co z jednej strony jest zaletą metody, 
czyli niewielki bijak zostawiający małe ślady, jaki i samo urządzenie 
pozwalające mierzyć niewielkie próbki - jest czasem pułapką. 

Badanie twardości stali w metodzie Leeba polega na pomiarze pręd-
kości masy udarowej przed i po uderzeniu w próbkę oraz odpowiednim 
przeliczeniu otrzymanych wartości. Ciężar o masie kilku gramów, zakoń-
czony kulką z węgliku wolframu, wyrzucany jest w kierunku badanej 
próbki siłą sprężyny. Rezultatem pomiaru jest iloraz prędkości bijaka po 
odbiciu przez prędkość przed odbiciem, pomnożony przez 1000. Wynik 
pomiaru (0–1000) jest w dużym stopniu uzależniony od modułu spręży-
stości podłużnej Younga, jako cechy określającej próbkę. Urządzenie dzięki 
zawartej elektronice podaje twardość także w popularnych skalach HB, HRC.

Fot. 2. Nowoczesny twardościomierz opracuje wyniki za nas. Pokaże 
nawet w sposób graficzny jak pomiary różniły się między sobą i wycią-
gnie z nich wartość średnią. Genialne!

Fot. 3. Tabelka normy ISO 6506 gdzie średnice odcisków kulek z metody 
Brinella przeliczane są na zmierzoną twardość. W badanym przez nas 
zakresie 0,01 mm to zmiana o 1 HB.

Pułapka czy pułapki w jakie możemy wpaść to brak wprawy, niejed-
norodny materiał, ziarnistość struktury stali. Poniżej krótkie omówienie 
przygód na jakie trzeba się przygotować. 

Sam brak wprawy widzieliśmy jako uczestnicy warsztatów na swoim 
przykładzie. Przy każdej metodzie pomiarowej, nie tylko przy metodzie 
Leeba. Organoleptyczne badanie odcisku Brinella czyli mierzenie śred-

Czy mierzenie twardości stali jest łatwe?

Ciąg dalszy artykułuna stronie » » 29 i 30

255 80 76 - -

270 85 80,7 41 -

285 90 85,5 48 -

305 95 90,2 52 -

320 100 95 56,2 -

335 105 99,8 - -

350 110 105 62,3 -

370 115 109 - -

385 120 114 66,7 -

400 125 119 - -

415 130 124 71,2 -

430 135 128 - -

450 140 133 75 -

465 145 138 - -

480 150 143 78,7 -

495 155 147 - -

510 160 152 81,7 -

530 165 156 - -

545 170 162 85 -

560 175 166 - -

575 180 171 87,1 -

595 185 176 - -

610 190 181 89,5 -

625 195 185 - -

640 200 190 91,5 -

660 205 195 92,5 -

675 210 199 93,5 -

690 215 204 94 -

705 220 209 95 -

720 225 214 96 -

740 230 219 96,7 -

755 235 223 - -

770 240 228 98,1 20,3

785 245 233 - 21,3

800 250 238 99,5 22,2

820 255 242 - 23,1

835 260 247 (101) 24

850 265 252 - 24,8

865 270 257 (102) 25,6

880 275 261 - 26,4

900 280 266 (104) 27,1

915 285 271 - 27,8

930 290 276 (105) 28,5

950 295 280 - 29,2

965 300 285 - 29,8

995 310 295 - 31

1030 320 304 - 32,2

1060 330 314 - 33,3

1095 340 323 - 34,4

1125 350 333 - 35,5

1155 360 342 - 36,6

1190 370 352 - 37,7

1220 380 361 - 38,8

1255 390 371 - 39,8

1290 400 380 - 40,8

1320 410 390 - 41,8

1350 420 399 - 42,7

1385 430 409 - 43,6

1420 440 418 - 44,5

1455 450 428 - 45,3

1485 460 437 - 46,1

1520 470 447 - 46,9

1555 480 (456) - 47,7

1595 490 (466) - 48,4

1630 500 (475) - 49,1

1665 510 (485) - 49,8

1700 520 (494) - 50,5

1740 530 (504) - 51,1

1775 540 (513) - 51,7

1810 550 (523) - 52,3

1845 560 (532) - 53

1880 570 (542) - 53,6

1920 580 (551) - 54,1

1955 590 (561) - 54,7

1995 600 (570) - 55,2

2030 610 (580) - 55,7

2070 620 (589) - 56,3

2105 630 (599) - 56,8

2145 640 (608) - 57,3

2180 650 (618) - 57,8

Wytrzymałość
N/mm2

TWARDOŚĆ

VICKERS BRINELL ROCKWELL ROCKWELL

HV HB HRB HRC

Wytrzymałość
N/mm2

TWARDOŚĆ

VICKERS BRINELL ROCKWELL ROCKWELL

HV HB HRB HRC

Tabela do porównania twardości badanych różnymi metodami i wytrzymałości w N/mm2
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nicy lupą ze skalą wypadało każdej osobie inaczej. Powstawały pytania 
typu: gdzie zaczyna się wgłębienie w materiale ciętym piłą, a gdzie w szli-
fowanym? W tym drugim przypadku widać było wyraźniej. Jednak i tak 
pomiar wychodził każdemu inaczej, a w dodatku odchyłki były wiel-
kości 15 HB dla materiału z „brzydką” powierzchnią i 8 HB dla polero-
wanej powierzchni. Metoda Leeba koryguje niepewność wielokrotnością 
pomiaru i jego uśrednianiem.

Fot. 4. Porównanie wielkości twardościomierzy Leeba - większy to typ 
G. Po prawo w skrzyneczce podświetlana lupa do pomiaru odcisku 
metodą Brinella.

Nawet jeżeli pomiar wykonuje jedna osoba to zalecany jest wielo-
krotny pomiar materiału, ponieważ przy stalach stopowych zdarza się,  
że materiał ma strukturę pasmową. Siarka poprawiająca skrawalność 
grupuje się i w związku z tym na badanej płaszczyźnie mogą być miękkie 
i twarde „placki”. Poprawa skrawalności, niestety, ułatwia wpadanie 
końcówki głębiej. Bardziej wytłumia spadający bijak Leeba. Jeżeli stal była 
poddana właściwemu procesowi obróbki cieplnej, to jest szansa na wyrów-
nany w przekroju skład chemiczny. Dlatego też najtańsze materiały z jakiejś 
to przyczyny mają niską cenę. Analizując temat, dochodzimy do wniosku,  
że energia potrzebna do hartowania i odpuszczania stali też kosztuje 
i niektóre huty potrafią czasem zmieniać pewne procesy, by mieć lepszą 
ekonomię czy po prostu sprostać oczekiwaniom cenowym klienta.

Fot. 5. Różne ślady pomiarów na tym samym elemencie testowym. 
Widać, że ślady pomiarowe metody dynamicznej Leeba są dużo mniejsze 
od śladów 10mm kulki metody Brinella.

Jeżeli chodzi o samą ziarnistość stali – typowe, okrągłe odciski kulki 
Brinella to ślady o średnicy 2-4 mm. Uśredniają badane pole już swoim 

rozmiarem. Pułapka może się kryć przy badaniu Leeba najmniejszym 
próbnikiem (patrz fot. 5). Najmniejszym, bo najtańszym. Firma decy-
dując się na zakup mierników liczy przecież koszty. Mogąc kupić tańszy, 
taki wybierze. Tańsze i mniejsze dobrze zmierzą małe, cienkie, polero-
wane detale. Odcisk zostawiany przez kulkę w metodzie Leeba to 0,5 
mm. A jeżeli mała końcówka trafi akurat w pole o mniejszej zawartości 
węglików czy pasmo o wyższej zawartości siarki? Wynik będzie obar-
czony sporym błędem. Dla większych dokładności i sprawdzania wiel-
kich elementów lepiej zastosować większe mierniki, mierzące w skali  
G – (oznaczenie twardości HLG). Robiąc większe odciski pozwalają 
uzyskać wynik bardziej zbliżony do pomiaru według metody Brinella.

Fot. 6. Tak widać podświetlony odcisk w lupie do pomiaru metoda 
Brinella. Skala ma działki co 0,1 mm, ale trudno początkującemu określić 
początek i koniec odcisku kulki.

Pomiary jakie wykonywaliśmy podczas warsztatów dawały każdemu 
z nas różne wyniki. Nawet odrzucając najbardziej odległe od śred-
niej pomiary rozrzut zależnie od przyjętej metody był jak 5 czy 10 HB.  
Cóż, wyraźnie widać było brak wprawy. Stal była najwyższej próby☺. 
Przy określaniu twardości w metodzie Brinella skala widoczna w okularze 
lupy miała podziałki co 0,1 mm. A błąd odczytu o 0,1 mm to różnica  
w twardości 10 HB. Mówili, że metoda Brinella dokładniejsza? Nie dla 
młodych adeptów sztuki pomiarowej.

Reasumując, proszę pamiętać, aby nie oszczędzać na wyposażeniu, 
jeżeli ma to być kontrola jakości, a nie zabawa czy sprawdzenie typu: 
stal ulepszona/stal zmiękczona. Do tego nadaje się i prosty miernik  
za 1000 ₠. Pogoń za niskimi cenami i sprowadzanie materiałów z egzo-
tycznych lokalizacji paradoksalnie powoduje, że coraz więcej firm inwe-
stuje spore kwoty w swoje laboratoria. Muszą sprawdzać zgodność azja-
tyckich norm z europejskimi. Przyjęło się jednak w całym światowym 
hutnictwie podawanie twardości materiałów według skali Brinella (HB) 
i tak też huty rozpatrują reklamacje. Wynika to stąd, że huty sprzedają 
materiały wyżarzane zmiękczająco lub ulepszone do 300 – 400 HB. Dla 
stali zahartowanych konieczny jest już próbnik z końcówka diamentową 
(metoda Rockwella). Niestety, nawet prosty twardościomierz Brinella 
mający kulkę z węglika kosztuje tyle co kilkanaście mierników Leeba. 
Warto zatem rozważyć czy nie lepiej zlecać badań firmie zewnętrznej. 
Szczególnie wtedy kiedy kiepska jakość czy w ogóle spory o jakość mate-
riału zdarzają się rzadko np. raz czy dwa w roku. Wyspecjalizowane firmy 
mają sprzęt, który muszą certyfikować, mają doświadczenie, sprawdzą 
jakość za nas i potwierdzą ją niezależną opinią.

      RD
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system szybkiej wymiany palet

dokładność powtórzeń 

0,005 mm

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

Kombinacja  
z uchwytem 

Kombinacja  
z systemem 

Kombinacja  
z systemem 

Jens Lehmann, legendarny bramkarz niemiecki, 
od 2012r. ambasador marki SCHUNK,  
reprezentuje bezpieczne i precyzyjne  
chwytanie i trzymanie.
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Wolne od deformacji mocowanie magnetyczne

System mocowania, wykorzystujący elektrycznie aktywowane płytki 
biegunowe (kostki magnetyczne) jest znacznie bardziej efektywny: kiedy 
ferromagnetyczny przedmiot jest ustawiony, uchwyt magnetyczny jest 
aktywowany poprzez impuls elektryczny i w ciągu kilku sekund magnes 
stały zapewnia trwałe i pewne trzymanie. Pomiary porównawcze przepro-
wadzone przez firmę SCHUNK, lidera kompetencji systemów mocowania 
wykazują, że technologia pól magnetycznych SCHUNK MAGNOS pozwala 
redukować czasy ustawienia od 30 do 50 %. W połączeniu z ruchomymi 
kostkami, nawet cienkie elementy podatne na odkształcanie, mogą zostać 
zamocowane i obrabiane z 5-ciu stron podczas jednego zamocowania.  
W drugim zamocowaniu, obrabiając stronę surową jest możliwe osią-
gnięcie równoległości obu stron płyty w dokładności do 0,02 mm.  
Jest to wynik, który nie może być osiągnięty przy użyciu żadnego innego 
mechanicznego systemu mocowania. Nie jest to jedyna zaleta: duża 
powierzchnia mocowania minimalizuje wibracje, co chroni zarówno wrze-
ciono maszyny, jak i narzędzie. 

W przeciwieństwie do konwencjonalnych rozwiązań mocowania 
magnetycznego, SCHUNK MAGNOS wykorzystuje magnesy stałe, więc 
napięcie elektryczne jest stosowane jedynie przez krótki czas podczas 
włączania i wyłączania uchwytu. Po zamocowaniu detalu kabel zasilający 
może zostać odłączony. MAGNOS redukuje czasy przezbrojenia maszyny 
i czyni obróbkę detalu bardziej wydajną, co sprawia, że koszty inwestycji 
amortyzowane są w krótkim czasie. Ponadto standardowa, a więc atrak-
cyjna cenowo, linia MAGNOS Performance Line, daje możliwość opłacal-
nego wprowadzenia technologii mocowania magnetycznego w standar-
dowych aplikacjach. W przypadku bardziej złożonych aplikacji, takich jak 
np. lotnictwo, SCHUNK oferuje również indywidualne projekty uchwytów 
magnetycznych dostosowanych do szczególnych wymogów obróbki. 

O ile korzyści płynące z wykorzystania technologii SCHUNK 
MAGNOS do frezowania są powszechnie znane, o tyle wykorzystanie jej 
do szlifowania płaskiego jest nadal cenną ciekawostką. W porównaniu do 
konwencjonalnych równoległych płyt biegunowych, szlifowanie płaskich 
przedmiotów w technologii pól magnetycznych MAGNOS wykazuje 

wzrost wydajności nawet do 200%. Zamiast ustawiać detale i szlifować 
je kilka razy z obu stron w skomplikowanym procesie, MAGNOS dzięki 
zastosowaniu ruchomych podpór, pozwala osiągnąć precyzyjne wyniki 
płaskości i równoległości już za pierwszym razem. Płyty magnetyczne 
SCHUNK wyposażone są w regulację siły mocowania i umożliwiają indy-
widualną regulację siły zamocowania obrabianego przedmiotu. Specjalna 
konstrukcja umożliwia obróbkę hartowanych detali, a następnie bezpro-
blemowe usunięcie ich z płyty magnetycznej. 

Promieniowe płyty magnetyczne SCHUNK MAGNOS zaprojek-
towane są do szlifowania i toczenia tarcz i cienkich pierścieni. Ich pole 
magnetyczne sięga aż do zewnętrznych krawędzi, dzięki czemu może 
być wykorzystany niemalże pełny zakres osi przejazdu narzędzi w obra-
biarce. W ten sposób nawet duże detale o średnicy kilku metrów mogą 
być mocowane bez deformacji i obrabiane z trzech stron bez ryzyka 
wibracji. Dzięki wielostopniowej regulacji siły zamocowania można łatwo 
ustawić detale przed uaktywnieniem magnesów stałych, zapewniając im 
silne i bezpieczne mocowanie. 

ROTA NCM, hybrydowy uchwyt firmy SCHUNK, jest nawet bardziej 
wydajny: łączy w sobie technologię klasycznego trój- lub sześcioszczęko-
wego uchwytu centrującego z technologią promieniowej płyty magne-
tycznej. Detale mogą być precyzyjnie wycentrowane w ciągu sekund, od 
wewnątrz lub z zewnątrz i zamocowane za pomocą siły magnetycznej.  
W szlifierkach i tokarkach uruchamianych pneumatyczie lub hydrau-
licznie, uchwyt hybrydowy zmniejsza czasy ustawień do 80%.

Technologia próżniowa dla detali aluminiowych i z tworzyw 
sztucznych.

Jeśli przedmioty obrabiane mają właściwości ferromagmetyczne, 
technologia mocowania magnetycznego jest zazwyczaj najlepszym 
wyborem. Jednak jeśli obrabiane są płaskie detale aluminiowe lub  
z tworzywa sztucznego, dobrym wyborem jest często technologia moco-
wania próżniowego. W celu zamocowania detalu, gumowa linka uszczel-
niająca odpowiadająca kształtowi elementu jest umieszczana w kanał-
kach płyty PLANOS. Różnorodnie stosowane mechaniczne zderzaki 
czynią ustawianie łatwiejszym i zapobiegają poziomemu przesuwaniu 
przedmiotu np. podczas frezowania powierzchni. Po ustawieniu detalu  
i aktywowaniu podciśnienia, detal jest dokładnie i stabilnie zamocowany 

na dużej powierzchni. Do obróbki 5-osiowej, SCHUNK oferuje płyty nośne  
i przyssawki, które unoszą detal i gwarantują łatwą dostępność do obrabia-
nego przedmiotu. Także cienkie blachy mogą być zamocowane z niewielkim 
odkształceniem lub minimalną wibracją przy użyciu SCHUNK PLANOS. Płyty 
PLANOS mogą być wykonane w standardowych wymiarach lub wymia-
rach siatki o różnym rozstawieniu. Jeśli potrzebne są większe powierzchnie 
mocowania, poszczególne płyty mocujące mogą być ze sobą połączone.  
Przy obróbce z dużymi siłami poprzecznymi,  płyty SCHUNK PLANOS mogą 
być wyposażone w dodatkowe opatentowane „wyspy” zwiększające siłę 
tarcia. Są one automatyczne aktywowane poprzez zasilanie ciśnieniem. 
W porównaniu do konwencjonalnych płyt, płyty wyposażone w „wyspy” 
zwiększają poziomą siłę trzymania do 30%.

Membranowe uchwyty mocujące do małych detali

Obok techniki mocowania magnetycznego i próżniowego, SCHUNK 
oferuje całą gamę rozwiązań specjalnych do mocowania i obróbki płaskich 
detali. Jednym z nich jest membranowy uchwyt mocujący VERO-S SPM+ 
138 w kombinacji z modułem punktu zerowego VERO-S. W rozwią-
zaniu tym mogą być zamocowane detale o średnicy do 120 mm. Aby 
przygotować uchwyt membranowy do zamocowania detalu należy 
umieścić pierścień ustalający pomiędzy uchwytem a modułem punktu 
zerowego. Po odcięciu dopływu sprężonego powietrza do modułu, 
uchwyt membranowy ulega zamknięciu. W tym momencie możemy  
na powierzchni uchwytu membranowego wyfrezować kształt detalu, 
który będzie trzymany przez membranę mocującą.  W tak przygoto-
wanym zacisku detale mogą być mocowane wielokrotnie i bardzo szybko. 
W przeciwieństwie do konwencjonalnych bloków mocujących lub imadeł, 
siła trzymania działa nie tylko wzdłuż jednej osi, ale wokół całego obwodu 
detalu. Siła trzymania rozkłada się równomiernie i zapewnia stabilne  
i pewne zamocowanie. Dzięki głębokości zacisku wynoszącej około 5 mm, 
możliwy jest dostęp do niemalże całej powierzchni przedmiotu obrabia-
nego. Membrana mocująca może być wielokrotnie frezowana na różne 
kształty detalu, a jej pozycjonowanie na module odbywa się z powtarzal-
nością <0,01 mm. System mocowania membranowego SCHUNK nadaje 
się do lekkiej obróbki różnorodnych materiałów i kształtów detalu.  

Efektywne rozwiązania mocowań 
dla płaskich elementów

Przy obróbce płaskich detali, podatnych na odkształcenia, kluczowe są urządzenia mocujące. Nie mogą one 
powodować odkształcania elementu, muszą minimalizować wibracje podczas obróbki i jednocześnie zapewnić 
optymalny dostęp. Technologia mocowania magnetycznego jest w tym kontekście szczególnie cenna, ale systemy 
mocowania próżniowego oraz uchwyty zaciskowe także oferują liczne korzyści w zależności od zastosowania. 

Tradycyjne rozwiązania mocujące, takie jak mocowanie szczękowe, blokowe lub za pomocą łap w przypadku obróbki 
płaskich przedmiotów wykazują szereg słabości: jeśli siła zacisku jest zbyt wysoka, detale zostają zdeformowane, jeśli jest 
zbyt niska, występują wibracje, a w skrajnych przypadkach detale wypadają. Z tego względu nawet obecnie wielu użyt-
kowników jest w stanie zaakceptować czasochłonne procedury ustawiania, aby uzyskać pożądane wyniki. 

SCHUNK Intec Sp. z o. o.
Ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno

Tel.: 22 726 25 00, Fax: 22 726 25 25

E-mail: info@pl.schunk.com, www.pl.schunk.com
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Obrabiarki dedykowane do określonego asortymentu produkcji są z reguły ściśle związane z daną gałęzią przemysłu (np. przemysł lotniczy  
i energetyczny – obrabiarki GF Machining Solutions Liechti – dedykowane wyłącznie do obróbki łopatek). Gdyby nie ekonomiczne i technologiczne 
uzasadnienie, dedykowanie obrabiarek nie byłoby wykorzystywane. Jednak przeważająca ilościowo i czasowo produkcja to przedmioty typowych 
klas części (tuleje i tarcze, wałki, dźwignie, korpusy, elementy płaskie). Upowszechnienie obróbki pięcioosiowej i pięciostronnej umożliwiło obróbkę 
powierzchni o złożonych kształtach (tzw. powierzchnie free from) dzięki uzyskaniu możliwości złożonej kinematyki względnej między narzędziem 
a przedmiotem obrabianym.

Uniwersalność i automatyzacja wraz z dokładnością obróbki ułatwiają poszerzanie 
asortymentu produkcji.

Pięcioosiowe centra frezarskie CNC Mikron MILL E 500 U oraz 700 U produkowane przez szwajcarski koncern GF Machining Solutions (ilustracja 
1), stanowią bardzo dobry przykład uniwersalnych 5-osiowych centrów obróbkowych, które z powodzeniem są wykorzystywane w przemyśle samo-
chodowym, lotniczym oraz w zakresie komponentów medycznych. Maszyny dostępne są w dwóch rozmiarach: mniejsza - 500 U i większa - 700 U.

► Ilustracja 1. Pięcioosiowe frezarskie centrum 
CNC – Mikron Mill E 500/700 U.

Ze względu na przyjętą uniwersalność zastosowań frezarki 
Mikron MILL E 500/700 U mogą obrabiać różne materiały (m.in. stale 
stopowe, aluminium, materiały lotnicze). W zależności od konstrukcji i 
przeznaczenia obrabianego komponentu wymagane są różne właści-
wości warstwy wierzchniej powierzchni obrobionej oraz dokładność 
geometryczna. 

W obróbce na potrzeby medycyny istotna jest precyzja obróbki 
(szczególnie w realizacji komponentu spersonalizowanego – dla 
ściśle określonego odbiorcy) oraz chropowatość powierzchni ze 
względu na biofunkcjonalność. 

Przemysł lotniczy to wiele części wykonanych z aluminium oraz materiałów trudnoobrabialnych. W zakresie wykonania istotne są przejścia między 
powierzchniami oraz wydajność procesu technologicznego. Konieczne jest kontrolowanie dynamiki procesu skrawania w każdej osi. 

Przemysł samochodowy cechuje się zróżnicowanymi wymaganiami produkcyjnymi (komponenty produkowane w skali masowej, oraz produkcja 
wielkoseryjna, seryjna, jednostkowa). Znaczącym faktem jest sama liczba części samochodowych i ich wzajemna odmienność. Dla tych wszystkich 
warunków frezarki Mikron MILL E 500/700 U wydają się być skonstruowane kompleksowo.

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe dane dotyczące przestrzeni roboczej i przedmiotu obrabianego.

Budowa
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne Mikron MILL E 500/700 U wraz z układem sterowania umożliwiają obróbkę większej gamy zróżnico-

wanych części z zachowaniem wysokiej dokładności. Istotną zaletą obrabiarek Mikron MILL E 500/700 U jest wysoka produktywność i wydajność. 
Wynika to nie tylko z konstrukcji frezarki typu C (ilustracja 2) cechującej się stabilnością i dużą sztywnością, lecz także ergonomiczności (łatwość 
dostępu do przestrzeni obróbkowej) oraz przy stosowaniu do wdrożenia automatyzacji stanowiska obróbkowego (system paletowy, robot przemy-
słowy do czynności załadowczo-rozładowczych). 

Mikron MILL E 500 U Mikron MILL E 700 U

Średnica stołu uchylno-obrotowego z rowkami teowymi 500 mm 630 mm

Maks. masa przedmiotu obrabianego 300 kg 450 kg

Wartości przesuwów w osiach X/Y/Z 500 / 450 / 400 700 / 600 / 500

Frezarki Mikron MILL E 500 U oraz 700 U

Szerokie możliwości w kompaktowej budowie

◄ Ilustracja 2. Konstrukcja korpusu frezarki Mikron MILL E 500/700 U.

Masywny korpus został wykonany jako żeliwny odlew. Prowadnice zostały celowo powiększone („przewy-
miarowane”) w odniesieniu do dopuszczalnych wymiarów gabarytowych i masy przedmiotu obrabianego. Takie 
wykonanie przyczyniło się do podwyższenia sztywności i zapewnienia korzystniejszych warunków dla procesu 
skrawania. Stosowanie krótszych narzędzi oznacza ich większą sztywność, a zatem korzystny wpływ na uzyskanie 
żądanej dokładności obróbkowej. Dodatkowo wpływa to na wydłużenie okresu trwałości narzędzia co ma 
znaczenie w obszarze redukcji kosztów produkcji.

Dwustronne podparcie symetrycznego stołu uchylno-obrotowego (od -120˚ do +60˚) korzystnie przyczynia się 
do zapewnienia lepszej sztywności, a w konsekwencji lepszej dokładności obróbki. Stół wyposażony jest dodatkowo 
w obrotowe złącze do podawania chłodziwa. 

Kompaktowa zwarta konstrukcja frezarek podwyższa sztywność ale odgrywa także rolę w minimalizo-
waniu kosztów eksploatacyjnych związanych z wymaganą powierzchnią pomieszczenia ( Mill E 500 U to ok. 
30 m2; Mill E 700 U to ok. 34 m2).

Konstruktorzy w GF Machining Solutions zwrócili uwagę na efektywność odprowadzania wiórów z przestrzeni roboczej. Zastosowano otwartą prze-
strzeń z profilowanymi ścianami obudowy, pochylonymi w celu skuteczniejszego odprowadzania wiórów. Transporter wiórów posiada maksymalną wydaj-
ność do 43 l/h.

W napędzie głównym zastosowano do wyboru: klasyczne wrzeciono liniowe 12’000 obr/min o mocy (S6) 20 kW, zapewniające moment obrotowy 
(S6) 88 Nm lub sprawdzone i niezawodne wrzeciono StepTec 20’000 obr/min o mocy (S6) 36 kW i momencie (S6) 120 Nm. Obrabiarki z rodziny Mill 
E dostępne z opcją wyboru wersji symultanicznej z silnikami momentowymi w osiach uchylnej i obrotowej oraz w wersji 3+2 z przekładniami zębatymi  
w osiach uchylnej i obrotowej.

Magazyn narzędzi
Możliwe jest stosowanie dwóch różnych magazynów narzędzi: bębnowego z ilością 30 gniazd narzędziowych lub łańcuchowego z ilością 60 gniazd. 

Ma to duże znaczenie dla optymalizowania procesu technologicznego. Nadrzędnym kryterium są koszty obróbki, lecz osiąga się je poprzez zastosowanie 
kryteriów podrzędnych, np. czasów pomocniczych i przygotowawczo-zakończeniowych. W przypadku zróżnicowanych obrabianych komponentów, przy 
dominującym jednostkowym charakterze produkcji, jedną z opcji optymalizacji jest uzbrajanie obrabiarki dla jak największej liczby różnych procesów tech-
nologicznych. Może to wymagać zastosowania wielu różnych narzędzi. Takie podejście pozwala na skrócenie czasów w przypadku koniecznych czynności 
uzbrajania obrabiarki.

Sterowanie i automatyzacja
Podstawowym układem sterowania zastosowanym we frezarkach Mikron MILL E 500/700 U jest Heidenhain iTNC 530, a opcjonalnie jest dostępny 

Fanuc Oi-MD. Tego typu układy sterowania zapewniają wystarczającą moc obliczeniową oraz posiadają bazy zaawansowanych funkcji. Obecne możliwości 
programowania CNC w celu zwiększania możliwości technologicznych wymagają wdrażania własnych funkcji obróbkowych. 

W obrabiarkach zastosowano moduły inteligentne (Smart Machine), stanowiące zespolone rozwiązanie informatyczne  wraz z układami elektro-
mechanicznymi współpracujących z układem sterowania. Moduły te umożliwiają istotne podniesienie niezawodności oraz produktywności.Oszczędność 
energii elektrycznej, nawet do 50% w zależności od procesu technologicznego, stanowi ważny czynnik w optymalizacji kosztów produkcji. Takie moduły jak 
ITC i OSS wspierają optymalizację kinematyczną układu przedmiot-narzędzie co poprawia precyzję obróbki. Dzięki modułom OSS i rConnect możliwe jest 
stosowanie posuwu roboczego wyższego o 24%.

Zaletą frezarek Mikron MILL E 500/700 U jest przystosowanie do wdro-
żenia automatyzacji stanowiska obróbkowego poprzez zastosowanie paletyzacji 
(ilustracja 3) i robotów przemysłowych. Zintegrowane systemy paletowe wyko-
rzystujące różnego rodzaju palety (Delphin 400x400; MTS 400x400; Dynafix 
350x350; UPC 320x320) umożliwią użytkownikowi włączenie obrabiarki w istnie-
jący już system transportowy wykorzystujący palety. Do powyższych palet dostępne 
są magazyny pięcio- lub siedmiopaletowe.

◄ Ilustracja 3. Przykład systemu automatyzacji w Mikron MILL E 500/700 U

Pełne wdrożenie automatyzacji stanowiska obróbkowego, z podsystemem palety-
zacji oraz robotem przemysłowym obsługującym czynności załadowczo-rozładowcze, 
umożliwia znaczące wydłużenie pracy bezobsługowej. Dążenie do pracy bezobsługowej 
24/7 z wykorzystaniem automatyzacji to sedno Przemysłu 4.0.

Istotne znaczenie dla właściwości użytkowych frezarek Mikron MILL 500/700 U 
ma kompleksowe podejście konstruktorów GF Machining Solutions, którym udało się uwzględnić wiele czynników i warunków. Pozwoliło to na szeroką 
elastyczność w ramach zróżnicowanych obrabianych komponentów dla różnych rodzajów produkcji. Ergonomia cechująca się łatwością dostępu do 
strefy obróbkowej ułatwia wdrożenie automatyzacji stanowiska oraz obniża koszty eksploatacyjne. Znaczącemu wzrostowi może ulec produktywność 
(nawet o 46% w zależności od obrabianego przedmiotu). Dodatkowe kompleksowe wdrożenie automatyzacji Systemu 3R umożliwia dalsze podwyż-
szenie wydajności, nawet o 20%. Innowacyjnością przedstawianych frezarek jest efektywne połączenie uniwersalności zastosowania i wymaganej 
precyzji obróbki z konstrukcją sprzyjającą podwyższaniu produktywności i podejmowaniu działań optymalizujących procesy technologiczne.
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Na kolejnych stronach magazynu, przedstawiamy kilka modeli frezarek 
oraz tokarek dedykowanych dla szkolnictwa. W raporcie nie zamieściliśmy 
wszystkich firm, które takie maszyny posiadają w swojej ofercie, choć 
zdajemy sobie sprawę, że na rynku obrabiarkowym jest tych firm dużo 
więcej. Mamy jednak nadzieję, że te które są w raporcie zainteresują ośrodki 
naukowe, centra szkoleniowe czy szkoły.

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

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

rynku i odpowiadające rozwojowi technologicznemu, jaki wciąż następuje.  
Ma to niemałe konsekwencje, gdyż właściciel firmy nie zdecyduje się na 
zakup nowej maszyny z obawy przed zniszczeniem jej, wynikającym z braku 
wystarczających umiejętności operatora, a to z kolei generuje dodatkowe 
koszty. Naturalne, iż serwisowanie maszyny używanej jest tańsze aniżeli 
nowej, co z kolei powoduje spadek zainteresowania nowymi maszynami.

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

Obecnie coraz więcej firm inwestuje w rozwuj szkolnictwa i otwiera 
Centra Kształcenia Zawodowego. Liderem w tej dziedzinie jest np. 
Abplanalp, który w Polsce posiada obecnie 19 placówek edukacyjnych. 
Placówki uzyskały certyfikację HTEC, amerykańskiego producenta 
obrabiarek Haas. 

Firma Haas jest także jednym z czołowych dostawców w Polsce do szkół 
zawodowych przemysłowych obrabiarek CNC do obróbki skrawaniem.  
Do chwili obecnej ponad 70 szkół w Polsce kupiło ponad 135 maszyn Haas.

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

Maszyny dla szkolnictwa

reklama

80 000 obr./min na 
Twoim CNC

Precyzyjne  
wymienne wrzeciona

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

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

Mocowanie proste:
• ST32

Ultraprecyzyjne 
szlifierki
do form

do 60 000 obrotów/minutę!

OBERON® Robert Dyrda
www.nakanishi.com.pl, oberon@oberon.pl
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Tokarki dla szkolnictwa - raport
PRODUCENT Haas Automation Inc. Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Abplanalp Sp. z o.o. Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.

TYP MASZYNY ST-10 TL-1 E-turn 40

ŚREDNICA OBRABIANEGO DETALU PARAMETRY

Przelot nad łóżem (mm) 641 508 440

Przelot nad suportem poprzecznym (mm) 413 279 230

Przelot nad konikiem (mm) 597 508 n/a

MOŻLIWOŚĆI OBRÓBCZE

Rozmiar uchwytu mocującego (mm) 165 203 250

Maksymalna średnica skrawania (mm) 356 406 400

Maksymalna długość skrawania (mm) 406 762 1000 (opcja: 1500)

Maksymalna długość pręta (mm) 1200 600 n/a

Dystans pomiędzy wrzecionami (mm) 406 762 n/a

PRZESUWY ROBOCZE I SZYBKOŚCI DOBIEGÓW

Oś X (mm) 200 203 235

Oś Z (mm) 406 762 1000 (1500)

Szybkość dobiegów na X (m/min) 30,5 11,4 6 m/min

Szybkość dobiegów na Z (m/min) 30,5 11,4 8 m/min

Maks. siła pociągowa w osi X (kN) 14,7 17,3 5 800 N

Maks. siła pociągowa w osi Z (kN) 14,7 8,6 11 000 N

WRZECIONO

Maks. moc (kW) 11,2 7,5 10/17 (dla S1/S6)

Maks. prędkość (obr./min) 6000 1800 3 500 obr/min

Maks. moment obrotowy (Nm) 102 146 159/272 (dla S1/S6)

Końcówka wrzeciona (rodzaj) A2-5 A2-6 C6 wg. DIN 55027

Średnica otworu wrzeciona (mm) 44 76 66

GŁOWICA REWOLWEROWA

Liczba narzędzi (ilość) 12 4 1

Narzędzia - średnica do obróbki 
zewnętrznej i wewnętrznej (mm) 32 25 n/a

Rozmiar narzędzia (mm) 25 20 25x25

Prześwit z tyłu wytaczadła (mm) n/a

INNE DANE

Waga maszyny (kg) 2268 1860 2 500

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

Pojemnik zbiornika chłodziwa (litry) 114 75 130 L

ADRES ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Grzegorz Sak Agnieszka Gaworczuk

TELEFON/FAX tel. 22 379 44 79 tel. 22 818 62 11

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

PRODUCENT Haas Automation Inc. Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Abplanalp Sp. z o.o. Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.

TYP MASZYNY MiniMill TM-1  FNX 30P NC

PRZESUWY PARAMETRY

Oś X (mm) 406 762 400

Oś Y (mm) 305 305 315

Oś Z (mm) 254 406 350

Od końca wrzeciona do stołu (~min.) (mm) 102 102 100

Od końca wrzeciona do stołu (~maks.) (mm) 356 508 450

STÓŁ

Długość (mm) 914 1213 710

Szerokość (mm) 305 267 315

Szerokość rowków teowych (mm) 16 16 14

Odległość pomiędzy rowkami teowymi (mm) 110 102 63

Liczba rowków teowych (ilość) 3 3 5

Maks. obciążenie stołu (kg) 227 454 200

WRZECIONO

Maks. moc (kW) 5,6 5,6 5,5 (S1/S6) kW

Maks. prędkość (obr./min) 6000 4000 3 000

Maks. moment obrotowy (Nm) 45 45 47,7 (S1/S6) Nm

System napędowy (rodzaj) pasowy pasowy silnik główny sterowany falownikiem

Stożek (rodzaj) ISO40 ISO40 40 DIN 2080

Smarowanie łożysk (rodzaj) smar smar smarowanie stałe na cały cykl życia łożyska

Chłodzenie (rodzaj) pompa chłodziwa pompa chłodziwa Tak

PRĘDKOŚĆ POSUWU

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

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

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

Maks. posuw roboczy (m/min) 12,7 5,1 5/5/2,5

SILNIKI OSI

Maks. siła pociągowa w osi X (kN) 8,9 8,9 5 000 N

Maks. siła pociągowa w osi Y (kN) 8,9 8,9 5 000 N

Maks. siła pociągowa w osi Z (kN) 8,9 8,9 14 000 N

INNE DANE

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

Waga maszyny (kg) 1542 1470 1700 kg

ADRES ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Grzegorz Sak Agnieszka Gaworczuk

TELEFON/FAX tel. 22 379 44 79 tel. 22 818 62 11

WWW/E-MAIL grzegorz.sak@haas-poland.pl www.avia.com.pl
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Tokarki dla szkolnictwa - raport
PRODUCENT STYLE CNC Eurometal

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE STYLE CNC Machines Sp. z o.o. Eurometal Sp. z o.o.

TYP MASZYNY STYLE 350 STYLE 510 6s i6s

ŚREDNICA OBRABIANEGO DETALU PARAMETRY

Przelot nad łóżem (mm) 380 510 260 300

Przelot nad suportem poprzecznym (mm) 190 300 110

Przelot nad konikiem (mm) - -

MOŻLIWOŚĆI OBRÓBCZE

Rozmiar uchwytu mocującego (mm) - - 125

Maksymalna średnica skrawania (mm) 380 510 260 300

Maksymalna długość skrawania (mm) 850 1200/1700 550 400

Maksymalna długość pręta (mm) 3000 3000 - -

Dystans pomiędzy wrzecionami (mm) - - - -

PRZESUWY ROBOCZE I SZYBKOŚCI DOBIEGÓW

Oś X (mm) 0,01-1000 mm/min 0,01-1000 mm/min 180 240

Oś Z (mm) 0,01-1000 mm/min 0,01-1000 mm/min 320 320

Szybkość dobiegów na X (m/min) 8m/min 8m/min - -

Szybkość dobiegów na Z (m/min) 8m/min 8m/min - -

Maks. siła pociągowa w osi X (kN) - - - -

Maks. siła pociągowa w osi Z (kN) - - - -

WRZECIONO

Maks. moc (kN) 7,5 kW 11 kW 1.0 1,5

Maks. prędkość (Nm) 4000 RPM 2100 RPM 3000 3000

Maks. moment obrotowy (rodzaj) 509 Nm 11880 Nm -

Końcówka wrzeciona (mm) D1-6 D1-8 MT3 MT3

Średnica otworu wrzeciona (mm) 54 mm 102 mm -

GŁOWICA REWOLWEROWA

Liczba narzędzi (ilość) 8-12 8-12 4 8

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

Rozmiar narzędzia (mm) VDI - 30 VDI-30/ VDI-40 - -

Prześwit z tyłu wytaczadła (mm) - - - -

INNE DANE

Waga maszyny (kg) 2000 kg 3250 kg 440 700

Wymagane powietrze (Bar) nie nie - -

Pojemnik zbiornika chłodziwa (litry) 90 L 90 L - -

ADRES ul. Zuzanny 34, 41-219 Sosnowiec Miszewji 41, 80-297 Banino

OSOBA DO KONTAKTU Jarek Bilski Maciej Gugnowski

TELEFON/FAX kom. 883 444 723 kom. 609 414 713

WWW/E-MAIL www.stylecncmachines.pl 
info@stylecncmachines.pl

www.eurometal.com.pl
maciej.gugnowski@eurometal.com.pl

PRODUCENT STYLE CNC Eurometal

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE STYLE CNC Machines Sp. z o.o. Eurometal Sp. z o.o.

TYP MASZYNY STYLE BT 600 STYLE BT 1500 E x1 x3

PRZESUWY PARAMETRY

Oś X (mm) 600 1500 230 280

Oś Y (mm) 450 650 120 120

Oś Z (mm) 550 600 230 270

Od końca wrzeciona do stołu (~min.) (mm) 110 130 - -

Od końca wrzeciona do stołu (~maks.) (mm) 660 730 - -

STÓŁ

Długość (mm) 700 1850 400 550

Szerokość (mm) 450 610 145 160

Szerokość rowków teowych (mm) 5x18 5x18 8 12

Odległość pomiędzy rowkami teowymi (mm) - - - -

Liczba rowków teowych (ilość) - - 3 3

Maks. obciążenie stołu (kg) 300 1000 5 35

WRZECIONO

Maks. moc (kW) 5.5 11 500 1000

Maks. prędkość (obr./min) 12000 12000 20000 5000

Maks. moment obrotowy (Nm) 35,5 69,5 1.35 4

System napędowy (rodzaj) przekładnia przekładnia - -

Stożek (rodzaj) BT-40 BT-40 ER16 MT3

Smarowanie łożysk (rodzaj) - - - -

Chłodzenie (rodzaj) tak tak brak tak

PRĘDKOŚĆ POSUWU

Szybkość dobiegów na X (m/min) 16 8 2000 2000

Szybkość dobiegów na Y (m/min) 16 n 8 2000 2000

Szybkość dobiegów na Z (m/min) 16 8 2000 2000

Maks. posuw roboczy (m/min) 0,01-4000 0,01-4000 500 500

SILNIKI OSI

Maks. siła pociągowa w osi X (kN) - - - -

Maks. siła pociągowa w osi Y (kN) - - - -

Maks. siła pociągowa w osi Z (kN) - - - -

INNE DANE

Wymagane powietrze (Bar) tak tak nie tak

Waga maszyny (kg) 3000 5300 165 570

ADRES ul. Zuzanny 34, 41-219 Sosnowiec Miszewji 41, 80-297 Banino

OSOBA DO KONTAKTU Jarek Bilski Maciej Gugnowski

TELEFON/FAX kom. 883 444 723 kom. 609 414 713

WWW/E-MAIL www.stylecncmachines.pl
info@tylecncmachines.pl

www.eurometal.com.pl
maciej.owski@eurometal.com.pl
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Tokarki dla szkolnictwa - raport

PRODUCENT Fabryka Maszyn TARNÓW FAT we Wrocławiu S.A.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Fabryka Maszyn TARNÓW HACO FAT Sp. z o.o.

TYP MASZYNY LZ-400S  TUJ-380 MF/
TUJ-380 CNC TUR 630 x 4000 conv TUR MN 630 x4000

ŚREDNICA OBRABIANEGO DETALU PARAMETRY

Przelot nad łożem (mm) 390 380 630 630

Przelot nad suportem poprzecznym (mm) 225 210 380 370

Przelot nad konikiem (mm) - - - -

MOŻLIWOŚĆI OBRÓBCZE

Rozmiar uchwytu mocującego (mm) Uchwyt 3-szczękowy Ø200  Uchwyt 3-szczękowy Ø200 500 500

Maksymalna średnica skrawania (mm) 390 380 630 630

Maksymalna długość skrawania (mm) 1000 1000/965 4000 4000

Maksymalna długość pręta (mm) - - 4000 4000

Dystans pomiędzy wrzecionami (mm) - - 4000 4000

PRZESUWY ROBOCZE I SZYBKOŚCI DOBIEGÓW

Oś X (mm) 208 230 470 390

Oś Z (mm) 1000 1020/1000 4000 4000

Szybkość dobiegów na X (m/min) 0,012-1,0 5000 2,8 8

Szybkość dobiegów na Z (m/min) 0,025 – 2,0 10 00 5,6 m/min 8

Maks. siła pociągowa w osi X (kN) - 2,6 10000 10000

Maks. siła pociągowa w osi Z (kN) - 2,6 15000 15000

WRZECIONO

Maks. moc (kW) 7,5 7,5 15kW 18,5

Maks. prędkość (obr./min) 30-3000 30-3000 1400 2500

Maks. moment obrotowy (Nm) - - 2500 1760

Końcówka wrzeciona (rodzaj) DIN 55027 6(wg.PN-C6) A6 wgPN-ISO-702-1 D1-11 D1-8

Średnica otworu wrzeciona (mm) 62 56 140 105

GŁOWICA REWOLWEROWA

Liczba narzędzi (ilość)  imak szybkozmienny-
-wielkość E

imak szybkozmienny-wiel-
kość E /głowica wielona-

rzędziowa PRAGATI-8
8 lub 12

Narzędzia - średnica do obróbki 
zewnętrznej i wewnętrznej (mm) - - 630/370

Rozmiar narzędzia (mm) 25 x 25 25 x 25 vdi 40

Prześwit z tyłu wytaczadła (mm) - -

INNE DANE

Waga maszyny (kg) 1800  1580 4150 6100

Wymagane powietrze (Bar) - - - -

Pojemnik zbiornika chłodziwa (litry) 20 30 150 150

ADRES FABRYKA MASZYN TARNÓW
33-122 Wierzchosławice 42 HACO FAT Sp. z o.o.

OSOBA DO KONTAKTU - -

TELEFON/FAX tel. 48 14 307 05 41 -

WWW/E-MAIL www.fmt-tarnow.pl 
sprzedaz@fmt-tarnow.pl www.haco.com/pl

PRODUCENT JAZON SP. Z O.O. XYZ MACHINE TOOLS

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE JAZON SP. Z O.O INTER-PLAST Z. BODZIACHOWSKA- KLUZA sp. j.

TYP MASZYNY CNC PROTOTURN SLX 355 PROTOTURN SLX 555

PRZESUWY PARAMETRY

Oś X (mm) 750 787 1524

Oś Y (mm) 500 508 596

Oś Z (mm) 510 500 584

Od końca wrzeciona do stołu (~min.) (mm) 136 - -

Od końca wrzeciona do stołu (~maks.) (mm) 640 520 610

STÓŁ

Długość (mm) 850 1372 1930

Szerokość (mm) 500 356 356

Szerokość rowków teowych (mm) t4 16 16

Odległość pomiędzy rowkami teowymi (mm) 96 - -

Liczba rowków teowych (ilość) 5 4 4

Maks. obciążenie stołu (kg) 500 600 850

WRZECIONO

Maks. moc (kW) 7,5kW 3.75 5.75

Maks. prędkość (obr./min) 12000 5000 5000

Maks. moment obrotowy (Nm) - - -

System napędowy (rodzaj) Built-in-Type - -

Stożek (rodzaj) DIN40 ISO 40 ISO 40

Smarowanie łożysk (rodzaj) tak tak tak

Chłodzenie (rodzaj) opcja tak tak

PRĘDKOŚĆ POSUWU

Szybkość dobiegów na X (m/min) 36m/sec 6.3 6.3

Szybkość dobiegów na Y (m/min) 36m/sec 6.3 6.3

Szybkość dobiegów na Z (m/min) 30m/sec 6.3 6.3

Maks. posuw roboczy (m/min) 10000 3,8 3,8

SILNIKI OSI

Maks. siła pociągowa w osi X (kN) 9000 - -

Maks. siła pociągowa w osi Y (kN) 9000 - -

Maks. siła pociągowa w osi Z (kN) 9000 - -

INNE DANE

Wymagane powietrze (Bar) 6 tak tak

Waga maszyny (kg) 4500 2350 3500

ADRES Wysockiego 164A, 15-167 Białystok Meliorantów 67 AB, 42-209 Częstochowa

OSOBA DO KONTAKTU Marek Szkiłądź Marcin Drozd

TELEFON/FAX kom. 856 544 620 kom. 48 500 295 819

WWW/E-MAIL www.jazon.com.pl www.inter-plast.pl 
marcin@inter-plast.pl
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Tokarki dla szkolnictwa - raport
PRODUCENT JAZON SP. Z O.O. XYZ MACHINE TOOLS

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE JAZON SP. Z O.O. INTER-PLAST Z. BODZIACHOWSKA- KLUZA sp. j.

TYP MASZYNY CNC PROTOTURN SLX 355 PROTOTURN SLX 555

ŚREDNICA OBRABIANEGO DETALU PARAMETRY

Przelot nad łóżem (mm) 505 360 560

Przelot nad suportem poprzecznym (mm) 350 225 350

Przelot nad konikiem wysów pinoli (mm) 505 - -

MOŻLIWOŚĆI OBRÓBCZE

Rozmiar uchwytu mocującego (mm) 200 200/250 315

Maksymalna średnica skrawania (mm) 505 - -

Maksymalna długość skrawania  (mm) 570 900 900/1650

Maksymalna długość pręta (mm) 600 - -

Dystans pomiędzy wrzecionami (mm) 570 1000 1000/1750

PRZESUWY ROBOCZE I SZYBKOŚCI DOBIEGÓW

Oś X (mm) 200 185 280

Oś Z (mm) 200 1000 1000/1750

Szybkość dobiegów na X (m/min) 20 6.3 6.3

Szybkość dobiegów na Z (m/min) 20 6.3 6.3

Maks. siła pociągowa w osi X (kN) 14000 - -

Maks. siła pociągowa w osi Z (kN) 14000 - -

WRZECIONO

Maks. moc (kW) 15 5.75 11

Maks. prędkość (obr./min) 6000 4000 2500

Maks. moment obrotowy (Nm) 200Nm@500rpm - -

Końcówka wrzeciona (rodzaj) A2-6 D 1-6 camlock D 1-11 camlock

Średnica otworu wrzeciona (mm) 52 52 104

GŁOWICA REWOLWEROWA

Liczba narzędzi (ilość) 12 brak brak

Narzędzia - średnica do obróbki 
zewnętrznej i wewnętrznej (mm) fi20 i 25mm kwadrat - -

Rozmiar narzędzia (mm) - -

Prześwit z tyłu wytaczadła (mm) 19 - -

INNE DANE

Waga maszyny (kg) 4000 brak brak

Wymagane powietrze (Bar) 4 - -

Pojemnik zbiornika chłodziwa (litry) 160 - -

ADRES Wysockiego 164A, 15-167 Białystok Meliorantów 67 AB, 42-209 Częstochowa

OSOBA DO KONTAKTU Marek Szkiłądź Marcin Drozd

TELEFON/FAX 856544620 +48 500295819

WWW/E-MAIL www.jazon.com.pl Inter-plast.pl marcin@inter-plast.pl

Innowacja to nie tylko wprowadzanie na rynek nowych produktów, ale także doskonalenie lub włączanie nowych tech-
nologii do istniejących. Dokładnie to osiągnęliśmy w naszej najmniejszej maszynie. Udana seria RX 10 z ponad 75 pracu-
jącymi maszynami teraz posiada również funkcję toczenia! Niezależnie od tego, czy są to urządzenia Siemens 840D SL  
czy Heidenhain TNC640.

Zalety frezarki/tokarki są oczywiste:

■ Oszczędza czas i pozwala na większą dokładność obrabianego przed-
miotu, ponieważ nie występuje konieczność przezbrojenia między frezo-
waniem a toczeniem;

■ Niższe koszty inwestycji – inwestycja w jedną zamiast dwóch 
maszyn;

■ Wymagana mniejsza przestrzeń. Frezowanie i toczenie na 
powierzchni 16 m2!;

■ Tylko jeden interfejs użytkownika dla toczenia i frezowania uwzględnia-
jący wszystkie wymagane cykle;

■ Zmniejszenie kosztów osobowych, ponieważ jeden operator obsługuje 
dwie techniki przetwarzania.

Stół obrotowy z napędem bezpośrednim 400 min-1 oraz wrzecionem dociskającym (1.170 Nm) zintegrowane z głowicą frezarską umożliwiają 
frezowanie o średnicy do 1350 mm. Ze względów bezpieczeństwa obudowa wewnętrzna jest dwustronna i wykonana ze stali chromowej. HSK-100 T 
jest używany jako interfejs narzędziowy. Podobnie jak wcześniej, narzędzia można wymieniać automatycznie na długość 400 mm. Z funkcją toczenia 
lub bez, REIDEN RX10 jest i pozostaje uosobieniem uniwersalności.

Rozszerzalność cieplna wrzeciona: Zwiększona precyzja maszyny 
dzięki wykrywaniu rozszerzalności wrzeciona u źródła

Przemieszczenie cieplne jest często przyczyną problemów z precyzją na obrabianym 
przedmiocie. W nowoczesnych, wysokoobrotowych wrzecionach napędowych, rozszerzalność 
cieplna wrzeciona jest główną przyczyną przemieszczeń cieplnych obrabiarek. W przypadku 5-osio-
wych obrabiarek przemieszczenia cieplne wpływają na każdą z obrabianych stron. Powstały błąd 
może ulec podwojeniu.

Modele kompensacji zintegrowane z elementami sterującymi i działające tylko z czujnikami 
temperatury reagują powoli, a w niektórych przypadkach zbyt późno przy szybko zmieniających się 
prędkościach i temperaturach. Rezultatem jest nadmierna lub niedostateczna kompensacja, pogar-
szająca wynik. 

Ponowne dokładne uruchomienie na konturze po zmianie narzędzia lub ręcznym pomiarze jest 
często możliwe tylko przy odpowiednim okresie rozgrzewania wrzeciona.

Rozwiązanie: integracja czujnika przesuwu wrzeciona
Dzięki integracji czujnika przesuwu wrzeciona u źródła rozszerzalności, przemieszczenie można dokładnie zmierzyć i skompensować drogą elek-

troniczną. W tym przypadku zmieniana jest pokrywa obudowy głowicy frezującej, czujnik zintegrowany i podłączony do elementów sterujących.

Przemieszczenie wrzeciona jest przekazywane synchronicznie do elementów sterujących i kompensowane przez zastosowanie formuły kompen-
sacji temperatury. Rozszerzenie wzdłużne obracanych płaszczyzn jest również kompensowane w zależności od ułożenia głowicy frezującej.

http://www.reiden.com

REIDEN RX10 z funkcja obrotową - prawdziwa karuzela ... 
REIDEN RX10 z funkcją toczenia i frezowania
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Firma RADMOT powstała w 1984 roku jako mały zakład rzemieśl-
niczy, produkujący części do motoryzacji. Dziś nasz zespół liczy ponad 130 
osób, posiadamy ponad 3.000 m2 powierzchni produkcyjnej. Nasz park 
maszynowy to 50 nowoczesnych obrabiarek niemieckich i japońskich 
producentów. Współpracujemy głównie z firmami z Polski, Niemiec, Austrii, 
Francji i Danii, dostarczając nasze produkty do wielu gałęzi przemysłu: od 
samochodowego, poprzez elektrotechniczny, maszynowy i medyczny, na 
odbiorcach de-signerskich produktów klasy premium kończąc.

30 lat naszej działalności charakteryzuje nieustanny rozwój firmy, 
załogi, bazy klientów i relacji z nimi. Nieprzerwanie inwestujemy  
w obrabiarki CNC, najwyższej klasy sprzęt kontrolno-pomiarowy, nowo-
czesne oprogramowanie CAx wspierające nasze procesy. RADMOT to 
zgrany zespół wysokiej klasy specjalistów, który pozwala nam realizować 
kompleksowe usługi obróbki metali na najwyższym światowym poziomie. 
Wyróżnia nas jakość, która rodzi się z pasji, profesjonalizmu i troski  
o zadowolenie klienta. Dzięki temu RADMOT to często pierwszy wybór 
naszych klientów. RADMOT pracuje wg ISO 9001:2015, aktualnie wdra-
żamy standard IATF 16949:2016.

Więcej informacji o firmie RADMOT Sp. z o. o. Sp.k.
Wola Gutowska 33E, 26-660 Jedlińsk / www.radmot.pl / Kontakt: Paweł Stańczyk / Konsultant techniczny Blaser: Wojciech Kalisz

RADMOT Sp. z o. o. Sp.k. IV edycja konkursu BLASER
Productivity Trophy 2017

rozstrzygnięta!

Organizatorem IV edycji konkursu BLASER PRODUCTIVITY TROPHY jest firma Abplanalp Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, tel. 22 379 44 00, fax 22 379 44 90, biuro@abplanalp.pl, www.abplanalp.pl

W czwartej edycji konkursu „Blaser Productivity Trophy 2017”, 
organizowanej przez firmę Abplanalp Sp. z o.o. wraz z firmą Blaser 
Swisslube wyłoniliśmy zwycięzcę w każdej z aż pięciu kategorii. 
Konkursowe zadanie polegało na wybraniu kategorii i opisaniu 
problemu, który został rozwiązany dzięki zastosowaniu wybranego 
chłodziwa Blaser.

Podczas uroczystej kolacji w hotelu Andelz Vienna House w Łodzi, 
reprezentujący firmę Blaser Swisslube Sven Aegerter, Area Sales 
Manager, Prezes Abplanalp Sp. z o.o. Maciej Śmigrodzki, Dyrektor 
Działu Handlowego Marcin Szkudlarek oraz Szef Działu Blaser Konrad 
Parcia wręczyli dyplomy i nagrody w poszczególnych kategoriach.

Zwycięzcą w kategorii „Optymalizacja kosztów zużycia narzędzi 
skrawających” została firma RADMOT – specjalizująca się w obróbce skra-
waniem i dostarczająca swoje produkty do wielu gałęzi przemysłu. Kate-
goria „Człowiek i środowisko” należy do firmy ROZTOCZE – producenta 
zamków, zawiasów, zacisków energetycznych typu V-klema. W trzeciej kate-
gorii „Wzrost produktywności” nagrodę otrzymała firma COMMON S.A. 
– producent wysokiej klasy urządzeń takich jak: gazomierze przemysłowe, 
przepływomierze, urządzenia elektroniczne. Wygrana w kategorii czwartej 
„Bezpieczeństwo procesu” należy do CNH Industrial Kutno – produ-
centa i importera maszyn i części rolniczych. Nagrodę w kategorii „Perfekcja 
wymagana” otrzymała firma SOUL KOZAK Mariusz Kozak – producent 
super lekkich komponentów rowerowych.

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

Testy chłodziwa BLASOCUT BC 25 MD

Impulsem do rozpoczęcia testowania chłodziwa BLASOCUT BC 
25 MD była próba optymalizacji technologii produkcji seryjnej detali 
toczonych oraz obniżenie kosztów obróbki. Zadanie było niełatwe, 
ponieważ w naszym zoptymalizowanym już procesie produkcyjnym, 
chcieliśmy uzyskać dodatkowe oszczędności w zużyciu narzędzi 
skrawających, przy zachowaniu jakości produktu końcowego. 
W kwietniu 2015 roku rozpoczęliśmy testy chłodziwa Blaser na auto-
matach tokarskich z podajnikiem pręta. W czasie testu kluczowe 
było właściwe dobranie chłodziwa do rodzaju obróbki, materiału 
i stosowanych narzędzi.

Podczas testów, dostawca zaoferował nam wsparcie 
techniczne, fachowe doradztwo oraz szkolenia. Wspólnie 
z firmą Abplanalp poprawiliśmy parametry obróbki skra-
wania i wydłużyliśmy żywotność narzędzi o 12%. Równocze-
śnie uzyskaliśmy wyższą jakość powierzchni produkowanych 
detali. Ponadto, dzięki chłodziwu Blaser, nasze maszyny znów 
wyglądają jak nowe!

Dzięki zastosowaniu chłodziwa BLASER BC 25 MD udało nam się 
jeszcze bardziej zoptymalizować nasz proces toczenia. Wydłużenie 
żywotności narzędzi skrawających, podniesienie prędkości skra-
wania, a co za tym idzie skrócenie czasu obróbki, poprawiło naszą 
konkurencyjność na bardzo wymagającym obecnie rynku.

RADMOT, ROZTOCZE, COMMON S.A., 
CNH Industrial Kutno, SOUL KOZAK 
– oto zwycięzcy tegorocznej edycji. 

Dyplomy konkursowe oraz nagrody odebrali przedstawiciele, reprezentujący laureatów poszczególnych kategorii. 
Zwycięzcom gratulujemy a Czytelników zapraszamy do lektury prezentacji zwycięzców IV edycji konkursu Blaser Productivity Trophy 2017.

Kategoria konkursowa:
Optymalizacja kosztów zużycia narzędzi skrawających

Przemysł

Produkcja

Operacja

Materiał

Typ chłodziwa

Osiągnięty cel

motoryzacyjny, maszynowy, elektrotechniczny

produkcja części

frezowanie, toczenie

stal, aluminium

Blasocut BC 25 MD

wydłużenie o 12% żywotność narzędzi skrawających, wyższe prędkości skrawania, 

co bezpośrednio przekłada się na krótsze czasy obróbki

„Dzięki chłodziwu Blaser, wydłużyliśmy żywotność narzędzi o 12%
a nasze maszyny znów wyglądają jak nowe!”

RADMOT zapewnia:

– najwyższą jakość wykonania detali toczonych i frezowanych,

– szerokie spektrum możliwości produkcyjnych,

– znajomość realiów rynku i wymagań klientów z Polski i krajów 
Europy Zachodniej,

– jako dopełnienie usługi obróbki skrawaniem oferujemy: znako-
wanie laserowe, montaż, obróbkę powierzchniową
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Roztocze to firma z polskim kapitałem założona w 1991 roku. Od 
początku swojej działalności firma była ukierunkowana na potrzeby 
indywidualne klienta oraz na wymagania stawiane przez przemysł. 
Jesteśmy otwarci na propozycje nowych rozwiązań, zgodnie z wyma-
ganiami naszych Klientów i gwarantujemy wysoki poziom technolo-
giczny naszych specjalistów. Główną działalnością firmy Roztocze jest 
produkcja zamków, zawiasów, zacisków energetycznych typu Vklema. 
W swojej ofercie posiadamy także uszczelki profilowe i płaskie, jak 
również stopki, gałki i uchwyty wykonane z termoplastów i duropla-
stów. Nasze główne produkty, jak również inne produkowane przez 
nas akcesoria metalowe oraz z tworzyw sztucznych, wykorzystywane 
są w branży energetycznej, telekomunikacji, kolejnictwie, transporcie 
drogowym i morskim, klimatyzacji, przemyśle maszynowym.

Dzięki ciągłemu inwestowaniu w nowe konstrukcje, design 
wyrobów, a także w park maszynowy, jesteśmy konkurencyjni na 
światowym rynku producentów zamknięć przemysłowych, stając się 
wiarygodnym i solidnym partnerem. Do Państwa dyspozycji stawiamy, 
oprócz parku maszynowego, wiele lat praktyki związanej z produkcją 
naszych wyrobów, jak również przyrządów i urządzeń technologicz-
nych. Posiadamy ponad 20 000 m2 powierzchni produkcyjnej, a park 
maszynowy to ponad 300 maszyn CNC. W Polsce jesteśmy największą 
i najbardziej doświadczoną firmą w swojej specjalizacji, a w Europie 
jednym z liczących się producentów zamknięć przemysłowych. W dzie-
dzinie produkcji firma charakteryzuje się wysokim poziomem technolo-
gicznym, fachową kadrą i dobrym knowhow. Przez ponad 25 lat obec-
ności na rynku firma otrzymała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, 
które potwierdzają naszą solidną pracę i innowacyjność w biznesie.

COMMON S.A. jest jedynym polskim producentem najwyższej 
klasy urządzeń mechanicznych i elektronicznych, służących do opomia-
rowania przepływu gazu w celach rozliczeniowych i technologicznych. 
Powstaliśmy w 1987 roku jako prywatna firma inżynierska. Obecnie 
stanowimy ponad 140 osobowy zespół wysoko wykwalifikowanych 
fachowców z wielu dziedzin techniki. Naszym celem jest dostarczanie 
Klientom z całego świata urządzeń i rozwiązań technicznych najwyż-
szej jakości, a także zapewnianie wsparcia technicznego, handlowego 
oraz szybkiego i skutecznego serwisu. Produkujemy zarówno gazo-
mierze przemysłowe (turbinowe, rotorowe, zwężkowe), przepływo-
mierze jak i urządzenia elektroniczne: przeliczniki, rejestratory, konwer-
tery, moduły do transmisji danych. Nasze wyroby spełniają wszystkie 
wymagania stawiane im przez odpowiednie przepisy, dyrektywy m.in. 
MID, PED, ATEX, EMC, LVD, RED, RoHS, WEEE .

Dysponujemy bogatym zapleczem naukowym, inżynierskim, 
produkcyjnym opartym o najnowsze technologie: montaż powierzch-
niowy SMD, obróbkę wieloosiową maszynami CNC, druk 3D. Produkcję 
wysoko dokładnych podzespołów wspomaga trójwymiarowa maszyna 
pomiarowa. Nasze laboratoria: przepływowe i elektroniczne, na mocy 
odpowiednich certyfikatów na moduł D, dyrektywy MID i decyzji Głów-
nego Urzędu Miar, są uprawnione do wzorcowania i prawnej kontroli 
metrologicznej gazomierzy i przeliczników.

Dla zapewnienia naszym Klientom niezmiennego, wysokiego 
poziomu jakości obsługi, produktów i usług, w naszych działaniach 
stosujemy certyfikowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem 
i BHP wg wymagań najnowszych wydań norm ISO.

Więcej informacji o firmie ROZTOCZE  Zakład Usługowo-Produkcyjny 
ul. Zamojska 42A, 22600 Tomaszów Lubelski / www.roztoczerst.com.pl / Kontakt: 

Roman Rak / Konsultant techniczny Blaser: Grzegorz Nycz

Więcej informacji o firmie COMMON S.A.
ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź / www.common.pl / Kontakt: Artur Żurawski / Konsultant techniczny Blaser: Paweł Piech

ROZTOCZE 
Zakład Usługowo-Produkcyjny COMMON S.A.

Testy chłodziwa BLASOCUT BC 20

Zależało nam na zmniejszeniu ilości wymian chłodziwa (a co za 
tym idzie zmniejszeniu kosztów jego eksploatacji) oraz wyeliminowaniu 
problemu korozji detali oraz obrabiarek (po przestojach). Do realizacji 
powyższych zadań zastosowaliśmy chłodziwo BLASER BC 20. Produkt 
doskonale wywiązuje się z zadań jakie przed nim stawiamy. Zmniej-
szenie ilości wymian chłodziwa zdecydowanie zredukowało ilość produ-
kowanego odpadu, a co za tym idzie zmniejszyło nam koszty eksplo-
atacyjne (utylizacja, przestój, koszty robocizny). Co ważne, chłodziwo 
poprawiło komfort pracy naszych operatorów, dzięki wyeliminowaniu 
drażniących zapachów na hali produkcyjnej. Uzyskane efekty przerosły 
nasze oczekiwania. Blaser wraz z ideą Liquid Tool, to rozwiązanie na 
miarę wyzwań XXI wieku!

Naszym wyzwaniem było zmniejszenie ilości wymian 
chłodziwa w ciągu roku, zmniejszenie kosztów utylizacji, 
pozbycie się korozji aluminium i maszyn po przestoju, brak 
uczuleń i podrażnień u operatorów, drażniącego zapachu na 
halach produkcyjnych. 

Prowadziliśmy testy produktów od różnych dostawców 
chłodziwa. Podczas pracy z chłodziwem BC 20 wszystkie cele 
zostały osiągnięte. Cena produktu jest wyższa od konkurencji, 
jednak warto zainwestować w lepszy produkt. W końcowej fazie 
testów, produkt daje bardzo duże oszczędności roczne dla firmy.

Testy chłodziwa Blaser B-Cool 755

Możliwość optymalizacji procesu produkcyjnego skłoniła nas 
do testu z chłodziwem Blaser B-Cool 755. Chcieliśmy zastosować 
chłodziwo o dużej stabilności w trudnych procesach obróbczych, jak 
również uzyskać dodatkowe oszczędności w zużyciu narzędzi skra-
wających.

Chłodziwo Blaser spełniło wszystkie nasze oczekiwania! 
Poprawa komfortu pracy operatorów, niższe stężenie dolewki 
– a co za tym idzie mniejsze zużycie koncentratu połączone 
z mniejszym zużyciem narzędzi przy podniesionych parametrach 
obróbki, potwierdziły zasadność wdrożenia produktu B-Cool 755 
na wszystkich naszych obrabiarkach Podjęliśmy również kroki 
w celu odzyskiwania chłodziwa z wiórów w większym niż dotąd 
zakresie ekologiczna platforma odsączania wiórów. Dodatkowo, 
ważna dla nas jest także dokładność i precyzja obróbki. Z tym 
wyzwaniem chłodziwo Blaser poradziło sobie również doskonale. 
B-Cool 755 to była trafna decyzja!

Dążyliśmy do optymalizacji procesu produkcyjnego, stabilności 
w trudnych procesach obróbczych, oraz szukaliśmy dodatkowych 
oszczędności w zużyciu narzędzi skrawających i mniejszego zużycia 
koncentratu. Założony cel osiągnęliśmy uzyskując jednocześnie 
poprawę dokładności i precyzji obróbki. Podjęcie decyzji o teście 
z nowym droższym produktem było słuszne, a uzyskane oszczęd-
ności przekonały nas, że był to właściwy krok.

Kategoria konkursowa: Człowiek i środowisko Kategoria konkursowa: Wzrost produktywności

Przemysł

Produkcja

Operacja

Materiał

Typ chłodziwa

Osiągnięty cel

energetyczny i maszynowy

zamki, zawiasy, zaciski energetyczne typu Vklema, stopki, gałki 

i uchwyty wykonane z termoplastów i duroplastów

frezowanie, toczenie, wiercenie, gwintowanie, szlifowanie 

aluminium, stal

Blasocut BC 20

zmniejszenie ilości wymian chłodziwa w ciągu roku, zmniejszenie kosztów utylizacji,

brak uczuleń i podrażnień u operatorów, brak drażniącego zapachu na halach produkcyjnych

Przemysł

Produkcja

Operacja

Materiał

Typ chłodziwa

Osiągnięty cel

precyzyjny

gazomierze przemysłowe (turbinowe, rotorowe, zwężkowe), przepływomierze, 

urządzenia elektroniczne: przeliczniki, rejestratory, konwertery, 

oraz moduły do transmisji danych

toczenie, frezowanie, szlifowanie

stal, aluminium

B-Cool 755

brak przestojów maszyn, poprawa powierzchni, mniejsze zużycia chłodziwa, 

zwiększenie i poprawa żywotności narzędzi

„Warto zainwestować w lepszy produkt. W końcowej fazie testów, 
produkt daje bardzo duże oszczędności roczne dla firmy.”

„Chłodziwo Blaser spełniło wszystkie nasze oczekiwania!
B-Cool 755 to była trafna decyzja!”
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CNH Industrial Kutno Spółka z o. o. z siedzibą w Kutnie jest firmą 
produkcyjno-handlową działająca w sektorze rolniczym. Spółka prowadzi 
działalność w zakresie produkcji, importu i sprzedaży maszyn i części rolni-
czych. 

Celem strategicznym Spółki jest zapewnienie należytego dochodu, 
poprzez zaspokajanie potrzeb rynku i oczekiwań klientów, stosując efek-
tywne procesy produkcji z jednoczesnym przestrzeganiem bezpieczeństwa 
pracy i poszanowaniem środowiska naturalnego.

Dla zapewnienia dalszego rozwoju Spółki, przyjęliśmy następujące 
kierunki działań:

– produkcja maszyn rolniczych o wysokim poziomie technicznym, 
zapewniającym użytkownikom bezpieczeństwo i komfort obsługi,

– systematyczna optymalizacja kosztów działań przedsiębiorstwa, 
przy zachowaniu wymaganego poziomu jakości produkowanych 
wyrobów,

– dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

CNH Industrial Kutno Spółka z o.o. posiada następujące certyfi-
katy jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska: PN-EN ISO 9001:2015, 
PN-EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007.

W naszej firmie wnikliwie analizujemy złożone aspekty, jakie mają 
wpływ na bezpieczeństwo i koszty produkcji. Mamy świadomość, jakie 
oddziaływanie na efektywność i wydajność pracy mają przestoje spowo-
dowane awariami oraz absencjami chorobowymi. 

Firma SOUL-KOZAK powstała w 2003 roku jako odpowiedź na zapo-
trzebowanie konsumentów pragnących mieć profesjonalny sprzęt kolarski 
w korzystnej cenie. Zajmujemy się produkcją i sprzedażą super lekkich kompo-
nentów rowerowych z wykorzystaniem posiadanych przez nas patentów. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, poszerzyliśmy profil 
działalności o usługi projektowe i wykonawcze dostosowane do indywidual-
nych potrzeb użytkowników. Świadczymy wyspecjalizowane usługi projekto-
wania i kompleksowego wykonania wyrobów na własnych centrach obrób-
czych CNC. Oferujemy usługi optymalizacji technologicznej i konstrukcyjnej 
dokumentacji prototypu, co w wielu przypadkach skutkuje znacznym obniże-
niem kosztów realizacji prototypu nawet do 80% z gwarancją funkcjonalności. 

Pracujemy na profesjonalnych maszynach CNC, pozwalających na nadanie 
realnych kształtów nawet najbardziej niekonwencjonalnym projektom. Speł-
niamy marzenia projektantów, dla których priorytetem jest realizacja pomy-
słów nie ograniczana możliwościami technicznymi maszyn. Każde zlecenie 
realizujemy po dokładnym zapoznaniu się z oczekiwaniami naszych klientów. 
Oferujemy kompleksową produkcję „od projektu do efektu”, ściśle skore-
lowaną z wizją końcową zamawiającego. Stale doskonalimy nasze usługi, 
reagując na aktualne potrzeby rynku. Współpracujemy z krajowymi i zagra-
nicznymi ośrodkami badawczymi, dzięki czemu wprowadzane przez nas 
produkty uwzględniają rozwiązania wypracowane przez wiodące ośrodki 
naukowe w Polsce i na świecie. Od wielu lat zajmujemy się udoskonalaniem 
autorskich projektów opracowywanych na podstawie własnych doświad-
czeń i opinii naszych zaufanych klientów. Szybki rozwój firmy SOUL-KOZAK 
to wypadkowa pasji, zaangażowania i ciężkiej pracy opartej na gruntownej 
wiedzy technicznej.

Więcej informacji o firmie CNH Industrial Kutno Sp. z o.o.
ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno / www.kongskilde.com / Kontakt: Kamil Tarnachowicz / Konsultant techniczny Blaser: Paweł Piech

Więcej informacji o firmie SOUL-KOZAK Mariusz Kozak
ul. Szeroka 3, Franciszków, 21-040 Świdnik / www.soul-kozak.com / Kontakt: 

Mariusz Kozak / Konsultant techniczny Blaser: Grzegorz Nycz

CNH Industrial Kutno Sp. z o.o. SOUL-KOZAK Mariusz Kozak

Testy chłodziwa SYNERGY 915

Na początku 2017 r. pojawiły się problemy na produkcji w obrębie 
procesów obróbczych. W trosce o bezpieczeństwo pracowników 
rozpoczęliśmy testy ze szwajcarskim chłodziwem BLASER Swis-
slube. Wraz z Inżynierem Sprzedaży z firmy Abplanalp zdecydowa-
liśmy się na zastosowanie syntetycznego chłodziwa SYNERGY 915. 

Wyniki testu pokazały, iż produkt zapewnia nie tylko dłuższą 
trwałość używanych narzędzi skrawających (przy wysokiej jakości 
produktów gotowych), ale co najważniejsze, jest produktem 
bezpiecznym dla naszych pracowników. Nie pojawiają się problemy 
z uczuleniami skórnymi i znacząco poprawił się również komfort 
pracy operatorów. Procesy obróbcze przebiegają bez zakłóceń i 
kosztownych postojów serwisowych.

Reasumując: bezpieczeństwo pracowników i procesów obrób-
czych (brak lotnych związków organicznych) oraz zmniejszenie 
miesięcznych kosztów zakupu chłodziwa poparte oszczędnościami 
w zużyciu narzędzi skrawających. 

W konsekwencji podjęliśmy decyzję o wymianie chłodziwa 
we wszystkich 18 obrabiarkach oraz 2 piłach wstęgowych.

BLASER SYNERGY 915 okazał się najbardziej trafnym rozwiązaniem.

Testy chłodziwa Blasocut 2000 Universal
Oferowane przez nas produkty to wyroby najwyższej klasy, 

w produkcji których nie możemy stosować kompromisowych rozwiązań. 
Również w przypadku chłodziwa postawiliśmy na sprawdzone rozwią-
zanie, jakim jest szwajcarskie chłodziwo BLASER Blasocut 2000 UNI. 
Produkt doskonale wpisuje się w ideę LIQUID TOOL.

Zastosowanie tego produktu daje nam pewność uzyskania dosko-
nałej powierzchni wymaganej dla produktów, jakie oferujemy naszym 
odbiorcom. Oczywiście BLASER Blasocut 2000 UNI zapewnia dosko-
nałe warunki pracy naszym pracownikom (unikalny zapach, łagodna 
formuła) oraz optymalizację kosztów zużycia narzędzi. 

Podsumowując: nasze produkty muszą działać i wyglądać perfek-
cyjnie. BLASER nam to zapewnia! Podczs pracy z chłodziwem Blaser 
osiągnięto cel i uzyskano żądaną powierzchnię obrabianych detali. 
Oprócz uzyskanej jakości powierzchni dzięki zastosowaniu chłodziwa 
Blasocut 2000 Universal mamy pewność, że dbamy o komfort pracy 
i zdrowie naszych pracowników. 

Czasem warto zainwestować trochę więcej w droższe chło-
dziwo o lepszych właściwościach, ale dzięki temu uzyskuje się 
perfekcyjną jakość wykończenia detali, która jest bardzo ważna 
podczas precyzyjnej obróbki jaką wykonujemy.

Kategoria konkursowa: Bezpieczeństwo procesu Kategoria konkursowa: Perfekcja wymagana

Przemysł

Produkcja

Operacja

Materiał

Typ chłodziwa

Osiągnięty cel

maszynowy

maszyny rolnicze

toczenie, frezowanie, szlifowanie, cięcie

stal, żeliwo

Synergy 915

wyeliminowanie problemów produkcji w obrębie procesów obróbczych

oraz przestojów spowodowanych awariami

Przemysł

Produkcja

Operacja

Materiał

Typ chłodziwa

Osiągnięty cel

maszynowy

rowery i części rowerowe

toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie

aluminium

Blasocut 2000 Universal

uzyskanie żądanej powierzchni podczas obróbki CNC

„Odpowiedni dobór chłodziwa spowodował poprawę bezpieczeństwa pracow-
ników i procesów obróbczych oraz zmniejszenie kosztów zakupu chłodziwa.”

„Dzięki zastosowaniu chłodziwa Blasocut 2000 Universal mamy pewność, 
że dbamy o komfort pracy i zdrowie naszych pracowników.”
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Bez kompromisu: wysoka jakość w atrakcyjnej cenie

Nowa seria obrabiarek XYZ LR 
Jako wyłączny dystrybutor brytyjskiej marki XYZ Machine Tools, z wielką satys-

fakcją mamy przyjemność zaprezentować Państwu nową serię wysokowydajnych 
obrabiarek XYZ z serii LR, w których wykorzystane zostały wysokiej klasy prowadnice 
liniowe.

Do tej pory brytyjski producent obrabiarek nie decydował się na wprowadzenie do 
oferty centr obróbczych na prowadnicach liniowych, ponieważ uważał, że nie speł-
niają one rygorystycznych kryteriów wydajności. Jednak wraz z ostatnimi postępami 
w technologii projektowania, wykorzystane prowadnice liniowe z koszyczkami kulko-
wymi zapewniają dużą dynamikę ruchu oraz dokładność pozycjonowania, zachowując 
jednocześnie ich długą żywotność. 

Obrabiarki z serii LR będą dla Państwa znakomitym wyborem, ponieważ przy rela-
tywnie niskim nakładzie finansowym mogą Państwo doposażyć swój park maszynowy 
w centra obróbcze wysokiej jakości, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym 
przez odbiorców oraz podnieść Państwa konkurencyjność na rynku.

Nowa seria obrabiarek XYZ LR stanowi doskonałe uzupełnienie obrabiarek  
z serii HD, w których wykorzystano wysokiej klasy hartowane indukcyjnie prowadnice 
ślizgowe, pokryte dodatkowo materiałem Turcite, aby zapewnić niski współczynnik 
tarcia oraz brak drgań ciernych.

Możliwości indywidualnego skonfigurowania maszyny poprzez dobór m.in. odpowiedniego rodzaju prowadnic, wielkości stołu, przejazdów, 
odpowiednich maksymalnych obrotów, rodzaju stożka czy też wielkości i rodzaju magazynu narzędzi, sprawiają że mogą Państwo idealnie dosto-
sować maszynę do swojej  specyfiki produkcji.

Więc jeżeli jeszcze zastanawiają się Państwo która z maszyn XYZ będzie najbardziej optymalnym wyborem, zapraszamy do kontaktu lub odwie-
dzenia naszego centrum pokazowego w Częstochowie, a wtedy nasi specjaliści pomogą Państwu podjąć odpowiednią decyzję.

INTER-PLAST Z. Bodziachowska-Kluza Spółka Jawna
42-209 Częstochowa, ul. Meliorantów 67A, B; Polska
tel./fax +48 343 627 909, tel. +48 343 627 904, +48 343 627 667
Marcin Drozd - kierownik produktu
e-mail: marcin@inter-plast.pl, Mob. +48 500 295 819

500 LR 750 LR 1000LR mini mill 
560 HD 710 HD 1020 HD 1510 HD

Sterowanie SIEMENS SINUMERIK 828D

Wielkość stołu (mm) 580x400 830x410 1060x500 610x370 760x430 1120x500 1600x600

Przejazdy X/Y/Z (mm) 510/400/450 750/440/500 1000/500/500 560/400/500 710/450/500 1020/520/575 1500/600/600

Szybki przesuw X/Y/Z (m/min) 20 16

Posuw roboczy (mm/min) 1-20 000 1-16 000 

Rodzaje prowadnic liniowe liniowe liniowe ślizgowe ślizgowe ślizgowe ślizgowe

Maks.obiążenie stołu (kg) 250 500 800 300 500 800 1200

Moc wrzeciona 13 kW 13 kW 13 kW 11.2 kW 15kW 15 kW 15 kW

Maks. obroty (obr/min) 8000/ 
10000*/12000*

8000/
10000*/12000*

8000/
10000*/12000* 8000/12000* 8000/12000* 8000/12000* 8000/10000*

Stożek wrzeciona BT40/SK40 *

Magazyn narzędzi rodzaj/pojemność karuzelowy12 szt karuzelowy 20 szt
bębnowy 24 szt *

karuzelowy 20 szt
bębnowy 24 szt * karuzelowy 12 szt bębnowy 24 szt bębnowy 24 szt bębnowy 24 szt 

Waga 2400 kg 3500 kg 4600 kg 3100 kg 4000 kg 6000 kg 8250 kg

Wymiary (mm) 1660x1860x2300 2100x2150x2450 2530x2200x2500 1910x2170x2600 2100x2240x2600 2660x2500x2800 4200x2850x2910

Centrum obróbcze XYZ 2 - OP
Profesjonalizm w małym wydaniu

Od 2012 roku na polskim rynku dostępne są maszyny do obróbki metalu 
brytyjskiego producenta XYZ Machine Tools. Od ponad 30 lat firma testuje, 
ulepsza i rozwija swoje obrabiarki. Zasady łączące wyjątkową jakość konstrukcji 
z intuicyjnym systemem sterowania ProtoTRAK, sprawiają, że maszyny XYZ 
są najczęściej wybierane przez Klientów przy produkcji małoseryjnej i jednost-
kowej. Ale to dopiero początek, ponieważ, jeśli połączy się produkty w świetnej 
cenie z wysokiej klasy wsparciem, łatwo zrozumieć dlaczego XYZ stało się 
największym dostawcą obrabiarek CNC w Wielkiej Brytanii i z powodzeniem 
zdobywa rynek europejski.

Szeroka gama oferowanych maszyn XYZ w elastyczny sposób zaspokaja 
różnorodne potrzeby produkcyjne zakładów i pozwala pogodzić je z wymo-
giem oszczędności przestrzeni. Idealnym przykładem może być małogaba-
rytowe centrum obróbcze XYZ 2-OP o wysokiej precyzji. Łatwość obsługi 
dzięki sterowaniu ProtoTRAK sprawia, że w szybki sposób można przeszkolić 
dostępny w firmie personel bez konieczności inwestowania w wyspecjalizo-
wanych operatorów CNC. Atutem modelu XYZ 2-OP jest także jego mobilność 
pozwalająca na łatwy transport i uruchomienie obrabiarki w pożądanym 
miejscu, bez kosztownych przestojów.

Więc jeżeli jeszcze zastanawiają się Państwo czy zakup maszyny XYZ będzie 
odpowiednim wyborem, zapraszamy do odwiedzenia naszego centrum poka-
zowego w Częstochowie, gdzie podczas prezentacji maszyny nasi specjaliści 
odpowiedzą na pytania i rozwieją wszelkie wątpliwości.

INTER-PLAST Z. Bodziachowska-Kluza Spółka Jawna
42-209 Częstochowa, ul. Meliorantów 67A, B; Polska
tel./fax +48 343 627 909, tel. +48 343 627 904, +48 343 627 667
Marcin Drozd - kierownik produktu
e-mail: marcin@inter-plast.pl, Mob. +48 500 295 819

Specyfikacja:

Sterowanie ProtoTRAK

Przejazd w osi X 355 mm

Przejazd w osi Y 305 mm

Przejazd w osi Z 455 mm

Powierzchnia stołu 457 x 381 mm

Szybki przesuw 15 M/min

Maksymalny ciężar na stole 250 kg

Szerokość rowka teowego 16 mm

Rowki teowe w stole 4 @ 63 mm

Prędkość wrzeciona 50 - 6000 obr/min

Silnik wrzeciona 2,25 kW

Stożek wrzeciona BT 30

Pojemność magazynu narzędzi 8 - pozycyjny

Max średnica narzędzia 50 mm

Waga maszyny 1100 kg

Wymiary maszyny 760x1220x2565 mm* Opcja dodatkowa



Aluminium na formy
wtryskowe i rozdmuchowe

OBERON® Robert Dyrda
Ul. Cicha 15, 88 - 100 Inowrocław, tel. 52 35 424 00, fax 52 35 424 01, www.oberon.pl, oberon@oberon.pl
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Wycena oprzyrządowania jest wykonywana w ciągu 15-30 minut w zależności 
od stopnia skomplikowania analizowanego modelu. Dzięki precyzyjnym analizom 
opartym o model 3D, aplikacja Tool Costing pozwala oszacować z dużą dokładnością koszty 
oprzyrządowania.

Globalne rynki i rosnąca presja na redukcję kosztów wymagają profesjonalnego 
zarządzania kosztami w zakresie form i oprzyrządowania. Z pomocą przychodzi apli-
kacja Tool Costing - część środowiska PCM.

PCM (Product Cost Management) jest narzędziem służącym do kosztorysowania 
produktu. Umożliwia szybkie ustalenie ceny przyszłego produktu, zyskowności, wiel-
kości produkcji itp. W skład kosztów produkcyjnych produktu wchodzą zarówno mate-
riały niezbędne do produkcji (np. granulat), jak i narzędzia produkcyjne. Do narzędzi 
produkcyjnych można zaliczyć formy wtryskowe, tłoczniki wielotaktowe itp.

Dzięki precyzyjnym analizom PCM pozwala, na podstawie gotowej części, osza-
cować z dużą dokładnością koszty narzędzi produkcyjnych. Przy wycenie np. form wtry-
skowych PCM analizuje detal i automatycznie wykrywa gabaryt części, grubość ścianek, 
liczbę i wielkość żeber, miejsca pod suwak, wkładki itd.

Po wykonaniu analizy dane są przenoszone do środowiska kosztorysowania. W tym 
środowisku można ustalić między innymi region produkcyjny, walutę, krotności formy, 
typ kanałów wtryskowych itd. Oczywiście można także określić procentowy udział 
kosztów obsługi narzędzia (serwisowanie). Na podstawie powyższych informacji PCM 
oblicza i generuje listę materiałową, która określa czas wykonania poszczególnych 
operacji (czas drążenia, czas frezowania, czas poświęcony na przygotowanie poszcze-
gólnych części, itp.).

TOOL COSTING
Szybka i precyzyjna wycena form wtryskowych i tłoczników

Tool Costing to przełomowa - niezależna aplikacja - która jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego i precyzyjnego kosz-
torysowania oprzyrządowania na podstawie modelu 3D wypraski (dla form wtryskowych), modelu odlewu (dla form odlew-
niczych) lub modelu części blaszanej dla tłoczników. 

Korzyści oferowane przez zintegrowaną platformę 
obliczania kosztów

Rozwój szczegółowej wiedzy na temat kosztów i maksy-
malna przejrzystość są konieczne do osiągnięcia przejrzy-
stości zarządzania kosztami oprzyrządowania. Aplikacja Tool 
Costing zapewnia:

• redukcję czasu i wysiłku potrzebnego do przygotowania 
zestawień kosztowych,

• utrzymanie wiedzy na temat kosztów wewnątrz firmy 
dzięki obliczeniom opartym o bazę danych,

• mocniejsza pozycję w negocjacjach cenowych 
z dostawcami,

• lepszą stopa zwrotu z inwestycji dzięki obliczaniu 
wariantów wykonywanego oprzyrządowania i zmian,

• zrozumienie czynników kosztotwórczych i ich wpływu 
na koszt całego oprzyrządowania,

• lepsze zarządzanie wiedzą dla wszystkich zlecenio-
dawców i analityków cen,

• wsparcie w negocjacjach struktury kosztów oraz 
spotkaniach (warsztatach)z udziałem producentów 
i dostawców oprzyrządowania,

• zmniejszone wydatki na oprzyrządowanie i lepsza efek-
tywność wycen,

• osiąganie kosztów docelowych poprzez szczegółową 
i weryfikowalną analizę kosztu oprzyrządowania.

Wycena oprzyrządowania na bazie projektu 3D Opro-
gramowanie Tool Costing umożliwia parametryczne obli-
czenie kosztów oprzyrządowania wykonywanego różnymi 
technologiami takimi jak formowanie wtryskowe, odlewanie 
wysokociśnieniowe, tłoczenie wielotaktowe, cięcie laserowe 
i inne na bazie modelu 3D.

Aby przystąpić do wykonywania obliczeń, należy po 
prostu wybrać technologię oprzyrządowania i opisać geome-
trię części. Możliwe jest wykonywanie bezpośredniej analizy 
i importu modeli 3D bezpośrednio z NX, CATIA, Pro/ENGI-
NEER, MATERIALISE lub z neutralnych formatów wymiany, 
takich jak PARASOLID, IGES, STEP, STL lub format JT.

Dane referencyjne do analizy kosztów

Software do wyceny oprzyrządowania (Tool Costing) oferuje dostęp 
do szerokiego zbioru danych źródłowych. Dobór profili i lokalizacji z tej 
bazy danych pozwala na wykorzystanie wstępnie skonfigurowanych 
danych, takich jak specyfikacje, techniki produkcji i stawki godzinowe. 
Informacje te mogą zostać także skonfigurowane w sposób spełniający 
wymagania klientów. W efekcie otrzymujemy wycenę oprzyrządowania 
o wysokim poziomie szczegółowości, która pozwala użytkownikowi  
na elastyczność w tworzeniu zestawień kosztów.

PCM dostarcza użytkownikowi kilkadziesiąt diagramów obrazują-
cych udział procentowy poszczególnych operacji. Dzięki temu w bardzo 
szybki sposób można określić, czy lepiej części zamawiać, czy wyko-
nywać we własnym zakresie.

PCM w końcowej fazie generuje zestawienie kosztów, które  
są bardzo przydatne w pertraktacjach z klientem. Mając dokładny obraz 
kosztów, bardzo szybko można je zoptymalizować. Dzięki możliwości 
zmiany dowolnego parametru z wyceny, np. kraju, w którym będzie 
wykonywane narzędzie, w bardzo klarowny sposób można wykonać 
konkurencyjną ofertę.

CAMdivision Sp. z o.o.

Park Przemysłowy

Źródła-Błonie k.Wrocławia ul. Sosnowa 10
55-330 Miękinia, Błonie 
● Tel. 71 780 30 20 ● faks: 71 780 30 31
● E-mail: info@camdivision.pl
● www.camdivision.pl

reklam
a

Ślimaki, wstęgi ślimakowe do 
transportu granulatów, wiórów

Wymiary katalogowe

Wersja walcowana

zew. Ø 
D[mm]

wew. Ø 
d[mm]

skok 
S[mm]

Grubość materiału Długość

wew. 
[mm]

zew. 
[mm] kg/3000mm

80 17,2 80 2,5 1,2 2,9

90 25,0 90 2,5 1,3 3,2

100 33,7 100 2,5 1,5 3,5

120 33,7 120 2,5 1,3 4,3

125 33,7 125 2,5 1,3 4,5

140 42,4 140 2,5 1,3 5,0

150 48,3 150 3,0 1,6 6,4

160 48,3 160 3,0 1,6 6,8

180 48,3 180 3,0 1,5 7,7

200 48,3 200 3,5 1,7 10,0

200 48,3 200 6,0 2,8 17,6

200 60,3 200 6,0 2,8 17,5

250 60,3 250 4,0 2,0 14,3

250 60,3 250 6,0 3,0 22,0

300 76,1 300 5,0 2,5 21,5

315 76,1 315 5,0 2,4 22,6

350 88,9 350 5,0 2,5 25,0

400 101,6 400 8,0 4,0 47,0

88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15 
tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01; 
j.dyrda@oberon.pl; www.preciz.pl

OBERON®Robert Dyrda
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Oprogramowanie CAD/CAM - raport

Producent: - Siemens PLM Software - - solidThinking, Inc. Autodesk 

Skrócona nazwa firmy: Abplanalp Sp. z o.o. Cador CAM Technology Datacomp sp. z o.o. DES ART  EVATRONIX

Nazwa programu/aplikacji: - CAM Express - - solidThinking Evolve -

Pełna nazwa najnowszej wersji programu na rynku: Esprit 2017 CAM Express 12 hyperMILL 2017.2 Alibre Design 2017.1 solidThinking Evolve 2017 Autodesk Inventor / FeatureCAM

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

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

Wymagana platforma sprzętowa PC PC, Mac Intel Core i5, 4GB RAM, Karta 
graficzna zgodna z OpenGL 1GB PC PC, Mac System requirements for Auto-

desk FeatureCAM 2018

System operacyjne Windows 7, 8, 10 Windows, MacOS, Linux Windows Windows Mac OS X, Windows 64 Windows i Mac

Funkcjonalność CAD

Modelowanie bryłowe tak nie tak tak tak tak

Modelowanie powierzchniowe tak nie tak operacje na powierzchniach tak tak

Modelowanie hybrydowe tak nie tak tak tak tak

Modelowanie 2D/3D tak nie tak tak tak tak

Czy możliwa jest praca na konturach/powierzchniach/bryłach? tak nie tak tak tak tak

Czy istnieje mozliwość tworzenia i definiowania zespołów? nie nie tak tak tak tak

Czy program umożliwia tworzenie rysunku złożeniowego? nie nie tak tak tak tak

Czy program umożliwia tworzenie rysunku wykonawczego? nie nie tak tak tak tak

Czy program umożliwia tworzenie raportów? tak tak tak tak nie tak

Czy jest możliwe generowanie dokumentacji technicznej? tak nie tak tak tak tak

Czy istnieje mozliwość naprawiania uszkodzonych rysunków? tak nie tak tak nie tak

Dostosowanie mozliwości programu do preferencji użytkownika tak tak tak tak tak tak

Czy program umożliwia projektowanie form wtryskowych? nie nie nie nie nie tak

Funkcjonalność CAM

Wsparcie podprogramów tak tak tak tak nie tak

Frezowanie/toczenie/wiercenie/grawerowanie tak tak tak tak/tak/tak/tak nie tak

Inne metody obróbki tak tak tak HSM, obróbka resztek, ołówkowa i inne nie tak

Czy program posiada mozliwość wygenerowania kodu sterującego obrabiarką? tak tak tak tak nie tak

Wykrywanie kolizji narzędzi tak tak tak tak nie tak

Optymalizacja programów obróbki nie tak tak tak nie tak

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

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

Cena licencji na 1 stanowisko/2stanowiska/3 stanowiska (dotyczy wersji podstawowej) 1450eur/szt Od 21 000 PLN 1 Stanowisko - 2000 ₠, 2 stanowiska 
- 3800 ₠, 3 stanowiska - 5400 ₠ 7200zł netto od 800₠(1 stanowisko) 20k/rok

Czy w cenie zawarta jest opieka techniczna? Jeśli Tak, to jaki jest okrej jej trwania? 3 miesiące nie bezterminowo tak 12 miesięcy tak/rok tak, przez okres ważności licencji

Czy są prowadzone szkolenia? tak tak tak tak tak tak

Rodzaje i zakres szkoleń Dopasowane do wymagań klienta Podstawowe, zaawanso-
wane, dedykowane

Szkolenie podstawowe, szko-
lenie zaawansowane Podstawowe i zaawansowane Podstawowe, zaawanso-

wane, dedykowane Otwarte, dedykowane

Strona www dystrybutora na terenie Polski www.abplanalp.pl www.cador.pl www.camtechnology.pl www.alibre.pl www.desart.com.pl www.evatronix.com

KONTAKT:
Michał Januszkiewicz 

michal.januszkiewicz@abplanalp.pl 
tel. +48601852158

tel. 58 782 02 80
biuro@cador.pl

Dariusz Szczotka, 
dariusz.szczotka@camtechnology.pl 

kom. 505 844 580
tel. 12 412 99 77 w.49 

m.orlowski@datacomp.com.pl
tel. +48 601 150 696, 
tel. +48 58 763 03 85
sales@desart.com.pl 

tel. 33 499 59 00
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Oprogramowanie CAD/CAM - raport

Producent: Siemens PLM Software Siemens PLM Software Siemens Industry Software Siemens Industry Software ZWSOFT CNC Software, INC.

Skrócona nazwa firmy: GM System Sp. z o.o. GM System Sp. z o.o. KOM-ODLEW KOM-ODLEW 3D Master

Nazwa programu/aplikacji: NX Solid Edge ST NX (dawniej Unigraphics) Solid Edge ZW3D CAD/CAM Mastercam

Pełna nazwa najnowszej wersji programu na rynku: NX 12 Solid Edge ST10 NX 12 Solid Edge ST10 ZW3D 2018 CAD/CAM Mastercam 2018

Przynależność do grupy CAD/CAM CAD/CAM/CAx CAD CAD/CAM/CAE CAD/CAE ZW3D CAD/CAM

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

Wymagana platforma sprzętowa  64bit  64bit PC PC
Intel Core duo 2 GHz lub szybszy 
oraz odpowiednik AMD; Pamięc 
RAM 4 GB, Karta grafiki zgodna 

z OpenGL 3.1 lub nowszym
PC

System operacyjne Windows Enterprise, Ultimate, lub Professional Windows, Linux, Mac OS Windows Windows 7, 8, 10, 2003 server, 2008 server Windows 7, 8, 8.1 lub 10 w wersji 64 bity

Funkcjonalność CAD

Modelowanie bryłowe tak tak tak tak tak tak

Modelowanie powierzchniowe tak tak tak tak tak tak

Modelowanie hybrydowe tak tak tak tak tak tak

Modelowanie 2D/3D tak tak tak tak tak tak

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

Czy istnieje mozliwość tworzenia i definiowania zespołów? tak tak tak tak tak tak

Czy program umożliwia tworzenie rysunku złożeniowego? tak tak tak tak tak tak

Czy program umożliwia tworzenie rysunku wykonawczego? tak tak tak tak tak tak

Czy program umożliwia tworzenie raportów? tak tak tak tak nie tak

Czy jest możliwe generowanie dokumentacji technicznej? tak tak tak tak tak tak

Czy istnieje mozliwość naprawiania uszkodzonych rysunków? tak tak tak tak tak tak

Dostosowanie mozliwości programu do preferencji użytkownika tak tak tak tak tak tak

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

Funkcjonalność CAM

Wsparcie podprogramów tak - tak - nie tak

Frezowanie/toczenie/wiercenie/grawerowanie tak - tak - tak tak

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

Czy program posiada mozliwość wygenerowania kodu sterującego obrabiarką? tak - tak - tak tak

Wykrywanie kolizji narzędzi tak - tak - tak tak

Optymalizacja programów obróbki tak - tak - tak tak

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia wizualnej symu-
lacji obróbki na podstawie kodu NC? tak - tak - tak tak

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

Cena licencji na 1 stanowisko/2stanowiska/3 stanowiska (dotyczy wersji podstawowej) handlowy@gmsystem.pl handlowy@gmsystem.pl od 21050 PLN netto od 9820 PLN netto - od 2200 USD netto/licencja

Czy w cenie zawarta jest opieka techniczna? Jeśli Tak, to jaki jest okrej jej trwania? tak, zależnie od wybranego wariantu 12 m-cy nie nie tak 1 rok 12  miesiecy

Czy są prowadzone szkolenia? tak tak tak tak tak tak

Rodzaje i zakres szkoleń Podstawowe, zaawansowane, specjalizowane Pełen zakres szkoleń z obsługi oprogramowania - Podstwowe/średniozaawan-
sowane/zaawasowane

Strona www dystrybutora na terenie Polski www.gmsystem.pl www.gmsystem.pl www.kom-odlew.pl www.kom-odlew.pl zw3d.com.pl www.mastercam.pl

KONTAKT  GM System
tel. +48 71 791 30 51

KOM-ODLEW 
tel./faks: 12 262 30 14

tel. 12 262 30 15, 12 654 00 60
kom-odlew@kom-odlew.pl

info@3dm.pl, 
wsparcie@3dm.pl

Zalco Sp. z o.o. 
tel. 22 892 55 00

info@mastercam.pl
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Oprogramowanie CAD/CAM - raport

Producent: Vero Software Vero Software 3D SYSTEMS 3D SYSTEMS

Skrócona nazwa firmy: RADAN Polska VISI Polska SMARTTECH SMARTTECH

Nazwa programu/aplikacji: RADAN VISI - -

Pełna nazwa najnowszej wersji programu na rynku: Radan 2018 R1 VISI 2017 R2 Geomagic Control X Geomagic Design X

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

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

Wymagana platforma sprzętowa PC 64-bitowy procesor Intel wielordzeniowy, 8 GB 
RAM, Karta grafiki NVIDIA Quadro z 1 GB pamięci Microsoft Windows -

System operacyjne MS Windows 7, MS Windows 8, Windows 
10 - tylko wersje 64-bitowe

MS Windows 7 Professional, MS Windows 8 
/ 8.1 Professional, MS Windows 10 Pro

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

Funkcjonalność CAD

Modelowanie bryłowe tak tak nie tak

Modelowanie powierzchniowe nie tak nie tak

Modelowanie hybrydowe nie tak nie tak

Modelowanie 2D/3D tak tak nie tak

Czy możliwa jest praca na konturach/powierzchniach/bryłach? tak tak nie tak

Czy istnieje mozliwość tworzenia i definiowania zespołów? tak tak nie nie

Czy program umożliwia tworzenie rysunku złożeniowego? tak tak nie nie

Czy program umożliwia tworzenie rysunku wykonawczego? tak tak nie nie

Czy program umożliwia tworzenie raportów? tak tak tak nie

Czy jest możliwe generowanie dokumentacji technicznej? tak tak nie nie

Czy istnieje mozliwość naprawiania uszkodzonych rysunków? tak tak nie nie

Dostosowanie mozliwości programu do preferencji użytkownika tak tak nie tak

Czy program umożliwia projektowanie form wtryskowych? nie tak nie nie

Funkcjonalność CAM

Wsparcie podprogramów tak tak nie nie

Frezowanie/toczenie/wiercenie/grawerowanie wiercenie, grawerowanie frezowanie, wiercenie, grawerowanie nie nie

Inne metody obróbki wykrawanie, wycinanie, zaginanie wycinanie drutowe, obróbka edm nie nie

Czy program posiada mozliwość wygenerowania kodu sterującego obrabiarką? tak tak nie nie

Wykrywanie kolizji narzędzi tak tak nie nie

Optymalizacja programów obróbki tak tak nie nie

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia wizualnej symu-
lacji obróbki na podstawie kodu NC? tak tak nie nie

Czy jest możliwe pobranie z Internetu wersji demonstracyjnej, shareware ttp.? tak - bezpłatne testowanie oprogramo-
wania z asystą techniczną konsultanta tak - licencja edukacyjna tak tak

Cena licencji na 1 stanowisko/2stanowiska/3 stanowiska (dotyczy wersji podstawowej) Według indywidualnej wyceny Według indywidualnej wyceny 14 400 ₠/edukacyjna 4 320 ₠ 17 950 ₠/edukacyjna 5 385 ₠

Czy w cenie zawarta jest opieka techniczna? Jeśli Tak, to jaki jest okrej jej trwania? tak, 1 rok tak, 1 rok tak, 12 miesiecy tak, 12 miesiecy

Czy są prowadzone szkolenia? tak tak tak tak

Rodzaje i zakres szkoleń Podstawowe, zaawansowane Podstawowe, zaawansowane Obróbka skanów, łączenie danych,inżynieria odwrotna, 
kontrola jakości,modelowanie bryłowe

Strona www dystrybutora na terenie Polski www.radancnc.pl www.visicadcam.pl www.skaner3d.pl

KONTAKT:
Rzeszów - tel.: +48 17 853 00 62
Poznań - tel.: +48 61 830 42 37

Wrocław - tel.: +48 71 333 24 26"

SMARTTECH Sp.z o. o.
tel. 22 751 19 16

biuro@smarttech3d.com

re
kla

m
a

Mocowania do EDM

Materiały na elektrody

Dielektryki

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

tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01
oberon@oberon.pl; www.oberon.pl
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W chwili obecnej na rynku dostępnych jest 
bardzo wiele gatunków grafitu o różnej gradacji 
ziarna, różnych producentów. Każdy z nich ma 
inne własności, każdy jeden różni się od siebie 
wieloma ważnymi parametrami, które to mają 
bezpośredni wpływ na jakość drążenia. Nic 
w tym zatem dziwnego, że klienci, zarówno 
stawiający pierwsze kroki przy pracy na graficie, 
jaki ci, którzy mają już pewne doświadczenie 
w pracy na nim, chcąc osiągnąć jak najlepsze 
rezultaty, dociekliwie pytają jaki gatunek grafitu 
wybrać do określonego drążenia. Lepiej trafić 
nie mogli – firma OBERON Robert Dyrda oferuje 
pełną, kompleksową pomoc w zakresie doboru 
konkretnego gatunku grafitu w zależności  
od stopnia skomplikowania elektordy, materiału 
w którym wykonywany będzie proces obróbki, 
jak i funduszy którymi dysponuje klient.

Sprawą najważniejszą jest materiał, w którym 
dokonywać będziemy obróbki elektroiskrowej. 
Do drążenia w zwykłej stali narzędziowej, użyć 
możemy praktycznie każdego gatunku grafitu. 
Zarówno gatunki o średnim ziarnie, jak np.. 
ELLOR+18 oraz ELLOR+25, drobnoziarniste, czyli 
ELLOR+40, ELLOR+50 jak i te impregnowane 
miedzią (w strukturze tych grafitów, pomiędzy 
jego ziarnami zaaplikowana została miedź), 
czyli np. ELLOR+20C wyśmienicie nadają się do 
drążenia w tego typu materiale. Inaczej wygląda 
sprawa, kiedy proces drążenia odbywa się w innym materiale niż stal, 
jak np. aluminium, tytanie, brązie berylowym, czy innych stopach miedzi. 
W tym przypadku wskazane byłoby stosowanie grafitów o zaimpre-
gnowanej miedzi, czyli wspomnianego wcześniej np. ELLOR+20C.  
Ze względu na ich własności, drążenie w takich materiałach jest możliwe 
i przebiega bardzo sprawnie, uzyskując przy tym niski stopień zużycia 
elektrod, co wydaje się być największą bolączką przy tak skompliko-
wanym procesie. Do drążenia w węglikach spiekanych producenci pole-
cają jedynie grafity impregnowane miedzią. Jedynie użycie tego grafitu 

przyniesie satysfakcjonujące rezultaty, podczas 
drążenia w spiekach. Pamiętać jednak należy,  
że konieczne jest wówczas użycie dość specyficz-
nych paramterów obróbki. 

Jednakże 90% drążeń, które wykonuje się 
w narzędziowniach na całym świecie dotyczy 
drążenia w stali narzędziowej. Wszystko zależy 
zatem od właścicieli zakładów czy techno-
logów, którym z gatunków grafitu zdecydują się 
wykonać obróbkę elektroiskrową. Do drążenia 
dużych kształtów matryc, form, gdzie tolerancje 
wymiarowe nie są aż tak ściśle określone reko-
mendujemy użycie grafitów średnioziarnistych, 
jak np. .ELLOR+18. Ich cena za 1dm3 (od 120  
do 220 PLN) jest znacznie niższa od 1dm3 
miedzi, którego to cena oscyluje w granicach 
260 PLN. Oznacza to, że już na etapie samego 
zakupu materiału, dokonujemy oszczędności 
pieniędzy, w późniejszych etapach obróbki elek-
trody, jak i drążenia zyskujemy także na czasie 
(grafit obrabia się znacznie szybciej aniżeli miedź,  
to samo tyczy się drążenia). Odpowiedź zatem 
na pytanie, jakie gatunki grafitu używać na duże 
elektrody do drążenia zgrubnego jest jedna 
– grafity średnioziarniste, których ziarno jest 
większe od 8 mikronów.

W przypadkach, gdy do czynienia mamy  
z pracą dokładną, precyzyjną, gdy zależy nam na 
idealnym odwzorowaniu detalu, ze ściśle okre-

śloną tolerancją, użycie grafitów drobnoziarnistych tzn. ELLOR+40 jest 
odpowiednim rozwiązaniem. Rozmiar ziarna w tych gatunkach rozkłada 
się od 2,5 do 5 mikronów. Znacznie większa jest ich wytrzymałość  
na zginanie i ściskanie, są o wiele lepiej obrabialne, nie są kruche, dzięki 
czemu możemy idealnie je obrobić z dokładnością do kilku mikronów. 
Ważnym odnotowania jest także fakt, że użycie grafitów o drobnym 
ziarnie pozwoli nam uzyskać imponująco wysoką jakość powierzchni, 
praktycznie niemożliwą do wykonania przy użyciu miedzi oraz grafitów 
średnioziarnistych. Przy odpowiednim ustawieniu parametrów grafity 

Odpowiedni gatunek grafitu przy 
produkcji narzędziowej

W związku z licznymi pytaniami kierowa-
nymi przez naszych klientów, mającymi na celu 
wybór odpowiedniego gatunku grafitu, do typu 
pracy którą mają do wykonania, postanowi-
liśmy przybliżyć Państwu nieco temat wyboru 
gatunku i tego jak wiele czynników składa się 
na prawidłowy przebieg procesu drążenia.

»» ciąg dalszy artykułu na stronie 66
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drobnoziarniste pozwalają uzyskać powierzchnię rzędu 0,3 – 0,7 Ra lub 
9 – 17 vdi. Przewaga grafitów drobnoziarnistych jest widoczna gołym 
okiem. Lepsza oraz szybsza ich obrabialność, możliwość dwukrotnie 
szybszego drążenia oraz ekstremalnie niskie zużycie elektrod, które nie 
powinno przekraczać przy drążeniu w stali narzędziowej nawet 0,8 % . 
Te wszystkie czynniki przemawiają właśnie za ich użyciem, kiedy zależy 
nam na perfekcyjnym wykonaniu detalu. 

Firma OBERON Robert Dyrda jest wyłącznym dystrybutorem 
grafitów do drążenia MERSEN® na terenie Polski. W swojej ofercie 
posiadamy grafity cięte na wymiar, jak i szeroki wybór półfabrykatów 
tj. pręty kwadratowe i okrągłe, cienkie listki do drążenia kanałów, płytki 

zbieżne, a także rurki grubościenne. Wszystko to dostępne na drugi 
dzień w różnych gatunkach i wymiarach.

Zapraszamy do współpracy.

Dawid Hulisz

d.hulisz@oberon.pl

Kom. 693-371-241

OBERON Robert Dyrda dystrybutor grafitów MERSEN 

reklama

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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Nazwa szlifierki ESPERT 500 została nadana celowo i potwierdza 
wyjątkowe cechy jakimi wyróżnia się urządzenie, jest to ekspert 
do zadań specjalnych. Jednocześnie nie trzeba być ekspertem żeby 
posługiwać się szlifierką, obsługa jest bardzo prosta wręcz intuicyjna,  
a komunikaty czytelne.

Szybkość, precyzja, moc i wszechstronność zastosowań tego 
urządzenia w pełni spełniają wymagania klientów produkujących formy. 

Zestaw składa się z jednostki sterującej, silnika i końcówki roboczej.  
W zależności od zastosowanej końcówki ( do wyboru jest 9 końcówek) 
można pracować z ruchem obrotowym i posuwisto-zwrotnym 
narzędzia. Pomiędzy silnikiem, a końcówką można dokręcić przedłużkę 
lub reduktor obrotów.

Sterownik model NE96 służy do obsługi pracy szlifierki. Posiada 
funkcje regulacji obrotów w zakresie od 1 000 do 50 000 o/min za pomocą 

ESPERT 500 
Wysokoobrotowa szlifierka elektryczna

Dokładność i precyzja szlifowania.
Wysokoobrotowa szlifierka ESPERT 500 to „okręt flagowy” wśród wielu szlifierek ręcznych japońskiej firmy NSK Nakanishi.  

Jest to zaawansowane technicznie urządzenie wykorzystywane dla przyspieszenia wykańczania powierzchni form i podniesienia 
jakości ich wykonania. Model ESPERT 500 jako jeden z niewielu oparł się próbom modyfikacji i ulepszania przez inżynierów NAKANISHI 
INC., jego nowoczesny wygląd pozostaje niezmienny od kilunastu lat. Spostrzegawczy użytkownicy zauważą jedną drobną zmianę kiedy  
to NAKANISHI w 2007 roku postanowiło odróżnić produkty dedykowane dla przemysłu nadając im markę , do tej pory było 
to trzyliterowe NSK. 

Dla tych z Państwa, którzy posiadają sprzęt oznaczony „starym” logo NSK przygotowaliśmy interesującą ofertę. Proszę sprawdzić i przesłać 
zdjęcie ze starym logo, przygotuję ofertę promocyjną.

»» ciąg dalszy artykułu na stronie 70

 

Używane elektrodrążarki erozyjne EDM 
oraz frezarki

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

•	Firma MAC-TEC zajmuje się sprzedażą 
używanych elektrodrążarek erozyjnych 
od ponad 20 lat.

•	Nasza oferta obejmuje: wycinarki 
drutowe, elektrodrążarki wgłębne oraz 
maszyny do otworów jak również 
centra obróbcze, frezarki i HSC maszyny.

•	Zajmujemy się również kupnem nowych maszyn.

www.mac-tec.de

Charmilles Robofil 440CC
Sodick AQ 750 L

Charmilles HD 8

Fanuc Alpha 0C

Sodick AQ 35 L Mikron XSM 600 U

W ofercie posiadamy:

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

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

Oferujemy opakowania 200 l, 60 l lub 20 l

Dielektryki do EDM 

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

Tel. 52 354 24 00, Fax 52 354 24 01
E-mail: oberon@oberon.pl, www. oberon.pl

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

Toolox 33® twardość 32 HRC

Toolox 44® twardość 45 HRC

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

tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01; 
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl
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wygodnego w użyciu pokrętła, (obroty są pokazywane na wyświetlaczu 
cyfrowym), informuje o wykrytych błędach, przeciążeniu urządzenia. 

Istnieje możliwość podłączenia pedału 
nożnego i sterowanie szlifierką za jego pomocą. 
Do sterownika można podłączyć dwa silniki  
z różnymi końcówkami i za pomocą przycisku 
na sterowniku uruchamiać silnik A lub B (praca 
naprzemienna). Zwarta, niewielka budowa 
i uchwyt umożliwia wygodne przenoszenie 
zestawu w warsztacie pracy.

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

Producent proponuje 2 typy silników elektrycznych:
Typ kompaktowy, model 

ENK-500C obroty 1000- 
50 000o/min, moment 
obrotowy 6,0 cN-m, moc 
140 W, waga bez przewodu 
115 g, długość przewodu  

1,5 m. O typie silnika informuje kolor włącznika na rękojeści: niebieski

Typ Momentowy, 
model ENK-500T obroty 
1000-50 000o/min, 
moment obrotowy 8,7 cN-
m, moc 200 W, waga bez 

przewodu 160 g, długość przewodu 1,5 m. Kolor włącznika: szary

Poniżej 8 końcówek spośród 9 dostępnych, z przykładowymi 
sposobami ruchu. Oprócz końcówek obrotowych z możliwością 
mocowania narzędzi na trzpieniach o średnicy max Ø 6,00 mm można 
wykorzystywać końcówki z ruchem posuwisto-zwrotnym

1. EHR-500, końcówka obrotowa, pierścieniowa. Obrót pierścienia o 90 
stopni powoduje otwarcie tulejki zaciskowej i uwolnienie narzędzia; 
takie rozwiązanie umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzia.

2. EHL-401, końcówka obrotowa, z dźwignią. Obrót dźwigni o 90 
stopni powoduje otwarcie tulejki zaciskowej i uwolnienie narzędzia; 
takie rozwiązanie umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzia.

3. EHG-400, końcówka obrotowa, z dużą średnicą mocowania 
narzędzia fi 6,00 mm.

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

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

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

Wyżej opisywany zestaw ESPERT 500, a także inne rozwiązania 
dla narzędziowni, zakładów utrzymania ruchu czy warsztatów 
będziemy prezentować na najbliższych targach w roku 2018 
AMBERIF w Gdańsku, STOM-TOOL w Kielcach, INNOFORM w 
Bydgoszczy. Gdybyście chcieli Państwo poznać zalety używania  
tego i innych urządzeń NSK Nakanishi, zadzwońcie do nas lub 
wyślijcie zapytanie, przyjedziemy i zademonstrujemy dokładność  
i precyzję szlifowania w Waszej firmie.

Pozdrawiam

Marek Adelski 

tel. kom 693 371 202

tel. 52 354 24 24 

e-mail: m.adelski@oberon.pl

Wyłączny dystrybutor 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
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