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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

Mikron

MILL P 500/800 U

Gotowa na wyzwania 
z przyszłości

Seria Mikron MILL P to nowe pięcioosiowe frezarki 

do obróbki symultanicznej, zaprojektowane z myślą 

o wysokiej produktywności.

Czy twoim priorytetem jest realizacja najbardziej 

wymagających zadań? Wyjątkowa, symetryczna 

konstrukcja naszej maszyny z rozwiązaniem  

zapewniającym termostabilizację, gwarantuje 

niezawodność procesu przez 24 godziny na dobę,  

7 dni w tygodniu oraz terminowość realizacji zadań.

±2 µm PRECYZJA  
W PŁASZCZYŹNIE
Stała precyzja wymiarowa  

i niezawodność procesu 24/7

www.gfms.com/pl
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Forum Narzędziowe OBERON® poleca:

Wszystko wskazuje na to, że powinniśmy już zacząć przygotowywać 
drugi numer Forum Narzędziowego. Nawet jadąc na nartach w Szczyrku 
patrzę, a tam strzałki i „2”. No OK, koniec ferii, trzeba ruszyć do pracy. 
Życie toczy się dalej, kolejne numery gazety i kolejne targi przed nami. 
Zamawianie kolejnych blach, prętów czy odkuwek, ich cięcie i wysyłanie. 
Żyjemy w takiej może i przyjemnej rutynie. Bo „obyś w ciekawych czasach 
żył” zawsze było przekleństwem. Co prawda nasze władze robią wszystko 
abyśmy się nie nudzili i by rok do roku nie był podobny, ale to z kolei buduje 
nowe neurony w naszych mózgach. Dbają o nas.

Sporo małych firm zderzyło się na początku roku z JPK czyli Jedno-
litym Plikiem Kontrolnym – plikiem wysyłanym internetowo co miesiąc, 
aby fiskus mógł porównywać dane sprzedażowe i weryfikować zakupy. 
Sonduje się pomysły o wysyłaniu w czasie rzeczywistym danych wysta-
wianych faktur. Jeszcze troszeczkę i zacznę liczyć oddechy. Korzystamy 
przecież z narodowych zasobów powietrza!

W lutym wybuchła też afera na temat niemieckich obozów koncen-
tracyjnych, które to obozy, w kilku przypadkach, były na okupowanych 
terenach Polski. Jedno czy dwa zdania w aktualizacji ustawy i rozpętała 
się histeria. My, Polacy, nie do końca rozumiemy Żydów i ich spojrzenia 
na czasy Holokaustu. Przez lata byliśmy karmieni przez komunistyczną 
propagandę, że w Oświęcimiu zginęło kilka milionów Polaków – z rąk 
Niemców. Chodziło chyba o to, by nikt za Odrę nie uciekał, bo sprawcy 
tego mordu dalej tam mieszkają. Mówiło się, że w obozach ginęli tak 
Żydzi, jak i Polacy. Teraz wiemy, że ginęli również przedstawiciele innych 
narodowości, choćby Romowie czy niepoprawnie wobec linii partii 

NSDAP myślący Niemcy. Tylko, że w Oświęcimiu zginęło ok. 1 mln Żydów. 
Polaków około 70 - 100 tys., jeńców radzieckich 15 tysięcy. Nic dziwnego, 
że Żydzi reagują tak ostro, zginęło ich tam wielokrotnie więcej niż ofiar 
innych narodowości.

Polacy żyją od kilkunastu lat w mniej lub bardziej zjednoczonej Europie 
i obecnie dobrowolnie jeżdżą do Niemiec do pracy. To już inne poko-
lenie. Nie pamiętają, że we wrześniu 1939 napadli nas Niemcy, wykoło-
wali alianci, a do Niemców po niecałych trzech tygodniach przyłączyli się 
Rosjanie. Współcześni ludzie szukają godziwego zatrudnienia i na palcach 
jednej ręki mogę policzyć sąsiadów, którzy nie kupują w Kauflandzie czy 
Lidlu z powodu niemieckiej narodowości właściciela. Może i dobrze, że 
tak mało jest pamiętliwych. Przecież religię miłości i przebaczenia już dwa 
tysiące lat temu głosił jeden z Żydów, a kolejni jego wysłannicy zaczęli 
jeździć z Dobrą Nowiną do pogan. W Polsce sprawa znana od tysiąca lat 
nie weszła jeszcze wszystkim ludziom do serc. Mimo, że minęło ze czter-
dzieści pokoleń. A gdyby nie kombinacje i oszustwa, gdyby istniało praw-
dziwe przejęcie się i przyjęcie dziesięciu przykazań, to i JPK byłby niepo-
trzebny. Nikt przecież nikogo nie chciałby wykołować.

Większe rozpamiętywanie przeszłości spowoduje, że tylko auta 
z Chin lub Nowej Gwinei będziemy mogli kupować. Bo niemieckie 
nie, a państwa Osi czyli Japonia i Włochy też znajdą się na cenzuro-
wanym. Alianci nas zostawili na pastwę agresorów. Moskwicza, Zapo-
rożca z różnych innych względów też nie warto kupować. Pamiętliwość 
może być zła. Trzeba raczej pamiętać lecz nie rozpamiętywać historii, 
by nie karać dzieci i wnuków za zbrodnie czy błędy przodków. Pewnie 
o historii najnowszej usłyszymy jeszcze nie raz różne nowe dla nas 
prawdy. Oby były obiektywne, bo obiektywizmu i dystansu do adwer-
sarzy w mediach ostatnimi czasy brak.

Wracając do zakupów, to za pięć lub dziesięć lat pogodzą wszystkich 
Chińczycy. Już od kilkunastu lat widać ich obecność na naszych rynkach, 
na targach branżowych. Obecność ograniczaną zresztą przez organiza-
torów tak za Odrą jak i w naszym kraju. Inaczej targi byłyby bardziej chiń-
skie niż krajowe. Właśnie, jeżeli chodzi o targi – zapraszam do Kielc na 
targi STOM. Możemy się tam spotkać tydzień po Wielkanocy, od 10 do 12 
kwietnia.

Pozdrawiam serdecznie

Przedstawiamy maszyny XYZ
 reklama okładka INTER-PLAST Z. BODZIACHOWSKA-KLUZA S. J. 
Mikron MILL P 500/800 U
 reklama okładka +GF+ - str. 2
Duży skład atestowanych materiałów 
 reklama OBERON - str. 3
Ślimaki, wstęgi ślimakowe do transportu granulatów, wiórów
 reklama OBERON - str. 12
CAMdivision- "Top Partner in Poland FY17” SIEMENS PLM Software!
 artykuł CAMdivision Sp. z o.o. - str. 12-13
Poszukujemy konstruktora
 reklama Politech Sp. z o. o. - str. 13
Aluminium na formy wtryskowe i rozdmuchowe
 reklama OBERON - str. 14
staleo.pl
 reklama staleo.pl - str. 15
Dni otwarte w fabryce DMG MORI
 artykuł Jakub Dyrda - str. 16-17
Miedź M1E
 reklama OBERON - str. 17
Narzędziownie regionu podkarpackiego - część I - Firma Usługowa SW Partner
 artykuł SW Partner - str. 18-19
Narzędziownie regionu podkarpackiego - część I - P.W. "PiN" Sebastian Mastalerz
 artykuł P.W. "PiN" Sebastian Mastalerz - str. 20-21
System zdalnego odczytu liczników
 artykuł Mega Mold Sp. z o.o. - str. 22-24
Mocowania do EDM
 reklama OBERON - str. 24
INTER-PLAST - Lider na rynku obrabiarek używanych
 reklama INTER-PLAST Z. BODZIACHOWSKA-KLUZA S. J. - str. 25
Obrabiarka manualna czy CNC? A może dwa w jednym? 
 artykuł STYLE CNC MACHINES Poland Sp. z o.o. - str. 26
Nowy wymiar frezowania
 reklama ITA Sp. z o. o. Sp. k. - str. 27
Fraisa ArCut X - perfekcyjna obróbka pięcioosiowa
 artykuł ITA Sp. z o. o. Sp. k. - str. 28-29
Bez kompromisu: wysoka jakość w atrakcyjnej cenie. Nowa seria obrabiarek XYZ LR
 artykuł INTER-PLAST Z. BODZIACHOWSKA-KLUZA S. J. - str. 30
Centrum obróbcze XYZ 2 - OP. Profesjonalizm w małym wydaniu
 artykuł INTER-PLAST Z. BODZIACHOWSKA-KLUZA S. J. - str. 31
Drążarki wgłębne
 raport - str. 32-33
MAC-TEC e.K. - światowy dostawca maszyn używanych...
 artykuł MAC-TEC e.K. - str. 34
NOWOŚĆ! XCELERATE – najskuteczniejsze wsparcie Twojej produkcji
 reklama Zakład Produkcyjny APX Technologie Sp. z o.o.- str. 35
Stal precyzyjnie szlifowana
 reklama OBERON- str. 36
Grafity firmy MERSEN
 reklama OBERON- str. 36
TopSolid do projektowania technicznego w przestrzeni 3D
 artykuł Biuro konstrukcyjne PawForm Artur Hajduk - str. 37
Rewolucja w projektowaniu
 reklama Biuro konstrukcyjne PawForm Artur Hajduk - str. 37
Nadajemy jakości formę
 artykuł Meusburger Georg GmbH & Co KG - str. 38,40

Nadajemy jakości formę. Gotowe do sprzedaży
 reklama Meusburger Georg GmbH & Co KG - str. 39
Używane elektrodrążarki erozyjne EDM oraz frezarki
 reklama MAC-TEC e.K. - str. 41
Dielektryki do EDM
 reklama OBERON - str. 41
Szlifierki do płaszczyzn, wałków i otworów
 reklama MARCOSTA - str. 41
Główne czynniki doboru grafitu na elektrodę 
 artykuł D. Hulisz - str. 42-43
Wysokowydajny, pneumatyczny system szybkiej wymiany palet
 artykuł SCHUNK Intec Sp. z o. o. - str. 44-46
Stal TOOLOX - Precyzja mierzona w setnych częściach mm
 reklama OBERON - str. 47
Wszystko do Twojego centrum obróbczego
 reklama SCHUNK Intec Sp. z o. o.- str. 47
III edycja konkursu „Mate. Eksperci Optymalizacji” rozstrzygnięta!
 artykuł Abplanalp Sp. z o.o. - str. 48-49
Zgrzewarki iskrowe
 reklama STR – Faktor, K. Strzała - str. 50
Przecinarki taśmowe...
 reklama STR – Faktor, K. Strzała - str. 51
Raport – Piły do cięcia stali, aluminium
 artykuł Robert Dyrda - str. 52-53
Świat maszyn
 reklama STURMER Maszyny - str. 53
Przecinarki taśmowe
 raport - str. 54-55
Precyzyjne wymienne wrzeciona
 reklama OBERON - str. 56
Ultraprecyzyjne szlifierki do form
 reklama OBERON - str. 56
Obrabiarki AWEXIM
 reklama AWEXIM Sp. z o. o.- str. 57
Szlifierki pneumatyczne z serii IMPULSE
 artykuł Marek Adelski - str. 58-59
PLASTPOL 2018 – najważniejsze w Polsce, cenione za granicą
 artykuł Tragi w Kielcach - str. 60
METAL 2018
 reklama Targi Kielce - str. 61
2. Targi INNOFORM® Kolejna edycja coraz bliżej
 artykuł Tragi w Krakowie - str. 62-63
PLASTPOL 2018
 reklama Targi Kielce - str. 63
STEELMET 2018
 reklama Expo SILESIA - str. 64
TOOLEX 2018
 reklama Expo SILESIA - str. 65
WARSAW INDUSTRY WEEK 2018
 reklama Ptak Warsaw Expo - str. 66
STOM 2018
 reklama okładka Targi w Kielcach - str. 67
INNOFORM 2018
 reklama okładka Tragi w Krakowie - str. 68
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Krótko Krótko

APX Technologie sp. z o.o. wprowadza 
nowość na rynku polskim - Xcelerate -holen-
derskiego producenta Cellro. Jednym zdaniem 

można podsumować ich produkt jako kompak-
towe i skuteczne rozwiązanie we wprowa-
dzaniu automatyzacji na produkcji. Połączenie 
systemu odkładczo-odbiorczego z robotem 
Fanuc daje nieporównywalne możliwości. Jego 
wykorzystanie pozwala na skrócenie czasu 
pracy z 1,5 do 2 razy w porównaniu do jakie-
gokolwiek konkurencyjnego systemu automa-
tyzacji. W momencie kiedy wykfalifikowaną 
kadra pracowników jest deficytem – Xcelerate 
to idealny współpracownik.

Wiele kompaktowych systemów auto-
matyzacji, podobnego typu, oferuje bardzo 
małą przestrzeń magazynowania, powodując 
że praca 24/7 może być utrudniona, a nawet 
niemożliwa. W Xcelerate zastosowanie szuflad 
dało o wiele większą przestrzeń odkładczą, 
pasującą do detali o różnych kształtach  

i wymiarach. System zaprezentowany przez 
Firmę Cellro daje możliwość automatycznej 
pracy 24h na dobę bez zastrzeżeń. System 
jest kompatybilny zarówno z centrami tokar-
skimi, frezarskimi czy drążarkami. Mobilność 
jest jedna z podstawowych cech charaktery-
stycznych Xcelerate - już w ciągu 10 min może 
pracować przy innej obrabiarce.

Xcelerate posiada łatwy dostęp do kontro-
lera z intuicyjnym oprogramowaniem, gdzie 
pracownik może łatwo modyfikować proces 
oraz bez problemu obsługiwać palety, szuflady, 
chwytaki oraz elementy obrabiane. Inwestycja 
w system Xcelerate wiąże się z nieprawdopo-
dobnym zwrotem kosztów. Zwiększa godzi-
nową produkcję, eliminuje czas przestojów. 
Daje możliwość w 100% wykorzystania możli-
wości obrabiarek z którymi współpracuje.

NOWOŚĆ od APX Technologie sp. z o.o. - Xcelerate

Fot. Szlifierka-szerokotaśmowa-ART 38

Firma Eurometal Sp. z o.o. od końca 2017 
roku wyposaża warsztaty i zakłady produk-
cyjne kolejną nowością w ofercie: maszy-
nami służącymi do polerowania i gratowania 
powierzchni metalu. 

Wydajne i tanie urządzenia są produ-
kowane od 40 lat przez renomowaną Aceti 
Macchine we Włoszech. Służą do obróbki 
wykańczającej, która ma na celu uzyskanie 
odpowiedniej gładkości i połysku powierzchni 
metalowej przedmiotu. Modele mogą być 

jedno- lub dwustanowiskowe, o różnych 
wymiarach szczotek polerujących lub taśm 
szlifujących (od 250x25 mm do 605x75 mm).

W standardzie, maszyny wyposażone są 
w osłony przestrzeni roboczej. Opcjonalnie 
można doposażyć maszynę w falownik lub 
inne prędkości obrotowe albo odciąg pyłów.

Zapraszamy do kontaktu!

Eurometal Sp. z o.o.
www.eurometal.com.pl

Gratowarki i polerki ACETI MACCHINE

Jako INNOVATEST Polska Sp. z o.o. 
jesteśmy wyłącznym przedstawicielem 
INNOVATEST Europe w Polsce. Niezawod-
ność, precyzja i dokładność to główne cechy 
twardościomierzy stacjonarnych Vickersa, 
Rockwella i Brinella zgodnych ze standar-

dami ASTM, ISO oraz JIS. Posiadamy również 
systemy pomiarowe IMPRESSIONS w języku 
polskim, wzorce twardości i wgłębniki zgodne 
z normami ASTM i ISO. Oferujemy zaawanso-
wane rozwiązania m.in. dla przemysłu moto-
ryzacyjnego i lotniczego.

Wyróżnia nas:
Profesjonalne doradztwo 
w wyborze sprzętu pomia-
rowego, zapewniamy 
instalacje oraz szkolenia, 
serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny w Polsce, 

prowadzimy pomiary i testy na detalach klienta.

Ponad 10 letnie doświadczenie poparte 
listą referencyjną

Kontakt: 
ofriebe@innovatest-polska.pl
Tel. +48 697 099 826, 
www.innovatest-polska.pl

INNOVATEST zaawansowane rozwiązania m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego

Województwo kujawsko-pomorskie uzna-
wane jest za polską dolinę narzędziową, w 
której funkcjonuje kilkaset przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją narzędzi do prze-
twórstwa tworzyw sztucznych oraz samym 
przetwórstwem. Nic więc dziwnego, że właśnie 
w jego stolicy zadebiutowały Targi INNO-
FORM®. Podczas pierwszej edycji, która odby-
wała się w dniach 25 – 27 kwietnia 2017 r., swoją 
ofertę przedstawiło 250 producentów i dystry-
butorów narzędzi i urządzeń z całego świata. 
Oferta przykuła uwagę przedsiębiorców nie 
tylko z kujawsko-pomorskiego, czy z Polski, ale 
z całego świata. 

Targi INNOFORM® to także doskonale 
skomponowany program towarzyszący. Jego 
bardzo mocnym merytorycznie elementem 
będzie Konferencja Narzędziowo-Przetwórcza 
organizowana przez Bydgoski Klaster Przemy-
słowy we współpracy z Wystawcami targów. 
Podobnie jak w roku ubiegłym Targom INNO-

FORM® towarzyszyć będzie również Giełda 
Kooperacyjna, która stwarza szansę, aby  
w szybki i łatwy sposób poznać partnerów 
biznesowych z kraju i z zagranicy.

Organizatorzy gwarantują najwyższy 
poziom organizacji tego wydarzenia i już dzisiaj 
zapraszają do udziału w Targach INNOFORM®, 
które odbędą się w dniach 24 – 26 kwietnia 
2018 r. ponownie w Bydgoszczy. 

Więcej informacji na: www.innoform.pl

2. Targi INNOFORM® czołowe Firmy branży narzędziowo-przetwórczej znów w Bydgoszczy

Od dnia 1 stycznia 2018 roku, oficjalnym 
przedstawicielem firmy TOYO w zakresie 
sprzedaży wtryskarek elektrycznych jest firma 
KM-System Mariusz Chmielewski, Krzysztof 
Słowik s.c. w Jeleniej Górze. 

Firma oferuje nowoczesne wtryskarki serii 
Si-6 o siłach zwarcia od 50 do 1300 ton. 

Wtryskarki TOYO charakteryzuje nowo-
czesna konstrukcja, bogate wyposażenie stan-
dardowe oraz szeroki zakres opcji dodatkowych.

Od lat ugruntowana wśród użytkow-
ników dobra opinia na temat ich niezawod-
ności sprawia, że wtryskarki te cieszą się 
dużym zainteresowaniem wszędzie tam, gdzie 
ważna jest czystość produktu, krótki czas cyklu 
i produkcja bez przestojów.

W celu szczegółowego poznania oferty 
zapraszamy do bezpośredniego kontaktu lub na 
naszą stronę internetową.

KM-SYSTEM 

Mariusz Chmielewski, Krzysztof Słowik s.c.
ul. Spółdzielcza 54, 58-500 Jelenia Góra
tel. 739 280 370, maszyny@km-system.pl
www.km-system.pl

oficjalnym przedstawiciel firmy TOYOKM-  
 

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 frmy 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 oprzy-
rządowanie do maszyn oraz piły taśmowe.
Kilka maszyn w ofercie wyróżnia się opaten-
towanymi rozwiązaniami zastosowanymi  
w tych obrabiarkach. W 2016 roku otrzyma-
liśmy 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. Dysponujemy parkiem 
maszynowym umożliwiającym toczenie i frezo-
wanie CNC, wykonujemy skomplikowane 
detale w wysokich klasach dokładności, zapew-
niając pełną powtarzalność.

Zapraszam do kontaktu!

RICHO Polska
e-mail: biuro@richo.pl, www.richo.pl

Oferta firmy RICHO Polska
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Lider targów technologii przemysłowych 
- ITM Polska, jest wszędzie tam, gdzie dzieją 
się rzeczy ważne. Takim właśnie, istotnym  
z perspektywy branży wydarzeniem, jest konfe-
rencja poświęcona najnowszym technologiom 
w służbie Przemysłowego Internetu Rzeczy,  
Big Data, bezpieczeństwa sieci i komputerów 
przemysłowych z danymi w chmurze, organizo-
wana przez wydawnictwo Control Engineering.

Konferencja Przemysł 4.0 to także plat-
forma dla uznanych ekspertów w dzie-
dzinie badań, rozwoju i nauki, jak również dla 
doświadczonych inżynierów. Zaprezentują oni 
swoje najnowsze rozwiązania i wyniki badań 
oraz ich wpływ na użytkowników i kadrę 
kierowniczą, którzy decydują, w jaki sposób 
i jak dużo zainwestować w tę rewolucyjną 
technologię. Zapraszamy 10 kwietnia 2018, 
Warszawa, Hotel Marriott.

Wiodące tematy i motywy w 2018:
- Additive Manufacturing / Druk 3D
- Analiza danych
- Integracja IT/OT
- Przemysłowy Internet Rzeczy
- Włączenie pracownika mobilnego
- Zarządzanie wydajnością zasobów
- Cyberbezpieczeństwo
- Rzeczywistość rozszerzona/wirtualna

- Protokoły komunikacyjne
- Robotyka
- Inteligencja maszyny
- Digital twin

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?
Uczestnicy poznają nowe metody i infor-

macje, jak inwestować, wdrażać i wykorzystać 
ideę Przemysłu 4.0 w celu radykalnej poprawy 
operacji przemysłowych i produkcyjnych. Podczas 
konferencji Przemysł 4.0 uczestnicy poznają:
- “Platformę dla Przemysłu 4.0”
- Jak robotyka zmienia wytwórstwo w Prze-

myśle 4.0
- Różne metody rozwoju i wdrożenia przed-

stawione przez wiodących ekspertów
- Najnowsze odkrycia naukowe i techniczne
- Studia przypadku wdrożenia technologii 

Przemysłu 4.0
- Głównych ekspertów w 
branży i nawiążą kontakty 
biznesowe 
- Zagrożenia, jakie niesie ze 
sobą nowa technologia 

Do uczestnictwa zapra-
szamy:
- Kierowników od plano-
wania strategicznego
- Menedżerów IT
- Kierowników produkcji
- Inżynierów automatyki 
przemysłowej

- Specjalistów ds. robotyki
- Kierowników utrzymania ruchu

Więcej informacji na stronie www.przemysl40.eu
Zapraszamy!

Kontakt: Magdalena Bednarek
Tel.: 22 852 44 15 wew. 106
magdalena.bednarek@trademedia.us
www.itm-polska.pl

ITM Polska patronem konferencji Przemysł 4.0

OMNI3D rozszerza paletę dostępnych mate-
riałów. Od stycznia 2018 w ofercie znaleźć można 
filament domieszkowany włóknem węglowym 
(CF-PA-12) – materiał o wysokiej wytrzymałości, 
polecany ze względu na niski skurcz i sztywność.

O nowym materiale mówi Krzysztof 
Kardach, Główny Technolog Druku 3D, odpo-
wiedzialny w OMNI3D m.in. za testowanie i 
wprowadzanie do oferty filamentów: „CF-PA-12 
to kompozyt o osnowie z poliamidu 12 (PA 12), 
wzmacniany włóknami węglowymi. Cechuje 
go wyjątkowa trwałość, wysoka sztywność 
i wytrzymałość na zrywanie. Szczególnie ta 
ostatnia cecha jest warta uwagi, ponieważ 
włókno węglowe posiada wytrzymałość ponad 
2,5-krotnie większą niż popularny ABS-42.”

Włókno węglowe ma jednak jeszcze więcej 
właściwości pożądanych przez przemysł.

„Niski skurcz materiału oraz wysoka odpor-
ność termiczna sprawiają, że narzędzia wypro-

dukowane z włókna węglowego z powodze-
niem mogą pracować do temperatury 160°C. 
Ponownie - odporność ABS można ocenić 
jako dwukrotnie niższą, ponieważ wydruki z 
tego materiału można stosować do tempera-
tury około 87°C. Włókno węglowe cechuje też 
wysoka odporność chemiczna. CF-PA-12 zacho-
wuje strukturalną sztywność włókna węglowego 
niezależnie od wilgotności otoczenia. To materiał 
lekki, o eleganckim, półmatowym wykończeniu.”

„Włókno węglowe ma zastosowanie w 
produkcji części do samochodów, dronów, 
elementów o wysokiej trwałości przy jednocze-
snej niskiej wadze. Materiał ten sprawdzi się 
w wymagającym środowisku, a w niektórych 
przypadkach można nim zastąpić elementy 
tworzone dotychczas z metalu. Jest doskonały w 
inżynierii części, do produkcji elementów końco-
wych, funkcjonalnych prototypów oraz testo-
wania elementów konstrukcyjnych czy przy-
rządów i oprzyrządowania” - dodaje.

OMNI3D planuje na najbliższe miesiące 
wypuszczenie kolejnych materiałów do zasto-
sowań specjalistycznych. Flagowa drukarka 
producenta, Factory 2.0, posiada automatyczne 
ustawienia wydruku, które precyzują parametry 
dla każdego z kompatybilnych filamentów.

OMNI3D Sp. z o.o.
www.omni3d.com

Druk 3D z materiałów z włóknem węglowym

Od dnia 1 lutego 2018 roku firma 
KM-System Mariusz Chmielewski, Krzysztof 
Słowik s.c. w Jeleniej Górze jest oficjalnym 
przedstawicielem firmy HAHN Robotics. Firma 
specjalizuje się w sprzedaży na rynku polskim 
robotów współpracujących (kooperatywnych).

Roboty te, dzięki wyposażeniu w specjalne 
czujniki i kamery o wysokiej rozdzielczości, współ-
działające z inteligentnym oprogramowaniem,  
z łatwością identyfikują przeszkody i zatrzymują 
ramię robocze przed lub w momencie dotknięcia 
do przeszkody. Ta cecha pozwala na ich pracę 
w środowisku człowieka, bez potrzeby stoso-
wania zabezpieczeń w postaci klatek, osłon czy 
kurtyn bezpieczeństwa.

Rozbudowane oprogramowanie z intu-
icyjnym pulpitem sterowania oraz zdolność 
do rozpoznawania kształtów przedmiotów i 
uczenia się wykonywania ruchów roboczych 
metodą "follow me", umożliwia zastosowanie 
w wielu gałęziach przemysłu do zautomatyzo-
wania różnych czynności w procesie produkcji. 
Proces adaptacji do wykonywania zadania trwa 
bardzo krótko. 

W celu szczegółowego poznania oferty 
zapraszamy do bezpośredniego kontaktu lub 
na naszą stronę internetową.

KM-SYSTEM 

Mariusz Chmielewski, Krzysztof Słowik s.c.
ul. Spółdzielcza 54, 58-500 Jelenia Góra
tel. 739 280 370
maszyny@km-system.pl
www.km-system.pl

KM-System przedstawicielem 
firmy HAHN Robotics

Bombardier, wiodący na świecie producent 
pociągów i samolotów, rozpoczyna współpracę 
z firmą Siemens przy Teamcenter - produkcie 
służącemu do zarządzania cyklem życia produktu 
(PLM). Ma to na celu optymalizację procesów 
inżynieryjnych oraz opracowywania, produko-
wania i zapewniania wsparcia swoich produktów.

• Wykorzystanie technologii cyfrowego bliź-
niaka oraz wspólnego procesu, wdrożenie 
rozwiązania Teamcenter może zapewnić 
firmie Bombardier lepszą jakość informacji 
w ramach zintegrowanej strategii realizacji, 

• Rozwiązanie Teamcenter może także 
pomóc w osiągnięciu większej elastyczności 
cykli rozwoju produktów, co ma kluczowe 
znaczenie w dzisiejszym konkurencyjnym 
środowisku produkcyjnym.

„Wykorzystanie Teamcenter do tworzenia 
zintegrowanego rozwiązania obejmującego 
różne dziedziny inżynierii oraz dalszych użyt-
kowników może ułatwić wykorzystanie spój-
nych procesów i wzmocnić współpracę w całej 
firmie. Bombardier oczekuje na wyniki, które 
można osiągnąć dzięki tym możliwościom” - 
powiedziała Brigitte Larivière, szefowa działu 

Value and Functional Experience w Bombardier 
Information Solutions. 

Teamcenter zawiera zintegrowane, 
pojedyncze źródło informacji i danych dla 
programów obejmujących mechanikę, urzą-
dzenia elektryczne, systemy, oprogramowanie 
i wiązki przewodów, zapewniając przejrzystość 
i identyfikowalność na każdym etapie procesu 
projektowania. W połączeniu z wykorzystaniem 
technologii cyfrowego bliźniaka oraz wspól-
nego procesu, wdrożenie rozwiązania Team-
center może zapewnić firmie Bombardier lepszą 
jakość informacji w ramach zintegrowanej stra-
tegii realizacji.

Więcej informacji nt. naszych rozwiązać dla 
przemysłu lotniczego można znaleźć na stronie:

https://www.plm.automation.siemens.com/
global/en/industries/aerospace-defense/
index.html.

Firmy Bombardier i Siemens podejmują współpracę 
nad nowymi możliwościami optymalizacji procesów rozwoju produktu

Fot. Pionowa, kątowa przecinarka taśmowa - 
model CLASSIC-423-DGA-3 m.

Dla procesu cięcia stali nie ma znaczenia 
czy tniemy materiał piłą poziomą czy pionową. 
Jakość procesu cięcia i parametry skrawania są 
takie same. Nowatorska konstrukcja pionowa 
ma wiele zalet w stosunku do konwencjonal-
nych przecinarek poziomych:

- Duży zakres cięcia przy stosunkowo małych 
gabarytach maszyny i jej niskiej cenie.

- Łatwe cięcie kątowe w prawo i w lewo. 
Maszyna pozostaje nieruchoma – jedynie 
pionowa rama tnąca ustawia się hydrau-
licznie pod zadanym kątem. 

- Możliwość cięcia kąto-
wego kilku rur profili jednocześnie 
(nie ma zmiany długości ciętek).

W maszynie programuje się:

Ilość cięć, długości poszcze-
gólnych cięć, kąty poszczególnych 
cięć i parametry cięcia.

Nowatorski podajnik materiału 
ciętego może mieć skok maksy-

malnie = 3 m, ale opcjonalnie nawet 6 lub 12 m.

STR-Faktor - Krzysztof Strzała
Kom. 0048 604 160 164
strzala@str-faktor.pl
www.str-faktor.pl

Idealne rozwiązanie dla producentów konstrukcji stalowych
Pionowa, kątowa przecinarka taśmowa JAESPA
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FastBEND MultiTouch to najnowocze-
śniejsze sterowniki pras krawędziowych 
opracowane przez belgijski Robosoft. Dzięki 
powszechnie dzisiaj używanym funkcjom Multi-
Touch w smartfonach i tabletach zaimplemen-
towanych do sterowania maszyną, progra-
mowanie precyzyjnego gięcia nigdy nie było 
łatwiejsze i bardziej uniwersalne. 

Urządzenie oparto na komputerze przemy-
słowym z ekranem dotykowym o przekątnej 21” 
lub 24” dla sterownika 3D. 

Innowacyjny interfejs umożliwia rysowanie 
dowolnej geometrii detalu palcem bezpośrednio 
na ekranie pulpitu. Robosoft położył szczególny 

nacisk na łatwość obsługi, nawet niedoświad-
czony operator jest w stanie swobodnie progra-
mować nowoczesną prasę krawędziową HACO. 

Sterownik oferuje możliwość wykonania 
pełnej trójwymiarowej symulacji. Operator 
może prześledzić wszystkie ruchy maszyny oraz 
detalu z uwzględnieniem czasu manipulacji, 
przed wykonaniem pierwszego detalu. 

Więcej informacji na stronie www.haco.com/pl.

Paweł Janas - HACO FAT Sp. z o.o.

TCT Asia 2018 to najważniejsze targi tech-
nologii druku i skanowania 3D w całej Azji. 
SMARTTECH zaprezentuje na nich najnowszą 
wersję oprogramowania do edycji danych 3D – 
SMARTTECH3Dmeasure v. 2018.

SMARTTECH3Dmeasure v. 2018 to krok 
milowy w rozwoju oprogramowania do polskich 
skanerów 3D. Dodane funkcje łączenia pomiarów 
po krzywiźnie i tworzenia siatki trójkątów za 
pomocą tylko jednego kliknięcia upraszczają cały 
proces do absolutnego minimum.

Odwiedzający targi będą mogli zoba-
czyć SMARTTECH3Dmeasure v. 2018 podczas 
pokazu premierowego. Przyjdź na stoisko 
N1-K16 pomiędzy 1 - 3 marca w Szanghaju, aby 
zobaczyć na własne oczy, co potrafi SMART-
TECH3Dmeasure v. 2018 i technologia skano-
wania 3D SMARTTECH.

Obejrzyj materiał wideo prezentujący 
SMARTTECH3Dmeasure v. 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=xgcY-
FocfZJ8

Smarttech Sp. z o.o.
ul. Racławicka 30, 05-092 Łomianki k. Warszawy

Więcej informacji na www.skaner3d.pl

Oficjalna premiera nowego oprogramowania SMARTTECH3Dmeasure v. 2018 na TCT Asia

Z firmą OBERON Robert Dyrda Politech-
nika Wrocławska współpracuje już od dłuż-
szego czasu. Firma należy do grona sponsorów 
bolidu dostarczając aluminium z gatunku 7075. 
Na zdjęciu poniżej widać bloczki aluminium, 
z których wykonano między innymi piasty  
i zwrotnice do modelu RT 0.

„To już kolejny sezon, w którym firma 
Oberon wspiera nas poprzez dostarczanie nam 
bloków Aluminium 7075. Jest to stop o wysokich 
właściwościach wytrzymałościowych i dużej 
twardości, z którego wykonujemy elementy 
znajdujące się we wszystkich kluczowych miej-
scach bolidu, odpowiedzialnych za przeno-
szenie dużych obciążeń. Bardzo dziękujemy!”

W imieniu PWR Racing Team bardzo dzię-
kuję za pomoc przy przekazywaniu dla nas 
materiału od Państwa. 

Podziękowanie dla OBERON Robert Dyrda

Piły te, sprzedawane na rynku polskim od 
ponad 10 lat, cieszą się bardzo dobrą opinią 
jakościową, a ze względu na bezpośredni 
import z USA, są bardzo atrakcyjne cenowo w 
stosunku do podobnej jakości pił europejskich.

Nowością są gatunki pił modyfikowane już 
na poziomie materiałowym, mianowicie:

• HIT – pily M-42 modyfikowane – elastyczna 
i odporna na zmęczenie część nośna piły 
przy zwiększonej odporności na ścieranie 
zębów (tępienie). Uniwersalne piły znajdu-
jące zastosowanie do materiałów miękkich 
oraz twardych.

• TOP – piły M-51 modyfikowane - zachowana 
wysoka twardość zębów i odporność na 
ścieranie przy jednoczesnym „zmiękczeniu 
podstawy zęba”, co zmniejsza wrażliwość 
na udar (wyłamywanie zębów).

STR-Faktor - Krzysztof Strzała
Kom. 0048 604 160 164
strzala@str-faktor.pl
www.str-faktor.pl

Amerykańskie piły 
taśmowe firmy SMART

Firma Transcorn posiada w swojej ofercie 
drut Boline H. Drut Boline H to elektroda 
drutowa produkowana przez Ningbo bode 
hightech Co., Ltd. oraz Berkenhoff Gmbh 
znanej z produkcji elektrod Bedra. 

Od lutego 2018 roku dostępna również  
w Transcorn. Pierwsi klienci używający Boline 
H w Polsce potwierdzili wzrost prędkości cięcia  
o 30%. Dodatkowo informujemy, że ponownie 
jesteśmy dystrybutorem elektrod drutowych 
marki Bedra w Polsce i w krajach Bałtyckich

Pragniemy przypomnieć, że firma Trans-
corn była pierwszym i przez wiele lat jedynym, 
dystrybutorem firmy Bedra Berkenhoff  
w Polsce. Na moment zaprzestaliśmy współ-
pracy z firmą Bedra Berkenhoff. Od początku 
2018 roku ponownie oferujemy produkty tej 
znanej i cenionej firmy naszym klientom.

Więcej informacji na stronie www.transcorn.pl.

TRANSCORN Sp. z o.o.
Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn

E-mail: transcorn@transcorn.pl

Drut Boline H w ofercie 
firmy TRANSCORN

Oerlikon Balzer jest jednym ze światowych 
liderów w technologiach powierzchniowych, 
znacząco zwiększających wydajność i wytrzy-
małość komponentów oraz narzędzi do obróbki 
metali i przetwórstwa TS.

Główne dziedziny działalności firmy 
Oerlikon Balzers to:

- Motoryzacja i transport

- Lotnictwo

- Branża medyczna, spożywcza i opakowań 

- Energia

- Towary konsumpcyjne

- Inżynieria

- Narzędzia

Więcej informacji na temat firmy na stronie 
www.oerlikon.com/balzers/pl

Oerlikon Balzers Coating Poland Sp. Z o.o.
ul. Fabryczna 4, 59-101 Polkowice

Tel. 76 746 48 00, Faks. 76 746 48 01

E-mail: info.balzers.pl@oerlikon.com

Oerlikon Balzers - Zabezpieczamy Formy Wtryskowe!

Nowoczesne sterowanie prasy krawędziowej HACO

Oprawki narzędziowe SCHUNK, takie jak 
hydrauliczna oprawka narzędziowa TENDO, 
potwierdziły już swoją niezawodność i wydaj-
ność.

Pewny chwyt narzędzia zapewnia 
bezbłędne wykończenie powierzchni, 
lepszą efektywność kosztową i niezawodną 
obróbkę. Teraz idąc krok dalej, firma SCHUNK 
rozszerza rodzinę hydraulicznych oprawek 
TENDO o oprawkę TENDO E compact BT-DC 
(Dual Contact), z jednoczesnym mocowa-
niem na stożku i na kołnierzu oprawki.

Podwójny kontakt jest niezwykle 
stabilnym połączeniem pomiędzy wrzecionem 
maszyny i oprawką, które osiągnięte zostało 
dzięki wyeliminowaniu wolnej przestrzeni 

pomiędzy kołnierzem oprawki i wrzecionem 
maszyny w standardowej oprawce z przyłą-
czem BT. Wymiary i tolerancje odległości od 
linii odniesienia stożka do powierzchni czołowej 
kołnierza decydują o prawidłowym, całko-
witym styku stożka i powierzchni. Oprawka 
TENDO E compact BT-DC pracuje na zasadzie 
minimalnej elastycznej deformacji wrzeciona, 
co wpływa na jego mniejsze zużycie. 

Zalety oprawki TENDO E Compact:

• Wyższa jakość powierzchni i dokładność 
wymiarów;

• Dłuższa żywotność narzędzi;
• Maksymalna dokładność powtórzeń 

podczas wymiany z systemem wymiany 
narzędzi;

• Brak przesunięcia osiowego przy dużych 
prędkościach;

• Poprawa okrągłości w procesie wiercenia
• Brak korozji ciernej stożka podczas ciężkiej 

obróbki.

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

TENDO E Compact BT-DC (Dual Contact) z jednoczesnym mocowa-
niem na stożku i na kołnierzu oprawki
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Z dorocznej konferencji partnerów biznesowych 
firmy Siemens PLM Software z regionu EMEA: 
European Partner Leadership Summit (EPLS) 
2018, która odbyła się na Malcie na przełomie 
stycznia i lutego 2018 roku CAMdivision przy-
wiozło kolejną prestiżową nagrodę: „Top Partner 
in Poland FY17”!

Ponadto Grzegorz Kuźmiński – kierownik działu sprzedaży CAMdi-
vision - otrzymał indywidulaną nagrodę dla najlepszego handlowca 
wśród partnerów handlowych SIEMENS PLM w Polsce.

W ciągu ostatnich 10 lat jako jedyna firma z Polski zdobyliśmy już  
7 takich wyróżnień od SIEMENS PLM Software i jesteśmy pierwszym 
 w Polsce PLATYNOWYM partnerem handlowym SIEMENS PLM.

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

  Dział projektowy firmy jest częścią Centrum Badawczo-

Rozwojowego, czyli innowacyjnego ośrodka odpowiedzialnego za 

poszukiwanie nowych i efektywnych rozwiązań dla procesów 

produkcjnych.                      

2
years

Wykonujemy usługi na terenie całej Europy – na potrzeby obsługi 
Klientów w Niemczech powołaliśmy dedykowaną spółkę CAMdivision 
GmbH. Te nagrody to efekt kolejnych lat najlepszej w Polsce sprzedaży 
rozwiązań NX CAD/CAM/TOOLING – ponad 3/4 rynku w Polsce – oraz 
kolejnych udanych wdrożeń na rynku europejskim. To jeden z rezul-
tatów specjalizacji rozwijanej od lat i wdrożeń NX jako znakomitego 
narzędzia do projektowania form wtryskowych, tłoczników i progra-
mowania wieloosiowych maszyn CNC oraz Additive Manufacturing. 

Wdrażamy też pierwsze w Polsce i Europie rozwiązania do progra-
mowania robotów frezujących – NX CAM Robotics oraz wprowa-
dzamy do Polski oprogramowanie Tool Costing do szybkiej i precyzyjnej 
wyceny oprzyrządowania form wtryskowych i tłoczników.

Wracając do spotkania te dwa dni były wypełnione prezentacjami, 
wykładami i prelekcjami na temat rodziny rozwiązań Siemens PLM 
m.in. poszczególnych pakietów NX 12.0 CAD/CAM/CAE. SIEMENS 
PLM Software to obecnie (po przejęciu Mentor Graphics) największa 
firma na świecie tworząca nowatorskie rozwiązania programistyczne 
dla obszaru Industry 4.0! 

Warto wspomnieć, iż CAMdivision zostało nominowane do specjal-
nego programu Smart Expert w dziedzinie NX CAD/CAM, który wspiera 
wdrożenia SIEMENS PLM w całym obszarze EMEA!

Wybrane nagrody i międzynarodowe wyróżnienia CAMdivision:

• Malta 2018: Top Partner in Poland FY17 Siemens PLM Software;

• Bukareszt 2017: Top Partner in Poland FY16 Siemens PLM Software;

• Barcelona 2016: Top European Partner for Manufacturing Engine-
ering Software FY2015;

• Lizbona 2014: Top Partner in Poland FY14 Siemens PLM Software;

• Budapeszt 2013: Top European Partner for NX Product Engineering; 
Software FY2013;

• Praga 2012: Top Partner Siemens Industry Software 2012 in Poland;

• Istanbul 2011: Top Partner Siemens Industry Software 2011 in Poland;

• Budapeszt 2010: Top European Partner in Digital Manufacturing 
(CAM) 2010 Siemens PLM;

• Frankfurt 2009: Top EMEA Partner FY09 Siemens PLM Software;

• Top Partner in Poland FY09 Siemens PLM Software;

• Barcelona 2009: Top EMEA Channel Partner FY08 Siemens PLM;

• Ateny 2008: Best New EMEA Channel Partner Siemens PLM 
Software.

re
kla

m
a

re
kla

m
aCAMdivision

"Top Partner in Poland FY17” 
SIEMENS PLM Software!

CAMdivision Sp. z o.o.
Top European NX CAM Partner

Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia
Błonie ul. Sosnowa 10, 55-330 Miękinia

www.camdivision.pl



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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Wedlug słów Christian Thoenes i Masahiko Mori w tym roku firma konsekwentnie realizuje 
swoją strategię digitalizacji przemysłu. W związku z przewidzianym wzrostem zapotrzebowania 
rynku maszyn obróbczych w 2018 o 3,6% (w porównaniu do wzrostu o 4,5% w 2017) firma 
pozytywnie patrzy w przyszłość. Podczas podsumowań minionego roku i planów na 2018 nie 
zabrakło polskiego akcentu, dotyczącego Famotu i inwestycji na ponad 100 milionów Euro. 

Podczas wycieczki po zakładzie najbar-
dziej imponujący był hangar maszyn XXL,  
w tym ramówki o zasięgu nawet 6 
metrów na osi X. Oprócz tego przedsta-
wione zostały procesy tworzenia każdej z 
poszczególnej serii MonoBlock, Duoblock, 
czy Lasertec. Czas wymagany do złożenia 
i testu modelu MonoBlock trwa średnio 10 
dni. Interesujący jest również system zmie-
niania narzędzi i jego proces testowania, 
zanim zostanie obudowany i zintegrowany 
z maszyną. Showroom koncernu DMG Mori, 
pozostawia wrażenie, że każdy z potencjal-
nych klientów znajdzie coś dla siebie. Wszystko za sprawą ilości różnorodnych maszyn i możli-
wości ich konfigurowania w celu zautomatyzowania procesu technologicznego.

Ostatnim punktem programu był wieczór prasowy, gdzie z kolegami z całego świata można było porozmawiać o wrażeniach z wystawy. 
Pozostając pod pozytywnym wrażeniem tegorocznej edycji z niecierpliwością będziemy czekać na przyszłoroczne drzwi otwarte w Pfronten, 
obserwując premiery i wydarzenia na nadchodzących targach.

Jakub Dyrda

Fot. P. Mróz

Jaki kierunek powinien obrać rozwój obrabiarek? Co można udoskonalić w maszynach o tak dużej dokładności? 
Firma DMG Mori, zapewnia, że jedyny słuszny kierunek to digitalizacja i automatyzacja. Wszystko przy pomocy 
rozwijania oprogramowania i użytecznych aplikacji.

Jak co roku, pod koniec stycznia firma 
DMG Mori zaprasza klientów i prasę 
z całego świata na drzwi otwarte w fabryce 
w Pfronten. Choć ciężko przewidzieć co 
zmieni się na rynku obrabiarek w prze-
ciągu roku, koncern DMG Mori stara się 
nieustannie zaskakiwać. Na ten rok przewi-
działa premierę 13 nowych maszyn. Jednak 
większy nacisk niż na nowe produkty, firma 
kładzie na obsługę klienta i serwis, digitali-
zację i kontrolę produkcji. Pomóc ma w tym 
zapowiedziane na wiosnę 2018 oprogramo-
wanie CELOS w wersji 5.0. Rozwijane jest ono o kolejne aplikacje by pozwolić jeszcze lepiej monitorować przebieg pracy i podnieść produktywność 
poprzez wyszukiwanie bezczynności w cyklu pracy maszyn. Oprócz CELOS, w październiku 2017 wystartował program ADAMOS, który poprzez 

swoją otwartą sieć ma zapewnić przepływ informacji pomiędzy producentami maszyn, ich klientami  
i dostawcami. Ma to ułatwić digitalizację całego łańcucha produkcji u końcowego klienta, przy 
pomocy doświadczenia, które posiadają najwięksi na rynku. Kolejnym elementem w udoskonaleniu 
przemysłu jest platforma WERKBLIQ, pozwalająca śledzić stan zużycia maszyn i narzędzi oraz prze-
widziany czas konserwacji. W maju 2018 DMG Mori ma wprowadzić usługę zdalnego serwisu NETSE-
RVICE 4.0, która ma zapewnić rozwiązanie dla 80% problemów. DMG MORI chce to osiągnąć między 
innymi poprzez zdalną kamerę, która przy pomocy WiFi łączy się z centrum pomocy. W związku  
z troską o klienta, firma chce dalej udoskonalać serwis, zatrudniając dodatkowych 200 serwisantów. 
W życie ma wejść również nowy, korzystniejszy cennik na części zamienne i usługi serwisowe. 

Z nowości podczas drzwi otwartych miała premierę maszyna NTX 3000, drugiej generacji.  
W swojej kategorii, zajmuje najmniej powierzchni, tylko 16,5m2. Oferuje przy tym jednoczesną 
pracę 5 osi, wysoką precyzję dzięki wydajnemu chłodzeniu olejowemu oraz dzięki krótkiemu wrze-
cionu, duży zakres obrabiania. Dodatkowo poznaliśmy owoc konsekwentnie realizowanej strategii 
DMG MORI First Quality (najpierw jakość), została ogłoszona 36-miesięczna gwarancja na wrze-
ciona, bez limitu godzin pracy. Warto zaznaczyć, że serwis posiada przeszło 1000 sztuk wrze-
cion, tak więc przynajmniej 96% wszystkich rodzajów jest dostępne kiedy tylko będzie potrzeba.  
Jest to kolejny krok w stronę klienta i usprawnienia serwisu.

Dni otwarte w fabryce DMG MORI

Fot. Delegacje z czasopism branżowych z Polski 
podczas Open House Pfronten w 2018

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.plW ofercie firmy również inne gatunki stopów miedzi!
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EL.: Ile czasu potrzeba, aby wypolerować na „gotowo” formę?

WS.: Wszystko zależy od wielkości formy. Jedne ważą ok. 20 ton, a inne z kolei ważą 2 
kg. Wiadomo, że tę dużą będziemy polerowali dłużej, nawet dwa tygodnie, a te mniejsze np. 
jedną godzinę.

EL.: A dla jakich konkretnie branż świadczycie swoje usługi?

WS.: Współpracujemy z różnymi firmami. Są to firmy z branży motoryzacyjnej, kosmetycznej 
czy przemysłu medycznego. Polerujemy także formy dla AGD, hutnictwa stali czy hut szkła. Pole-
rujemy nie tylko formy z metalu, ale również żeliwo, brąz oraz plastik.

EL.: Czy może Pan zdradzić kto należy do Waszych klientów?

WS.: Oczywiście, to nie jest tajemnicą. Współpracujemy z wieloma firmami. Należą do nich 
między innymi firma BURY Sp. z o.o. z Mielca, ZELNAR Sp. z o.o. oraz Mega Mold z Jasionki, 
Reg Form z Mielca, Akson z Bydgoszczy, Plastic Omnium z Gliwic, Kontakt Simon z Czechowic, 
Gamrat z Jasła oraz wiele innych. Każda z tych firm nam zaufała i się nie zawiodła. Nasze usługi 
świadczymy na najwyższym poziomie. Cały czas się rozwijamy i zdobywamy nowe doświad-
czenia, wszystko po to, żeby klient był zadowolony z naszych usług i polecał nas dalej. Uważam, 
że najlepszą rekomendacją dla firmy jest dobrze wykonana praca i zadowolony klient.

EL.: Jakie plany ma Pan na przyszłość?

WS.: Myślę o kontaktach z targami branżowymi. Dotychczas byliśmy tylko w gronie zwie-
dzających, ale może jeśli nasza oferta stanie się bardziej obszerna to ta sytuacja się zmieni. Cały 
czas prowadzimy rozmowy z nowymi klientami, rozszerzamy działalność na całą Polskę. Działamy 
także na rynku zagranicznym.

EL.: Czego mogę Panu życzyć na przyszłość?

WS.: Jeszcze więcej zleceń i podpisania stałych kontraktów.                
EL

Narzędziownie regionu podkarpackiego - część I

Firma Usługowa SW Partner
Firma SW Partner jest nową firmą, działającą w Polsce od dwóch lat, która zajmuje się polerowaniem form wtry-

skowych. Pracownicy firmy, doświadczenie zdobywali podczas pracy w niemieckiej firmie. Po latach pracy za granicą,  
z ogromnym bagażem doświadczenia, rozpoczęli swoją działalność w Polsce.

Właściciel firmy, Pan Wacław Składan, podczas naszej rozmowy stwierdził, że zdobycie doświadczenia w tej branży  
to bardzo ważna rzecz, ale równie ważne jest „wyczucie w palcach”, pewien rodzaj talentu, którego nie są w stanie zastąpić 
nawet roboty znajdujące się w narzędziowniach. Niestety do ręcznego polerowania niektórych form nie ma alternatywy  
i żaden z robotów na świecie nie zastąpi podczas polerowania, jednej z najważniejszych cech właściwych właśnie człowie-
kowi, a mianowicie wyczucia w palcach.

Fot. 1. Stanowisko pracy w firmie SW Partner (na zdjęciu Pan Wacław Składan), uchwyt magnetyczny do mocowania detalu oraz narzędzia do pole-
rowania form.

Edyta Lewicka: Panie Wacławie dlaczego zdecydował się Pan założyć firmę w Polsce?

Wacław Składan: Po wielu latach pracy za granicą, stwierdziłem, że czas na powrót do domu i pracę 
na własną rękę. Zdobyte doświadczenie oraz pewnego rodzaju talent upewniły mnie tylko w tej decyzji. 
Do tego przyczyniło się także zadowolenie ze strony klientów, dla których realizowałem zlecenia.  
To wszystko miało wpływ na moją decyzję. No i oczywiście tęsknota za domem.

EL.: Wspomniał Pan, że firma w Polsce działa od dwóch lat. Do jakich klientów czy też branż 
zdecydował się Pan skierować swoją ofertę?

WS.: Nie ograniczamy się do jakiejś konkretnej branży. Formy wtryskowe tworzy się w wielu dzie-
dzinach przemysłu i w każdej znajdą się takie, gdzie do ich polerowania potrzebna jest duża dokład-
ność oraz precyzja. W sytuacji kiedy inni nie mogą sobie poradzić z polerowaniem form oraz wszędzie 
tam, gdzie formę trzeba wypolerować na tzw. lustro, my to robimy. Dla nas to nie problem.

EL. Polerowanie form wtryskowych jest pracą ręczną, którą wykonywać mogą jedynie wyspecja-
lizowani w tej sztuce fachowcy. Proces ten nie należy do najłatwiejszych. Należy używać do tego 
odpowiednich narzędzi, past. Proszę powiedzieć jakich narzędzi używa Pan w swojej pracy?

WS.: Podczas polerowania używamy odpowiednich szczotek, filcy, past diamentowych, o specjalnie 
dobranej gradacji ziarna, silniki z końcówkami giętkimi oraz szlifierek ultradźwiękowych.

EL.: Czy materiał, z którego wykonana jest forma ma wpływ na proces polerowania? 

WS.: Oczywiście, że tak. Materiał i jego gatunek mają spory wpływ na proces polerowania. Czym 
materiał twardszy tym lepiej się go poleruje. Inaczej jest podczas obróbki stali. Łatwiej obrabia się stal 
miękką, natomiast podczas polerowania znaczenia ma twardość stali.

Fot. ► Na zdjęciach obok - forma wypolerowana "na lustro", a poniżej detal z tworzywa sztucznego 
wykonany z formy (pokrywa do automatu z cukierkami).

Fot. ▲ Na zdjęciach powyżej przykładowe formy, od tych dużych po małe (forma z znaczkiem marki luksusowego auta - Jaguara).

Fot. ▲ Zdjęcie wykonane podczas wizyty w 
firmie SW Partner

Firma Usługowa SW Partner Wacław Składan  37-560 Pruchnik, Kramarzówka 274

info@sp-partner.pl, www.sw-partner.pl   Kom. 882 834 625
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Narzędziownie regionu świętokrzyskiego - część I

P.W. "PiN"Sebastian Mastalerz

Edyta Lewicka: Czy mógłby Pan opowiedzieć nam o tym jakie maszyny posiadacie  
w swojej narzędziowni? 

Sebastian Mastalerz: W ostatnim czasie kupiliśmy trzyosiowe centrum frezerskie, produkcji 
Haas VF-3. Poza tym mamy pięć elektrodrążarek drutowych oraz wgłębnych, centra tokarskie, 
centrum frezarskie. Mamy także maszyny do obróbki konwencjonalnej oraz szlifierki do płasz-
czyzn, wałków i otworów. 
E.L. Podczas zwiedzania zauważyłam wiele ciekawych detali, które jak sądzę są wykonane 
w Państwa narzędziowni. Proszę powiedzieć czy wykonujecie jakieś zamówienia, które  
są w jakiś sposób szczególne?

S.M.: Każde zamówienie jest dla nas szczególne, jednak na uwagę zasługują narzędzia do 
perforacji profili budowlanych stalowych, aluminiowych oraz z PCV. Wykonujemy takich narzędzi 
kilkanaście rocznie za pomocą unikatowej technologii polegającej na wykonaniu matrycy i płyty 
prowadzącej z jednego kawałka odpowiedniej, znormalizowanej stali narzędziowej, dzięki czemu 
uzyskujemy bardzo dokładną współosiowość ponad 100 otworów w jednym perforatorze. Rocznie 
wykonujemy około 100 różnego rodzaju narzędzi.
E.L. Czym mógłby się Pan jeszcze pochwalić?

S.M.: Jakiś czas temu, na specjalne zamówienie, pod klienta, wykonaliśmy nożyce krążkowe, 
które były od początku do końca naszym projektem. Takich nożyc nikt obecnie nie produkuje, a my 
się tego podjęliśmy. Nie boimy się wyzwań.

E.L.: Jak tylko tutaj weszłam to „rzuciła mi się w oczy” ściana, na której jest sporo moni-
torów, a na niej różne projekty. Czy może mi Pan coś więcej na ten temat powiedzieć?

S.M.: To nasz dział konstrukcyjny, tutaj powstają nowe projekty, z których później powstają tłocz-
niki, wykrojniki i formy. Ostatnio zakupiliśmy oprogramowanie VISI VERASHAPE, które nam bardzo 
ułatwia pracę. Dzięki niemu możemy np. przeprowadzić symulację tłoczenia, obliczyć odkształcenia 
sprężyste tzw. springbacki w procesie tłoczenia. Dzięki oprogramowaniu możemy projektować tłocz-
niki postępowe, formy wtryskowe z pełną symulacją kinematyczną pracy narzędzia, z wykorzysta-
niem baz danych elementów katalogowych dostawców. Program umożliwia nam również tworzenie 
modelowania hybrydowego, tzn. elementy dwuwymiarowe, płaszczyznowe i bryłowe oraz tworzenie 
strategii obróbkowych i ścieżek narzędzi w jednym zintegrowanym środowisku pracy. 

- Ciekawym dodatkiem w programie jest możliwość przesłania bezpośrednio do klienta przy-
kładowego raportu, w którym klient znajdzie informacje na temat swojego zamówienia. Oprócz 
wizualizacji projektu znajdują się tam informacje na temat wymaganego nacisku prasy do wytło-
czenia danego detalu. Jest tam w postaci graficznej zobrazowana strefa miejsc narażonych na 
pękanie lub pofałdowanie. Oprócz tego w raporcie wskazano maksymalne pocienienia ścianek w 
procesie tłoczenia oraz maksymalne pogrubienia ścianek w procesie tłoczenia. Raport jest wysyłany 
do klienta w postaci linku do strony www.
E.L.: Panie Sebastianie, pewien detal zwrócił moją uwagę. Wydaje się, że jest on wykonany 
z innego gatunku stali, a okazuje się, że to specjalna powłoka, która wydłuża żywotność 
stempli i matryc. Czy może Pan powiedzieć w jakim celu i jak się to robi?

S.M.: Stosowane przez nas powłoki pozwalają wydłużyć żywotność oraz czas między 
ostrzeniami narzędzi nawet o kilkaset procent. Firma, z którą współpracujemy w tym zakresie, 
oferuje kilkanaście rodzajów powłok w zależności od charakteru pracy narzędzia. Powłoki  
są nakładane w specjalnych piecach w procesie chemiczno- termicznym. Ciekawostką jest,  
że wykonano dla nas powłoki na elementach wykonawczych tłocznika postępowego,  
w którym materiał w postaci taśmy stalowej był przed tłocznikiem rozgrzewany w piecu induk-
cyjnym do temperatury 1000°C, po czym przechodził wszystkie etapy nacinania, formowania  
i odcinania w tak krótkim czasie, że robot był w stanie zanurzyć go w ośrodku chłodzącym celem zahartowania zanim zdążył ostygnąć.  
Zastosowana powłoka umożliwiła taki proces technologiczny.

E.L.: Zauważyłam na półce nasz magazyn. Czy czytając Forum nasuwają się Panu jakieś 
tematy, które uważa Pan, że powinniśmy poruszać na naszych łamach? 

S.M.: Tak, czytam z zainteresowaniem Forum. W zasadzie znajduję tam wiele interesujących 
mnie tematów, ale może by tak poświęcić kilka stron w czasopiśmie na temat właśnie powłok PVD i 
ich zastosowania w narzędziowni? To jest dość popularny temat w firmach takich jak moja, a infor-
macji jak na razie na ten temat jest jak na lekarstwo.
E.L.: Panie Sebastianie, dziękuję za rozmowę i sugestie. Oczywiście postaramy się publi-
kować więcej artykułów na ten temat. Panu życzę powodzenia i coraz więcej zleceń.

EL

Firma P.W. „PiN” istnieje od 2005 roku, jednak jej działalność rozpoczęła się dużo wcze-
śniej. P.W. „PiN” to firma rodzinna, w której obecnie pracują trzy pokolenia. Główną działalno-
ścią firmy jest projektowanie, produkcja, automatyzacja oraz wdrażanie wykrojników, tłocz-
ników, okrojników i perforatorów do blach oraz form wtryskowych.

Swoim klientom firma P.W. „PiN” oferuje kompleksowe usługi, począwszy od wykonania 
projektu tłocznika, wykrojnika czy też formy wtryskowej, po wykonanie gotowego produktu, 
łącznie z przeprowadzeniem prób i wdrożeniem gotowego narzędzia u klienta. Wysoki poziom 
fachowej wiedzy połączony z nowoczesnym parkiem maszynowy pozwala sprostać różnym 
wymaganiom klienta, nawet tym bardzo nietypowym i skomplikowanym - od prostych dziur-
kowników po skomplikowane tłoczniki wielotaktowe lub jednoczesne. Materiały, z których 
wykonuje się tłoczniki i wykrojniki są najwyższej jakości, natomiast normalia pochodzą od 
polskich i europejskich liderów elementów znormalizowanych. 

Przez cały okres ponad 12 letniej działalności, firma P.W. „PiN” inwestuje w rozwój firmy, 
jak też w pracowników, którzy mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem oraz wysokimi 
kwalifikacjami. Ponadto firma inwestuje w nowoczesny park maszynowy. Ostatnim nabytkiem 
firmy jest nowe centrum frezerskie CNC Haas VF-3 o zakresach XYZ (1016x508x635 mm). 
Dzięki tej maszynie firma może obrabiać większe i cięższe detale. 

Zakupione w ostatnim czasie oprogramowanie CAD/CAM/CAE VISI VERASHAPE pozwo-
liło wprowadzić nowe usługi, polegające na symulacji procesów produkcyjnych. Dzięki niemu 
można przeprowadzić między innymi:

- symulację kinematyczną,
- symulację wytrzymałościową,
- symulację tłoczenia z uwzględnieniem gatunku materiału, odkształceń sprężystych, 

wymaganego nacisku pras itp.

Firma P.W. „PiN”, to druga firma, którą odwiedziliśmy podczas tworzenia cyklu artykułów 
do naszego magazynu o polskich narzędziowniach. W obecnych czasach, gdzie prawie 
każda firma posiada obcy kapitał, ta firma zasługuje na uwagę. Podczas wizyty zwiedziliśmy 
narzędziownię, a Pan Sebastian Mastalerz, właściciel firmy, opowiedział nam o swojej firmie.

Fot. Nożyce krążkowe zaprojektowane i wykonane 
przez firmę P.W. "PiN"

Fot. Raport do klienta -
link - pwpin.pl/raporty/raport_dysk_1.html 

Fot. Przykładowe projekty

P.W. "PiN" Sebastian Mastalerz
• ul. 1 Maja 113 • 26-220 Stąporków

• tel./fax: (41) 374 01 65 • kom.: 606 406 258

• pwpin@pwpin.pl • www.pwpin.pl

• https://www.youtube.com/channel/UCMIcHki_mkfb4rtnXlzSfEg

Fot. ▲Stempel i matryca z powłoką PVD VARIANTIC® 
▼ Tłocznik postępowy o długości 1 metra i masie 1 tony



F
N

NUMER 01 (88) 2018 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

23

Licznik MMC-11 ma obudowę wykonaną z tworzywa PA6GF15, 
8 cyfrowy wyświetlacz zabezpieczony szybką frontową z PMMA, 
przycisk cykli i przycisk demontażu. Gabaryt licznika i rozstaw śrub 
mocujących jest zgodny z gabarytami typowych liczników do form. 
Można go stosować zamiennie z licznikami mechanicznymi. Cieka-
wostką jest przycisk demontażu, który stanowi zabezpieczenie przed 
nieuprawnionym odkręceniem licznika od podłoża. W takiej sytu-
acji użytkownik otrzymuje powiadomienie o demontażu licznika. 
Licznik posiada wbudowany nadajnik emitujący bieżącą wartość licz-
nika oraz inne sygnały kontrolne. Sygnały radiowe wysyłane przez 
licznik mogą być odbierane za pomocą telefonu z systemem Android  
i zainstalowanej aplikacji MoldMarker Scan lub za pomocą Koncen-
tratora MoldMaker MMCD. Licznik wyposażony jest ponadto  
w zbliżeniowy układ nadawczo-odbiorczy NFC, który umożliwia komuni-
kację dwukierunkową za pomocą telefonu z aplikacją MoldMaker Scan.

Fizyczne działanie nadajnika polega na okresowym wysyłaniu 
bardzo krótkich impulsów cyfrowych. Sygnał radiowy korzystnie 
odbija się od różnych metalowych powierzchni, rozchodząc się we 
wszystkich kierunkach. Daje to gwarantowany zasięg odbioru ok. 30 
m. Czas pracy baterii licznika to minimum 5 lat. Dopuszczalna tempe-
ratura pracy to 85°C

Zastosowana technologia transmisji danych z liczników nie stawia 
ograniczeń w ilości jednocześnie pracujących liczników na hali. W 
chwili publikacji tego artykułu maksymalna przetestowana ilość jedno-
cześnie pracujących liczników wynosiła 300. Wkrótce opublikujemy 
kolejne rekordy.

Koncentrator MMCD (MoldMaker Cloud Data)

Jest to urządzenie opcjonalne, które pełni funkcję bezobsługowego 
bufora i automatycznego przekaźnika informacji odebranych z licz-
ników. Regularnie, w odstępach 5 minutowych, przesyła zebrane dane 
z wielu  liczników do serwera kolekcjonującego dane. 

Koncentrator MMCD jest wygodnym uzupełnieniem telefonu z apli-
kacją MoldMaker Scan. Należy pamiętać, że zarówno aplikacja Mold-
maker Scan jak i Koncentrator MMCD pełnią tę samą podstawową 
funkcję - przesyłanie danych z liczników na serwer. Różnica polega na 
tym, że koncentrator robi to cyklicznie, bezobsługowo i regularnie, nato-
miast aplikacja robi to "na żądanie" użytkownika. 

Z drugiej jednak strony, aplikacja MoldMaker Scan posiada funkcjo-
nalności dostępne przez komunikację zbliżeniową NFC jak np. podgląd 
parametrów formy, odczyt raportów serwisowych, konfiguracja harmo-
nogramów, itp.

Koncentratory MMCD stosuje się w firmach posiadających wiele 

form wtryskowych, gdzie potrzebna jest szybkość i regularność zbie-
rania danych z pracujących form. Koncentrator montuje się na suficie 
lub na ścianie, z dala od metalowych elementów i urządzeń, które 
mogłyby zakłócać jego pracę, takich jak routery WiFi, zasilacze impul-
sowe, lampy. Miejsce instalacji dobiera się tak, aby koncentrator miał 
jak najlepsze warunki pracy i obejmował swym zasięgiem jak największy 
obszar. Koncentrator podłącza się do internetu za pomocą kabla LAN. 
Z założenia urządzenie nie współpracuje z siecią Wi-Fi. W przypadku 
potrzeby pokrycia zasięgiem dużych hal produkcyjnych, stosuje się 
większą liczbę koncentratorów. 

Fot. Koncentrator MMCD

Koncentrator MMCD pełni również rolę zabezpieczenia na wypadek 
braku połączenia internetowego z serwerem. Rejestruje odczyty z licz-
ników w swojej wewnętrznej pamięci, a po uzyskaniu połączenia inter-
netowego przesyła zebrane dane na serwer zachowując ciągłość pracy.

Aplikacja smartfonowa MoldMaker Scan

To wielofunkcyjna aplikacja. W chwili obecnej dostępna jest tylko w 
systemie Android. Aplikacja realizuje 2 podstawowe funkcjonalności: 

1. Zdalny odczyt liczników w zasięgu 30 m na hali;
2. Zbliżeniowy odczyt parametrów formy w techno-
logii NFC.

Zdalny odczyt liczników to po prostu 
przełączenie aplikacji w tryb skanowania. 
Aplikacja skanuje dostępne liczniki na hali 
i przesyła dane na serwer. Po przesłaniu, 
dane przyporządkowywane są poszcze-
gólnym formom. Dzięki temu tworzy się 
historia pracy formy. Samo skanowanie to 
proces bardzo szybki. Przeskanowanie 100 
liczników trwa około 10 sekund.

Zbliżeniowy odczyt parametrów formy 
to dużo obszerniejsza funkcjonalność. 
Realizowana jest poprzez technologię NFC. 
Telefon przykłada się do licznika po czym 
zostają odczytane informacje przypisane do danej formy.

W ten sposób możliwa jest: 

- identyfikacja formy,

Części składowe systemu:

■ Licznik bezprzewodowy MMC-11;

■ Koncentrator MMCD (urządzenie opcjonalne, nie 
jest wymagane do działania systemu);

■ Aplikacja smartfonowa MoldMaker Scan;

■	 Aplikacja serwerowa MoldMaker.eu.

► Fot. Schemat działania systemu MoldMaker

W czasach dynamicznie rozwijającego się świata "internetu rzeczy" doczekaliśmy się również wdrożenia technologii zdalnego odczytu 
liczników do form wtryskowych. Dzięki temu powstała możliwość nadzorowania ich pracy zarówno w pojedynczych wtryskowniach jak 
i w całych koncernach produkujących elementy z tworzyw sztucznych. 

System MoldMaker to kompletne rozwiązanie technologiczne prze-
znaczone zarówno dla małych, jak i dla dużych firm, zajmujących się prze-
twórstwem tworzyw sztucznych. Służy do bezprzewodowego odczytu licz-
ników zamontowanych przy formach wtryskowych, zapewniając bieżący 
podgląd postępu produkcji na formach.
Idea systemu opiera się na kilku prostych krokach:
1. Odczyt on-line liczników pracujących przy formach na hali produkcyjnej;

2. Przesyłanie danych na serwer;

3. Generowanie bieżących statystyk i wyciągów z pracy form;

4. Uporządkowanie informacji i czynności wymaganych przy obsłudze 
form, takich jak: rejestr form wtryskowych, historia kart serwisowych, 
harmonogramy przypomnień, dostęp do Kart Form Wtryskowych, 
monitoring pracy formy, alarmy o różnych zdarzeniach, itp.

System MoldMaker z punktu widzenia korporacji jest narzędziem do 
monitorowania należących do niej fabryk. Dostępne są statystyki genero-
wane dla pojedynczych fabryk jak i dla całej korporacji.

System MoldMaker został zaprojektowany również do zdalnego moni-

torowania podwykonawców realizujących produkcję na formach powie-
rzonych. Jako zabezpieczenie, system wykrywa demontaż licznika z formy,  
jak i mechaniczne zablokowanie przycisku cykli.

W celu korzystania z systemu MoldMaker należy zamontować liczniki 
MMC-11 w formach wtryskowych. Następnie w systemie rejestruje się konto 
firmowe. Dana firma może posiadać jedno konto, które może mieć wielu 
użytkowników. 

W przypadku dużych korporacji każda z firm należących do korporacji 
zakłada własne konto. Korporacja natomiast może monitorować wszystkie 
swoje firmy.

Wspomniane wcześniej Karty Formy dostępne w systemie stanowią 
dokumenty szczegółowe, opisujące budowę i parametry techniczne posia-
danych form. Mogą być wykorzystywane do różnych celów związanych  
z eksploatacją, konstrukcją i projektowaniem nowych form.

Notatki serwisowe oraz harmonogramy przypomnień są narzędziami 
ułatwiającymi terminowe zarządzanie formami wtryskowymi od strony 
przeglądów, napraw, czynności okresowych lub planowanych. Zapewniają 
ścisłą historię wykonywanych czynności.

Podłącz i Ty swoją formę do internetu! 
To przełom w ekspresowym i wygodnym odczycie liczników cykli!

Fot. Licznik bezprzewodowy MMC-11
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- przypisanie licznika do formy lub jego 

 zwolnienie,

- konfiguracja licznika,

- odczyt Karty Formy Wtryskowej,

- obsługa notatek serwisowych,

- obsługa harmonogramów serwisowych.
▲ Fot. Aplikacja serwerowa

Aplikacja serwerowa

To serce systemu MoldMaker. Tutaj dostępne są wszystkie funkcjo-
nalności systemu, takie jak: zarządzanie rejestrem form, zarządzanie 
Kartami Form Wtryskowych, notatkami serwisowymi, harmonogramami 
przypomnień, wyświetlanie statystyk, wyświetlanie bieżących i histo-
rycznych wykresów wydajności form, historia czynności dla danej formy, 
monitoring nieuprawnionego demontażu formy, status pracy formy, 
udostępnianie formy podwykonawcom lub narzędziowniom, przepisanie 
licznika do innej formy, itp.

Kawasaki RS050NA- 6osiowy
Rok: 2012
Zasięg: 2 100 mm
Udźwig: 50 kg

Wybrane maszyny używane z oferty Inter-Plast 

DMG DMU 50 Eco, 5-osiowe
Rok: 2010
Przemieszczenia robocze: 
X: 500 mm Y: 450 mm Z: 400 mm
B: -115 (-5/+110) mm C: 360°
Stół: 640 x 500 mm
Sterowanie: CNC SIEMENS 810 D

REM BACAU TTHBM 125
Rok: 2007
Przemieszczenia robocze:
X: 2 500 mm Y: 1 950 mm Z: 1 800 mm
Stół: 1 750 x 2 000 mm
Średnica wrzeciona: 125 mm
Sterowanie: CNC FANUC 31i

WFL MILLTURN M30 G x 1000 
przeciwrzeciono, głowica frezująca, 
napędzane narzędzia, oś Y, oś B
Rok: 2003
Średnica toczenia nad łożem: 520 mm
Długość toczenia: 1 000 mm
Przemieszczenia robocze: Z: 1 120 mm 
W: 940 mm X: 420 mm U: 185 mm
Sterowanie: CNC SIEMENS 840 C

Stanowisko:

D-26

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targaach:

10 - 12
Kwietnia

2018

re
kla

m
a

Mocowania do EDM

Miedź na elektrody

Grafit

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

Producentem systemu 
MoldMarker 

jest Mega Mold Sp. z o.o.

▲ Fot. Odczyt zbliżeniowy
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Obsługa obrabiarek CNC kojarzy się z trudną do opanowania dla 
przeciętnego tokarza czy frezera sztuką. Kursy programowania CNC 
są dość trudne i kosztowne, a pracownicy po ukończeniu chętnie zmie-
niają pracodawcę.

Ułatwienia obsługi i sterowania obrabiarek CNC podjął się holen-
derski producent tokarek i frezarek firma STYLE CNC MACHINES. Firma 
ta oferuje w swoich maszynach sterowanie CNC w języku polskim, 
bardzo łatwe, intuicyjne, dialogowe, oparte na Windowsie, z bezpłatnymi 
jego aktualizacjami. 

Obsługa obrabiarki staje się bardzo łatwa, a dzięki ekranowi doty-
kowemu przypomina obsługę tabletu. Każda osoba po kilku godzinach 
szkolenia dobrze sobie radzi z programowaniem i pracą na maszynie. 
Gwarantuje to producent i zapewnia nielimitowane bezpłatne szkolenie 
dla operatorów obrabiarek.

Sterowanie jest łatwe i szybkie, tak naprawdę rysując w programie 
STYLE jednocześnie tworzymy program z wszystkimi parametrami. Stero-
wanie STYLE CNC umożliwia jednocześnie obróbkę nawet bardzo skom-
plikowanych procesów. W wersji na tokarkę posiada np. opcję naprawy 
uszkodzonych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Możliwe jest  
w każdej chwili przełączenie się do symulacji procesu obróbki i podgląd 
szacowanego czasu oraz wizualizacja gotowego elementu.

Oprogramowanie STYLE CNC dzięki postprocesorom współpracuje 
z programami CAM, umożliwia import, edycję i kopiowanie plików DxF 
z programów CAD oraz edycję i pracę na G-kodach, maszyny posiadają 
gniazda USB.

Każda obrabiarka STYLE CNC ma jednocześnie możliwość prze-
chodzenia w dowolnej chwili w tryb pracy manualnej i jest wyposażona  
w stosowne pokrętła. Oprogramowanie STYLE jest również dostępne  
w wersji na PC dla technologów w biurze.

STYLE CNC Machines produkuje w Holandii od 27 lat różnej wiel-
kości tokarki oraz frezarki (od 3 do 5 osi, w wersjach również bez pełnej 
obudowy przestrzeni obróbczej).

Na życzenie osób zainteresowanych, pracownicy serwisu polskiego 
oddziału STYLE CNC MACHINES przeprowadzą prezentację tego opro-
gramowania u Państwa w firmie lub na miejscu w Sosnowcu.
Główne zalety sterowania tokarek i frezarek STYLE CNC

• Program do symulacji 3D 
• Interfejs graficzny na ekranie dotykowym o przekątnej 19” 
• Import plików DxF 
• Bezproblemowe programowanie konturów nawet przy minimalnej 

ilości danych 
• Import, edycja i wykonywanie poleceń G-code (kodów ISO) 

• Klawisze skrótów i kodów dla szybszej pracy 
• Wykonywanie skomplikowanych programów w oparciu o polecenia 

G-code 
• Program z rozbudowanym i intuicyjnym sterowaniem, które nie 

wymaga znajomości poleceń G-code 
• Naprawa gwintów i prototypowanie

Więcej na stronie: www.stylecncmachines.pl/sterowanie/

Obrabiarka manualna czy CNC? 
A może dwa w jednym?

        STYLE CNC MACHINES Poland Sp. z o.o. 
        ul. Zuzanny 34, 41-219 Sosnowiec
        tel. 883 444 723 
        info@stylecncmachines.pl, www.stylecncmachines.pl

Fot. Oferta maszyn firmy STYLE CNC MACHINES

Fot. Europejskie oddziały firmy STYLE CNC MACHINES

Fot. Łatwe i szybkie sterowanie STYLE CNC umożliwia obróbkę nawet 
bardzo skomplikowanych procesów

NOWY WYMIAR FREZOWANIA
WYSOKOWYDAJNE NARZĘDZIA FREZARSKIE 

Największy asortyment frezów monolitycznych produkowanych 
wyłącznie w Europie (ponad 4200 standardowych produktów) 
Lider innowacji produktowych (nowe linie frezów do obróbki 
węglików spiekanych, frezy baryłkowe i inne)

Promowanie nowoczesnych strategii frezowania
(wiarygodne parametry obróbki i informacje wdrożeniowe)

WIERTŁA WĘGLIKOWE GWINTOWNIKI MASZYNOWE GŁOWICE FREZARSKIE

FREZY DO OBRÓBKI WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

NOWOŚĆ

FREZY DO OBRÓBKI TROCHOIDALNEJ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

FREZY DO OBRÓBKI Z DUŻYM POSUWEM FREZY KULISTE DO STALI > 60 HRC FREZY DO OBRÓBKI WYKOŃCZENIOWEJ

FREZY BARYŁKOWE
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ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań
tel.: + 48 61 222 58 00
e-mail: info@ita-polska.com.pl

Popularną metodą obróbki wykończe-
niowej powierzchni swobodnych jest wyko-
rzystanie frezów kulistych, jednakże z uwagi 
na konieczność dużego zagęszczenia ścieżek 
w celu uzyskania dobrej jakości powierzchni 
elementu obrabianego jej wydajność jest 
mocno ograniczona. 

Rozwiązaniem tego problemu może być 
zastosowanie obrabiarek pięcioosiowych, 
nowoczesnego oprogramowania CAM oraz 
nowej serii frezów baryłkowych ArCut X 
firmy Fraisa.

ArCut X to seria frezów firmy Fraisa  
z promieniami zaokrąglenia profilu części 
roboczej sięgającymi do 1000 mm. Dzięki 
tego rodzaju konstrukcji możliwe jest stoso-
wanie dużo szerszych odstępów pomiędzy 
ścieżkami narzędzia bez znaczącego wpływu 
na wysokość nierówności profilu. Rezul-
tatem tego jest dokładnie wykonany element,  
o doskonałej jakości powierzchni, wykonany 
w dużo krótszym czasie niż podczas obróbki 
standardowym frezem kulistym. Pozwala to, 
nie tylko skrócić czas obróbki, ale również 

zmniejszyć nakład pracy poświęcony na pole-
rowanie elementu. Swoją funkcję ma również 
czoło frezu zakończone kuliście lub torusem, 
które można wykorzystać do obróbki wykoń-
czeniowej krawędzi wewnętrznych, bądź  
w innym wariancie narzędzia – dna wnęki.

Innowacyjna konstrukcja frezów ArCut 
X umożliwia osiągnięcie dużej wydajności 
obróbki jednocześnie zachowując doskonałą 
jakość powierzchni i stanowi interesujące 
rozwiązanie przy wykańczaniu powierzchni 
swobodnych.

Fraisa ArCut X 

- perfekcyjna obróbka 
 pięcioosiowa

Firma Fraisa opracowała nową, innowacyjną serię frezów do obróbki wykończeniowej powierzchni swobodnych. 
Frezy baryłkowe ArCut X pozwalają przezwyciężyć ograniczenia standardowych frezów kulistych i zaoszczędzić 
do 90% czasu obróbki.

Różne warianty frezów ArCut X – do różnych zastosowań

ArCut X – frez baryłkowy
z zakończeniem kulistym

ArCut X – frez baryłkowy
z zakończeniem torusowym

ArCut X – frez baryłkowy
do obróbki wykończeniowej dna elementu

Obróbka półwykończeniowa oraz
wykończeniowa stromych ścianek
(powierzchnie płaskie i swobodne)

Obróbka HSC półwykończeniowa oraz
wykończeniowa wklęsłych krawędzi
wnęki elementu obrabianego

Zgrubna obróbka naroży wnęki –
usuwanie naddatku pozostawionego
po wstępnej obróbce 2,5D

Obróbka półwykończeniowa oraz
wykończeniowa stromych ścianek
(powierzchnie płaskie i swobodne)

Obróbka półwykończeniowa
oraz wykończeniowa dna wnęki
(powierzchnie płaskie i swobodne)

Przewaga ArCut X nad typowym frezem 
kulistym prezentuje się następująco:
• Kuliste zakończenie narzędzia umożliwia 

obróbkę wykończeniową wewnętrznych 
krawędzi wnęk;

• Duży promień na powierzchni bocznej 
narzędzia pozwala na zastosowanie dużej 
odległości pomiędzy ścieżkami narzędzia, 
znacznie większej niż przy użyciu standardo-
wego frezu kulistego;

• Geometria narzędzia pozwala na uniknięcie 
powstania efektu schodków na ściance;

• Krótkie, sztywne narzędzie zapewnia dużą 
stabilność pracy.

Dzięki tym cechom frezy ArCut X firmy 
FRAISA pozwalają na skrócenie czasu obróbki 
wykończeniowej nawet o 90% w stosunku do 
frezowania standardowym frezem kulistym,  
a co za tym idzie oszczędności czasu i pieniędzy 
oraz pełne wykorzystanie możliwości obra-
biarek pięcioosiowych oraz zaawansowanego 
oprogramowania CAM.

Podsumowanie 
Frezy ArCut X to:
• Obniżenie kosztów obróbki: doskonała 

jakość powierzchni uzyskana w czasie krót-
szym do 90%. 

• Niższe koszty narzędzi: Mniejsze zużycie 
narzędzi dzięki zaangażowaniu dłuższego 
odcinka krawędzi skrawającej oraz możliwość 
ich regeneracji i ponownemu pokryciu dzięki 
usłudze Fraisa ReTool®.

• Dokładne wykonanie narzędzi - wąski prze-
dział tolerancji w pełnym zakresie części roboczej 
(± 5 μm dla narzędzi o mniejszych średnicach  
i ± 10 μm dla pozostałych frezów), umożliwia 
uzyskanie dokładnie obrobionego konturu.

Duża odległość między wierszami - 
krótkie cykle obróbki (ArCut X)

Mała odległość między scieżkami - 
długie cykle obróbki (standardowy frez kulisty)

Przegląd rozwiązań technicznych zaimplementowanych w narzędziach ArCut X

Węglik spiekany HM X10
• Nadzwyczajna twardość i udarność – 

pozwala na pracę pod dużym obciążeniem 
mechanicznym;

• Drobnoziarnista i homogeniczna struktura 
węglika zapewnia dużą żywotność narzędzia.

Narzędzie o zwiększonej średnicy rdzenia

• Zwiększona sztywność i tłumienie drgań - 
lepsza jakość powierzchni;

• Większa wydajność – możliwość stoso-
wania dużej głębokości frezowania  
ap i posuwu na ostrze fz.

Frez ze specjalnie wykończoną (wygła-
dzoną) krawędzią skrawającą

• Wykończenie krawędzi skrawającej dla 
zwiększenia stabilności pracy narzędzia;

• Zwiększona wytrzymałość mechaniczna  
i termiczna krawędzi skrawającej;

• Wydłużona żywotność narzędzia.

Dokładność wykonania

• Duża dokładność wykonania narzędzia 
kontrolowana w pełnym zakresie części 
roboczej, gwarantuje precyzję obróbki 
elementu.

• Szeroki zakres zastosowań: obróbka form 
i matryc, przemysł lotniczy, wytwarzanie 
form do produkcji opon, obróbka wirników 
oraz łopatek turbin.
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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 satysfakcją 

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 
spełniają one rygorystycznych kryteriów wydajności. Jednak wraz z ostatnimi postę-
pami w technologii projektowania, wykorzystane prowadnice liniowe z koszycz-
kami kulkowymi zapewniają dużą dynamikę ruchu oraz dokładność pozycjonowania, 
zachowując jednocześnie ich długą żywotność. 

Obrabiarki z serii LR będą dla Państwa znakomitym wyborem, ponieważ przy 
relatywnie niskim nakładzie finansowym mogą Państwo doposażyć swój park maszy-
nowy 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 dostosować 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 intu-
icyjnym systemem sterowania ProtoTRAK, sprawiają, że maszyny XYZ są najczęściej 
wybierane przez Klientów przy produkcji małoseryjnej i jednostkowej. 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.

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

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
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Drążarki wgłębne - raport

PRODUCENT/PRZEDSTAWICIEL W 
POLSCE

OSOBA DO KONTAKTU/TELEFON E-MAIL/STRONA WWW
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Mitsubishi
Abplanalp Sp. z o.o.

Tomasz Piekarniak
kom. 604 750 083

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

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

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

OPS Ingersoll
Abplanalp Sp. z o.o.

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

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

Accutex
Abplanalp Sp. z o.o.

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

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

ZIMMER & KREIM gmbH 
APX Technologie

Rafał Filipek
tel. 48 609 98 98 04

r.filipek@apx.pl
www.apx.pl

GENIUS-602 350x250x315 - 500 50 Ra=0,08
mikrometra - - - - - -

GENIUS-1200 900x680x405 - 3000 100 Ra=0,08
mikrometra - - - - - -

ONA Electroerosion
GALIKA tel. +48 22 848 24 46 www.onaedm.com

www.galika.pl

QX4 600x400x400 1065x765x370 1500 200 0 VDI=0,1 Ra NX3C 400x300x300 900x600x270 750 50 0 VDI=0,1 Ra

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

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

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

AgieCharmilles 
FORM E 350 350x250x250 800x550x265 200 50 0,1 - - - - - -

AgieCharmilles 
FORM P 600 600x400x450 1220x870x470 1600 50 0,08 - - - - - -

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

D322CL Linear 300x200x250. 720x450x190 300 20 0,2 - - - - -

A6040L
Linear motor 600x400x350. 1050x700x300 1500 50 0,2 - - - - -

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

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

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

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

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

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

BP97 300x450x220 520x670x240 400 15 1 - - - - - -
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Modułowa budowa  
– dopasowana do potrzeb klienta

– z możliwością elastycznych zmian

Zróżnicowane pola  
odkładczo-odbiorcze  

– uniwersalne/indywidualnie 
dostosowane wg potrzeb  

(szuflady, wózki)

Elastyczność przezbrajania  
– już w ciągu paru minut  

XCELERATE  może pracować  
przy innej obrabiarce

Skontaktuj się z nami  
– dowiesz się więcej!

handel@apx.pl

STOM TOOL Kielce 10–12.04.2018 Stoisko nr C-43
INNOFORM Bydgoszcz 24–26.04.2018 Stoisko nr 57 i 84
PLASTPOL Kielce 22–25.05.2018 Stoisko nr  F-23

 ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE IMPREZY TARGOWE
PREZENTOWANE BĘDĄ CENTRA OBRÓBKOWE:

NOWOŚĆ!
XCELERATE – najskuteczniejsze wsparcie  
Twojej produkcji

Oferujemy produkcję 
wysokiej jakości części 

mechanicznych,  
zwłaszcza dla przemysłu 

lotniczego.

Centrum hybrydowe 
Lumex AVANCE  

– unikatowe połączenie 
druku 3D z metalu  

z głowicą frezującą!

Pionowe centrum 
obróbkowe
Hartford  
– LG-500 
z robotem 

Elektrodrążarka  
FANUC 
Robocut  
C(600iB/5/AWF)

Drążarka 
wgłębna 
GENIUS  
EDM

Sprzedaż i serwis obrabiarek
APX Technologie Sp. z o.o.

ul. Centralna 27
PL-05-816 Opacz  k. Warszawy

tel. +48 22 759 62 00, 
+48 22 759 62 01 

faks: +48 22 759 63 44
www.apx.pl
apx@apx.pl

Zakład Produkcyjny
APX Technologie Sp. z o.o.

Ciencisko 21A,  
PL-88-320 Strzelno

tel. +48 52 569 14 76,  
+48 52 569 14 72

faks: +48 52 569 14 98
www.apx.pl

apxstrzelno@apx.pl

Cellro_2_18_02.indd   1 3/2/18   2:06:17 PM

e.K. - światowy dostawca używanych 
wycinarek drutowych, elektrodrążarek 

wgłębnych oraz centr obróbczych

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

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

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

EMMELSHAUSEN, NIEMCY
WWW.MAC-TEC.DE

MAC-TEC e.K. • Dahlienweg 8 • D - 56281 Emmelshausen
Tel.: +49 - (0) 67 47 - 94 8001 • Fax.: +49 - (0) 67 47 - 94 8002

E-mail: schwarz@mac-tec.de • www.mac-tec.de
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reklama

TopSolid to całkowicie zintegrowane, intuicyjne, profesjonalne 
oprogramowanie komputerowe CAD/CAM do projektowania technicz-
nego w przestrzeni 3D.

Twórcą tego oprogramowania jest firma Missler Software, która może 
poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem we wdrażaniu i stałym 
ulepszaniu własnego, innowacyjnego systemu. Sam inicjator nazywa ten 
system sercem współczesnego, światowego przemysłu, ponieważ opro-
gramowanie znajduje zastosowanie w m.in: inżynierii mechanicznej, elek-
trycznej, budowlanej, w przemyśle metalowym, energetycznym, trans-
portowym, medycznym, w lotnictwie, a także przy wytwarzaniu narzędzi.

TopSolid, dzięki swoim bogatym modułom, jest dedykowanym opro-
gramowaniem, zarówno dla narzędziowni, wtryskowni, projektantów, jak 
i project managerów czy handlowców.

Dla konstruktorów
Nie bez przyczyny system ten uznawany jest jako wiodący i pionierski w tak 

szerokiej gamie gałęzi przemysłu. Projektowanie i modelowanie w programie 
TopSolid jest oparte o parametryczne modelowanie powierzchniowo-bryłowe 
dowolnych obiektów, dzięki czemu pozwala na niezwykle precyzyjne zapro-
jektowanie i wyprodukowanie dowolnych części lub konstrukcji. 

Duża automatyzacja typowych operacji, łatwość projektowania skra-
cają czas konstrukcji o 30%, dodatkowo znakomite utrzymanie porządku 
w plikach - to tylko nieliczne atuty TopSolid.

Kluczem do sukcesu dla wielu firm jest zintegrowane środowisko, 
które pozwala na prowadzenie jednego projektu od koncepcji, przez 
wykonanie aż po etap planowania zasobów. Za sprawą TopSolid wszyscy 
pracownicy zostają zjednoczeni operowaniem w jednym programie. 

Dla handlowców i project managerów

Dzięki hurtowej możliwości otwierania form, przeglądanie kilkunastu 
bądź kilkudziesięciu projektów nigdy nie było tak szybkie i proste.

Zintegrowany PDM

W trybie klient/serwer PDM umożliwia pracę nad jednym projektem 
przez wielu użytkowników. Dokument może być edytowany jednocześnie 
tylko przez jednego użytkownika, natomiast inni podłączeni do PDM mają 
informację, kto aktualnie pracuje nad danym dokumentem. PDM zawiera 
historię operacji, w której można sprawdzić kto i kiedy dokonywał zmian.

TopSolid do projektowania technicznego w przestrzeni 3D

Biuro konstrukcyjne PawForm
Artur Hajduk

• a.hajduk@pawform.pl • www.pawform.pl
• ul. Wólczańska 53 • 90-608, Łódź
• Tel.: +48 795 766 275 • Tel.: +48 42 230 25 82 

Precyzyjnie szlifowana stal narzędziowa
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

Gatunki:

•	 1.2842		 	 90MnCrV8

•	 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

• 1.2343	ESU	 	 X37CrMoV5-1

•	 1.2162	 	 	 21MnCr

•	 1.2083		 	 X40Cr14

•	 1.2085		 	 X33CrS16

•	 1.4112	 	 	 X105CrMo17

•	 1.3343		 	 HS	6-5-2C

•	 1.7225	 	 	 42CrMo4

•	 1.1730	 	 	 C45U

•	 1.0570		 	 St52-3
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BUDOWA KORPUSÓW FORM

NADAJEMY JAKOŚCI FORMĘ 
GOTOWE DO SPRZEDAŻY

Rozstawy 
otworów 
Meusburgera

Odprężona cieplnie, 
pozbawiona napięć 
wewnętrznych stal 
najwyższej jakości

Największy 
wybór materiałów: 
27 rodzajów stali

Zamówcie Państwo już 
teraz w sklepie internetowym!

www.meusburger.com 

Gwinty mocujące 
w listwach

Płyty formujące 
z narożnikami 
ułatwiającymi 

demontaż

Różne wielkości form od 
96 x 96 do 996 x 1196

Magazin: Forum Narzedziowe Oberon     Sprache: PL     Format: 210 x 297 + 3 mm     Thema: F-Platten     AS: 28.02.2018

24.–26.04.2018
Stoisko 63

F-Płyty z otworami firmy Meusburger są gotowymi produktami stanowiącymi bazę do budowy precyzyjnych, 
wysokojakościowych form.

F-płyty z otworami firmy Meusburger są idealną bazą do budowy form. Płyty z otworami pod słupy, kolumny i śruby mocujące są dostępne 
z magazynu w wymiarach od 96 x 96 mm do 996 x 1196 mm. Kolejnym plusem firmy Meusburger jest szeroka gama materiałowa: 29 różnych 
rodzajów materiałów. Korpusy poprzeczne z niemal kwadratowym polem roboczym mogą w oszczędny sposób zastąpić o rozmiar większą formę.

Trzy piece do odprężania stali o łącznej pojemności 240 ton

Podczas produkcji stalowych płyt i zastosowania różnego typu procesów 
ich obróbki, mogą powstawać napięcia wewnętrzne materiału, np. poprzez 
nierównomierne działanie temperatur. W firmie Meusburger wszystkie 
stalowe płyty, po kontroli wstępnej, poddawane są odprężaniu cieplnemu 
przez 24 godziny, w jednym z trzech przeznaczonych do tego celu pieców. 
Stwarza to najlepsze warunki do dalszej obróbki bez ryzyka wypaczenia 
materiału. Wydajność procesu odprężania wynosi 240 ton dziennie.

Redukcja napięć wewnętrznych
Dzięki odprężaniu cieplnemu redukowane są wszelkie naprężenia 

wewnętrzne stali, bez zmiany jej struktury czy wytrzymałości. Wpływa  
to bardzo korzystnie na dalszy proces obróbki materiału. Napięcia wewnętrzne 
materiału ujawniają się podczas np. cięcia lub frezowania w postaci różnego 
typu wypaczeń. Istotą odprężania cieplnego jest powolne i regularne podgrze-
wanie płyt, a następnie utrzymywanie stałej temperatury przez 6 godzin. Daje 
to gwarancję całkowitego odprężenia także bardzo grubych płyt.

14 godzinny etap chłodzenia
Decydujące jest powolne i równomierne chłodzenie materiału, trwające 

14 godzin, które w dalszym ciągu odbywa się w piecu. Płyty ulegają studzeniu 
w tempie 35°C na godzinę. Zbyt szybkie studzenie może spowodować 
ponownie powstanie napięć wewnętrznych, a nawet pęknięć w materiale.

Budowa korpusów form z rozstawem otworów Meusburgera

Uproszczenie wielu rozwiązań przynosi doskonałe efekty produk-
cyjne. Zawsze wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów. Dzięki 
wprowadzeniu standardowych rozstawów otworów, Meusburger oferuje 
zarówno w najmniejszych jak i największych wymiarach form optymalne 
rozwiązania odnośnie przelotowości.

Nadajemy jakości formę

ciąg dalszy »» 40
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Umieszczenie otworów chłodzących pomiędzy otworem prowadzącym i połączeniem śrubowym jest możliwe w przypadku formy każdej wiel-
kości. Odstęp krawędzi od średnicy słupa prowadzącego pozostaje zawsze taki sam. Rozstawy otworów we wszystkich płytach formujących oraz 
formach szczękowych - wykonane są zawsze według tej samej zasady i stanowią najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne.

Narożniki ułatwiające demontaż & krawędzie odniesienia

Na pierwszy rzut oka drobiazg, w praktyce natomiast cenna cecha: 
narożniki ułatwiające demontaż na wszystkich płytach formujących od śred-
nicy otworów pod prowadzenia powyżej 20mm. Dzięki przemyślanemu 
systemowi narożników do demontażu można w bardzo prosty i bezpieczny 
sposób oddzielić płyty formujące. Ułatwia to znacznie proces de/montażu.

Krawędzie odniesienia z maksymalną równoległością do otworów 
prowadzących umożliwiają precyzyjne ustawienie płyt w formie.

Gwinty mocujące

Ułatwienie demontażu i ponownego montażu. Dzięki gwintom mocu-
jącym w listwach F 70 przy rozbudowie formy listwy te są demontowane 
wraz z płytą mocującą. Pozwala to szybki i łatwy dostęp do pakietu płyt 
wypychaczy. Podczas kolejnego montażu listwy są montowane ponownie 
razem z płytą podporową, co daje podwójną oszczędność czasu.

Fakty

►	 Obrót w 2017:    291 milionów Euro

►	 Artykuły katalogowe:   86.000 – dostępność 97 %

► Produkty:     Elementy znormalizowane oraz artykuły warsztatowe w branży budowy form,   
     narzędzi oraz maszyn, gorących kanałów i technologii sterowania i regulacji temperatury

► Klienci:     Ponad 18.500 na świecie

► Przedstawicielstwa handlowe:   Indie, Chiny, Turcja, USA oraz Meksyk

► Liczba pracowników:   1 550

Grupa Meusburger - wyznaczamy światowe standardy

Grupa Meusburger jest czołowym międzynarodowym producentem wysokiej jakości normaliów, 
produktów z zakresu gorących kanałów i technologii sterowania i regulacji temperatury oraz wybranych 
artykułów z wyposażenia warsztatowego. 

Już ponad 18.500 klientów na całym świecie wykorzystuje zalety standaryzacji i korzysta z naszego ponad 
50-letniego doświadczenia w obróbce stali. Ciągła dostępność produktów czyni Grupę Meusburger nieza-
wodnym i globalnym partnerem w branży budowy form, narzędzi oraz maszyn.

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

* Materiał zdjęciowy: Fotografia (Meusburger)

Dalsze informacje:

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 maszyn używanych.

www.mac-tec.de

Charmilles CUT 300 Sodick AQ 750 L Premium

Charmilles HD 8

Fanuc Alpha 0iE

 Sodick AG 55 L Deckel Maho DMC 835 V

W ofercie posiadamy:

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

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

Oferujemy opakowania 200 l, 60 l lub 20 l

Dielektryki do EDM 

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

Tel. 52 354 24 00, Fax 52 354 24 01
E-mail: oberon@oberon.pl, www. oberon.pl
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Główne czynniki doboru materiału na elektrody

Szybkość usuwania materiału
Szybkość drążenia zwykle przedstawiamy w milimetrach sześcien-

nych na godzinę, ale faktycznie powinna być wyrażona w złotówkach 
na godzinę! Osiągnięcie zadowalającej szybkości nie zależy jedynie od 
prostego wyboru właściwych nastaw maszyny. To także proces bezpo-
średniego rozproszenia energii w procesie elektrodrążenia. Nie sposób 
zapobiec zużyciu elektrody, ale może ono być zminimalizowane przez 
wybór właściwego materiału z którego elektroda będzie przygotowana.

Odporność na zużycie
Są cztery rodzaje zużycia: objętościowe, narożnikowe, końcowe i na 

stronę. Uważamy, że z tych czterech najważniejsze jest narożnikowe przyj-
mując, że kształt końcowego wybrania określa zdolność elektrody do opie-
rania się zużyciu naroży i krawędzi. Konkludując, skoro elektroda skutecznie 
opiera się zużyciu w najbardziej czułych miejscach, całe jej zużycie też jest 
niewielkie i osiągnięta jest maksymalna długość życia elektrody.

Wykończenie powierzchni
Dobre wykończenie powierzchni jest osiągane przez właściwy mate-

riał elektrody, dobre warunki płukania i odpowiednie ustawienia zasi-
lania. Wysoka częstotliwość generatora i niska moc daje najlepszą jakość 
powierzchni, ponieważ takie ustawienia powodują najmniejsze kratery 
w obrabianym metalu. Końcowe wykończenie powierzchni będzie 
lustrzanym odbiciem powierzchni elektrody. Najlepszym materiałem na 
wykańczające elektrody jest użycie grafitów bardzo lub ultradrobnoziar-
nistych z uwagi na bardzo drobne ziarno i wysoką wytrzymałość.

Obrabialność
Każdy fachowiec, który obrabiał grafit jest świadomy, że grafit 

skrawa się bardzo łatwo. To, że łatwo się obrabia nie oznacza jeszcze, 
że należy zastanowić się nad doborem gatunku grafitu. Musi być na tyle 
wytrzymały, aby nie doszło do uszkodzenia przy manipulowaniu czy w 
trakcie samego procesu elektrodrążenia. Ważne są : wytrzymałość i mały 
rozmiar ziarna, wtedy minimalne promienie zaokrągleń i ścisłe tolerancje 
mogą być osiągnięte.

Koszt materiału
Koszt nabycia materiału na elektrodę to ogólnie mówiąc niewielka 

część kosztów elektrodrążenia detalu. Rzadko kto zauważa, że wyodręb-
nienie kosztu zakupu materiału z całości kosztów drążenia jest całkowicie 
bez sensu. Czas wykonania elektrody, czas drążenia, jakość pracy, zużycie 
elektrody - wszystkie te czynniki szczególnie zależą od materiału użytego 
na elektrodę bardziej niż inne. Znaczy to, że najważniejsza jest wiedza 
o właściwościach i charakterystykach dostępnych gatunków materiałów 
na elektrody i jak one wpłyną na obrabiany metal. Tylko z tymi wszystkimi 
danymi możliwe jest zrobienie analizy kosztów/wykonania, która pokaże 
prawdziwy koszt pracy na drążarce.

Fizyczne właściwości grafitów MERSEN:

Główne czynniki doboru grafitu na elektrodę

OBERON Robert Dyrda to firma, która od wielu lat sprawnie działa na polskim rynku dostawców narzędziowych. Dzięki doświad-
czeniu, oraz wieloletniej współpracy z wieloma czołowymi firmami w branży, możemy pochwalić się niezrównaną jakością oferowa-
nych przez nas produktów grafitowych oraz serwisu, który to darmowo oferujemy naszym klientom.

Produkty najwyższej klasy, bo na nich właśnie opieramy swoją działalność, oraz najlepsza jakość usług to motto i polityka firmy 
Oberon Robert Dyrda. Od roku 2007 współpracujemy ze światowym liderem w produkcji grafitów tj. firmą MERSEN. Możemy śmiało 
pochwalić się wyłącznością w dystrybucji grafitów tych producentów. Najlepsze recenzje wydać nam mogą nasi zadowoleni klienci, 
których z miesiąca na miesiąc przybywa. Mają oni świadomość, że decyzja o współpracy z firmą Oberon, była najlepszą rzeczą jaka 
mogła ich spotkać.

Najważniejsza dla nas jest jakość oferowanych usług - jakość obsługi klientów przez wszystkie działy, oraz najwyższa jakość dostar-
czanego materiału. Wyrazem dbałości o to, jest wdrożony w firmie System Zapewnienia Jakości wg ISO 9001:2000. Pierwszy certyfikat 
mieliśmy przyznany w 1999 roku, a w kolejnych latach był on odnawiany.

Gatunek
Gęstość 
[g/cm3]

Opór
właściwy 
[μΩm]

Wytrzy-
małość 

na 
zginanie 
[Mpa]

Twar-
dość 

w skali 
Shore'a 

Średni 
rozmiar 
ziarna 
[μm]

ELLOR+18 1,78 13,7 45 55 12

ELLOR+20 1,81 12,4 52 65 11

ELLOR+25 1,83 12,2 55 65 9

ELLOR+40 1,78 12,7 60 60 7

ELLOR+50 1,86 12,7 76 80 5

ELLOR DS4 1,88 12,7 90 70 4

ELLOR+20C 2,60 22,7 80 70 <1

OBERON Robert Dyrda oferuje pełne zakres materiałów przezna-
czonych na elektrody do drążenia, oraz pełen serwis usług dotyczących 
wykonywania gotowych elektrod. Oferujemy usługi:

• Frezowania C.N.C.;

• Szlifowania C.N.C.;

• Szlifowania na maszynach konwencjonalnych wałków i płaszczyzn;

• Toczenia.

Wszystkie usługi wykonujemy po dostarczeniu niezbędnej doku-
mentacji 2D lub 3D. Wykonanie oparte jest o technologię CAD/CAM . 
Obróbka zgrubna jak i wykańczająca, profilowanie elektrod, gwinto-
wanie oraz wiercenie.

W naszej ofercie gotowe półfabrykaty grafitowe czyli:

• Pręty okrągłe w średnicach od ø 1,5 do ø 50 mm;

• Pręty kwadratowe w przekroju od 5x5 do 50x50 mm;

• Pręty płaskie;

• Grafit cięty z bloku;

• Cienkie listki w grubości od 0,1 mm !!!

• Płytki zbieżne do drążenia elementów żeberkowych.

Pełen wykaz dostępny pod adresem naszej strony internetowej 
www.oberon.pl.

W przypadku, gdyby nie znaleźli Państwo interesującego Was 
kształtu, proszę dzwonić, zrobimy to od ręki na życzenie. Ponadto oferu-
jemy pełną pomoc techniczną w zakresie użytkowania naszych grafitów. 

Pozdrawiam

Dawid Hulisz

tel. (+48) 693 371 241

d.hulisz@oberon.pl

Rys. A. Zwykły GRAFIT 

Podczas procesu elektrodrążenia zwykłym grafitem, kawałki grafitu 
znikają bardzo szybko.

A B

Rys. B. Grafit MERSEN
Grafit MERSEN, z uwagi na bardzo wysoką wytrzymałość traci cząstki 
znacznie wolniej.
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Szybkie przezbrojenie maszyny, poprzez skrócenie procesów oraz ich automatyzację, to stale istotny czynnik zwięk-
szający efektywność i elastyczność produkcji. Firma SCHUNK, lider w dziedzinie systemów chwytakowych i technologii 
mocowań, nieustannie rozwija swoje portfolio produktów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz wymaga-
niom ich aplikacji. Rozwijając mocne strony systemu bazująco- mocującego VERO-S, SCHUNK wprowadza na rynek dwa 
modele premium: VERO-S NSE3 138- moduł szybkiej wymiany palet oraz VERO-S NSE-T3 138- moduł na wieżę mocującą. 

Jedną z innowacji jest opcjonalny, uruchamiany sprężyną stożek uszczelniający, który automatycznie blokuje interfejs 
zmieniający moduł, gdy tylko kołek mocujący zostanie uniesiony. W połączeniu z uszczelką, funkcja szybkiego blokowania 
zapobiega przedostawaniu się wiórów i zanieczyszczeń do interfejsu i bez zmiany wysokości uszczelnia ostatnią bramkę  
w całkowicie zamkniętych modułach.

Rys. 1. Dzięki opcjonalnemu stożkowi uszczelniającemu, interfejs jest 
niezawodnie chroniony przed wnikaniem chłodziwa, kurzu i wiórów

Rys.1a. Wymienność zaślepki względem uszczelnienia stożkowego

Wszystkie moduły szybkiej wymiany palet są standardowo wypo-
sażone w zintegrowane uszczelki. Standardową zaślepkę można łatwo 
zastąpić stożkiem uszczelniającym.

Wysokowydajny, pneumatyczny system 
szybkiej wymiany palet
Nowy sztandarowy produkt do uniwersalnych procesów frezowania

Siła dociągająca i sztywność zostały jeszcze bardziej zwiększone.
Firma SCHUNK po raz kolejny zwiększyła wydajność modułów VERO-S NSE3 138, w porównaniu do poprzednich bestsellerów. 

Ogromna siła dociągająca 8 kN lub 28 kN z aktywowaną funkcją turbo, a także zwiększona stabilność wymiarowa korpusu modułu 
mają pozytywny wpływ na sztywność rozwiązań mocujących. W rezultacie, najwyższe momenty gnące i siły poprzeczne mogą być 
niezawodnie absorbowane, gdy detale są mocowane u podstawy, na przykład do obróbki ich wysokości.

Rys. 2. Zintegrowana funkcja turbo 

Aby zwiększyć siłę dociągającą, moduł szybkiej wymiany palet 
może być dodatkowo zasilany sprężonym powietrzem. W porównaniu 
z siłą zacisku osiągniętą za pomocą sprężyny, funkcja turbo wpływa na 
siłę dociągającą zwiększając ją nawet o 250% dla optymalnego wyko-
rzystania wydajności maszyny. (max 28 kN).

1. Siła sprężyny- nierdzewne, odporne na zmęczenie sprężyny dociskowe.
2. Dodatkowa siła wynikające z funkcji turbo.

Mocowanie i pozycjonowanie modułów premium odbywa się za pomocą krótkiego stożka o powtarzalnej dokładności  
<0,005 mm. Zapewnia to maksymalną precyzję nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Ze względu na stożkowe dopa-
sowanie, sworznie zaciskowe mogą być również mimośrodowo łączone z modułami, co czyni ten proces niezwykle łatwym. 

Rys.3. Łatwe pozycjonowanie- bardziej przyjazne użytkownikowi

Promień wejścia na trzpień mocujący umożliwia szybkie i bezpieczne 
mocowanie nawet przy kącie nachylenia 23° i przesunięciu względem 
osi do 4 mm. Korzyści: bardziej przyjazny dla użytkownika do ręcznego 
i automatycznego ładowania.

1. Moduł zablokowany bez sworznia 
mocującego 
W stanie wentylowanym uszczelnienie 
jest nakładane na krótki stożek, całkowicie 
uszczelniając interfejs wymiany.

2. Moduł otwarty bez sworznia mocu-
jącego 
Po otwarciu modułu uszczelnienie prze-
chodzi w stan początkowy.

3. Moduł otwarty za pomocą sworznia 
mocującego
Stożek uszczelniający jest popychany w dół 
przez wprowadzenie pinu mocującego do 
modułu.

ciąg dalszy na stronie »» 46
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Rzeczywiste mocowanie odbywa się za pomocą siły sprężyny bez konieczności zewnętrznego zasilania energią. Przenoszenie sił 
następuje poprzez opatentowaną kinematykę napędową, która przekłada dostępną siłę sprężyny na maksymalną siłę dociskającą  
na sworzeń zaciskowy, mocowanie jest dopasowane do kształtu i samoblokujące, a siła dociągająca może zostać dodatkowo zwięk-
szona za pomocą zintegrowanej funkcji turbo. Elementy obrabiane pozostają bezpiecznie zamocowane także w przypadku nagłego 
spadku ciśnienia w układzie pneumatycznym. Otwarcie następuje w wyniku podania sprężonego powietrza o ciśnieniu 6 bar, przy 
jednoczesnym oczyszczeniu modułów.

Wygodny monitoring 
Aby uzyskać maksymalną niezawodność procesu, obie pozycje suwaka "otwarta" i "zamknięta" można monitorować w standardzie 

przy użyciu ciśnienia dynamicznego. 

Monitorowanie położenia suwaka zaciskowego za pomocą ciśnienia dynamicznego- stan otwarty 
1. Odpowietrzanie
Sprężone powietrze może się wydostać, ponieważ suwak mocujący nie 
znajduje się nad otworem przelotowym.

2. Ciśnienie dynamiczne
Sprężone powietrze nie może się wydostać, ponieważ suwak mocujący 
nie znajduje się nad otworem przelotowym.

Monitorowanie położenia suwaka zaciskowego za pomocą ciśnienia dynamicznego- stan zamknięty
1. Ciśnienie dynamiczne 
Sprężone powietrze może się wydostać, ponieważ suwak mocujący nie 
znajduje się nad otworem przelotowym.

2. Odpowietrzanie 
Sprężone powietrze nie może się wydostać, ponieważ suwak mocujący 
nie znajduje się nad otworem przelotowym.

Gwinty mocujące przygotowane dla wersji standardowej umożliwiają opcjonalne zamocowanie różnych wariantów monitorują-
cych. Obecność palety można monitorować za pomocą indukcyjnego przełącznika zbliżeniowego lub za pomocą innych czujników 
położenia do monitorowania warunków mocowania. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne modułów wykonane są z harto-
wanej stali nierdzewnej, dzięki czemu są absolutnie odporne na korozję 
i wyjątkowo trwałe. Specjalne obszary podparcia ułatwiają czyszczenie i 
zapewniają idealnie płaską powierzchnię kontaktu dla urządzeń mocują-
cych i detali. Dzięki pokrywie zamykającej na dolnej powierzchni modułu 
system jest całkowicie szczelny. 

Czas przezbrojenia decyduje o elastyczności systemu produkcyjnego, 
elementy mocujące i przedmioty obrabiane muszą być wymieniane 
szybko, pewnie i precyzyjnie. Umożliwiając pozycjonowanie i moco-
wanie w jednej operacji, VERO-S koncentruje się na racjonalizacji. Uniwersalny system modułowy, pozwala na bieżące zastosowanie 
urządzeń mocujących na dowolnej ilości maszyn. Nowe moduły premium są w pełni kompatybilne z systemem modułowym VERO-S, 
który obejmuje obecnie ponad 1000 możliwych kombinacji dla wysoce wydajnego mocowania detalu w procesie produkcyjnym.

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

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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MATRYCE SLUG FREE®

Matryce Slug Free® firmy Mate eliminują podciąganie odpadu. 
Podciąganie odpadu to stan, w którym odpad powraca na górną 
powierzchnię blachy w trakcie etapu zdzierania cyklu wykrawania. Odpad 
dostaje się między stempel i górną powierzchnię blachy w kolejnym cyklu. 
Powoduje to uszkodzenie detalu i oprzyrządowania. Matryce Slug Free® 
eliminują ten problem i pozwalają na produkowanie doskonałej jakości 
detali. Matryca Slug Free® została zaprojektowana z otworem, którego 
punkt zwężenia znajduje się pod powierzchnią, aby odpad nie mógł wracać 
po przejściu przez ten punkt. Kiedy odpad zostanie oddzielony od stempla, 
może swobodnie odpaść z obszaru wykrawania. Podciąganie odpadu jest 
wyeliminowane.

WNIOSKI

Podsumowując, narzędzia Mate ze względu na prostotę obsługi i 
uniwersalność, pozwalają nam na poprawę organizacji pracy i uspraw-
nienie produkcji. Dzięki narzędziom Mate, możemy produkować szyb-
ciej, ale bez żadnego uszczerbku na jakości! Szczególnie dziś, w warun-
kach silnej konkurencji globalnej, postawienie na zaufanego dostawcę jest 
jednym z kluczowych czynników sukcesu. Dla nas takim partnerem jest 
MATE Precision Tooling.

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

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

Test MATRYC SLUG FREE®

Zwycięzcą III edycji konkursu „MATE Eksperci Optymalizacji”

zorganizowanego przez AMATEX Sp. z o. o., dystrybutora narzędzi MATE w Polsce,

została firma „SAKS-POL” Spółka Jawna

Miło nam zakomunikować, że zwycięzcą III edycji 
konkursu „Mate. Eksperci Optymalizacji” organizowanego 
przez Amatex Sp. z o.o. dystrybutora narzędzi MATE  
w Polsce, została firma SAKS-POL Spółka Jawna. 

Przypomnijmy, że konkurs „Mate Eksperci Optymalizacji” 
skierowany jest do firm, które dzięki zastosowaniu optymalnie 
dobranych narzędzi do pras wykrawających Mate, rozwiązały 
problemy z nieefektywnym procesem czy obszarem cyklu 
wytwórczego. 

Zapraszamy do zapoznania się z profilem firmy SAKS-POL 
Sp.j. oraz opisem, w jaki sposób optymalnie dobrane systemy 
narzędziowe Mate pozwoliły firmie usprawnić produkcję.

„SAKS-POL” Spółka Jawna

„SAKS-POL” Spółka Jawna jest prywatnym przedsiębiorstwem 
działającym od 1992 roku. Początkowo firma produkowała obudowy 
i rozdzielnie metalowe, z roku na rok poszerzając swój asortyment.

W związku ze wzrostem wymagań oraz ciągłymi dążeniami do 
poprawy jakości w roku 1995 opracowano w firmie „SAKS-POL” i wdro-
żono do produkcji całą gamę rozdzielnic elektrycznych z PCV, do zasto-
sowania na zewnątrz budynków. W 1996 roku uruchomiono zakładową 
lakiernię proszkową. Rok później rozpoczęła swoją działalność narzę-
dziownia. W 2001 roku otwarto nowy dział produkujący fundamenty, 
obudowy i rozdzielnice z żywicy termoutwardzalnej (tzw. Estroduru). 

Firma „SAKS-POL” Spółka Jawna zajmuje się również usługowo lakie-
rowaniem proszkowym i obróbką blach (cięcie, krępowanie, wycinanie 
otworów na wykrawarce rewolwerowej). Wykonuje również rozdzielnice 
według indywidualnych projektów.

Od lewej do prawej: (1) Materiał pewnie utrzymywany przez zdzierak 
zanim stempel wejdzie z nim w kontakt. (2) Stempel wchodzi w materiał; 

odpad odrywa się od blachy. (3) Punkt docisku zwęża odpad.  
Suw stempla osiąga najniższy poziom, kiedy odpad przeciska się przez 
punkt docisku. (4) Stempel zostaje wciągnięty, a odpad może swobodnie 

spaść i odpaść przez zwężający się wylot matrycy Slug Free®.  
Odporne na ścieranie.

III edycja konkursu 
„Mate. Eksperci Optymalizacji”

rozstrzygnięta!

OFERTA

• obudowy i rozdzielnie metalowe, lakierowane proszkowo,

• kanały piętrowe dla budownictwa wielorodzinnego, wykonane z blachy i lakierowane proszkowo,

• szafy główne i administracyjne z blachy czarnej i kwasoodpornej (lakierowane proszkowo),

• drzwiczki rewizyjne i zabudowy wnęk,

• rozdzielnice elektryczne z PVC,

• rozdzielnice stacyjne słupowe w obudowie aluminiowej,

• obudowy do zastosowania w telekomunikacji (INTERNET), alarmów, TV kablowej,

• fundamenty z żywicy termoutwardzalnej,

• obudowy i rozdzielnie z żywicy termoutwardzalnej,

• tablice (deski) licznikowe 1-fazowe i 3-fazowe, listwy TH-35, wzierniki plastikowe, dławiki plastikowe.

SAKS-POL Spółka Jawna  05-250 Radzymin – Słupno 
   ul. Ceglana 11
   sakspol@sakspol.pl www.sakspol.pl

„Dzięki narzędziom Mate 
możemy produkować szybciej

i bez żadnego uszczerbku 
na jakości!”
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Gatunki 

pi³ taœmowych:

- MATRIX

- M-42

- HIT (M-42 modyfikowane)

- TOP (M-51 modyfikowane)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przecinarki taœmowe:

- pionowe i poziome

- automaty i pó³automaty

SUPER ZESTAWIENIE: NIEMIECKIE MASZYNY + AMERYKAŃSKIE PIŁY

Przedstawicielstwo w Polsce:
STR – Faktor    tel.: 0 22 815 27 96, 0 22 815 27 95
K. Strzała    fax: 0 22 613 06 89
ul. Mrówcza 243   GSM 600 822 467
04 – 697 Warszawa   e-mail: pily@str-faktor.pl
    www.str-faktor.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dla wszystkich 
typów pił 
taśmowych

• Dla noży 
taśmowych 

• Dla ciągłej 
obróbki taśm 
stalowych

Lider w technologii 
zgrzewania od roku 1923

Typy BAS 040 – BAS 120

Zgrzewarki iskrowe

Przedstawicielstwo w Polsce:
STR – Faktor    tel.: 0 22 815 27 96, 0 22 815 27 95
K. Strzała    fax: 0 22 613 06 89
ul. Mrówcza 243   GSM 600 822 467
04 – 697 Warszawa   e-mail: pily@str-faktor.pl
    www.str-faktor.pl
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Fot. 2. Dwukolumnowa, pozioma piła o rozpiętości 1250 mm pokazana 
podczas cięcia krążków o średnicy 750 mm. Na tyle nowoczesna, że taki 
przekrój przetnie w dwie godziny. Co ważne, mocny hydrauliczny naciąg 
taśmy gwarantuje piękną prostość cięcia.

Warto zwrócić uwagę, że piły do cięcia stali są w stanie ciąć również 
stopy aluminium. Niestety nie zawsze działa to w drugą stronę, tzn. piła 
dedykowana tylko do cięcia stopów aluminium nie będzie dobrze cięła 
stali. Wynika to z różnych zalecanych prędkości skrawania tych metali. 
Piły do cięcia stali są w stanie skrawać aluminium. Przetną, ale robią to 
mało wydajnie, kilka razy wolniej od maszyny stworzonej od podstaw do 
cięcia aluminium. Prędkość maszyny stosującej taśmy czy tarcze z zębami 
ze stali szybkotnącej nie jest dostosowana do cięcia aluminium (kończy 
się np. na 100 – 120 m/min). Szybka piła do cięcia aluminium, różni się 
konstrukcją. Przykładowo prowadzenia taśmy zrobione jest bez zacisku 
hydraulicznego w węglikach, taśma utrzymywana jest tylko w łożyskach 
tocznych. Sama taśma musi być z zębami z węglika, nie ze stali szybkot-
nącej. Niestety, po wjeździe taśmą z dużą prędkością (10 razy większą niż 
w stali) w twardy materiał najzwyczajniej straci zęby. Stanie się to dlatego, 
że taśma pracuje z szybkością nawet 1000 – 12000 m/min. Budowa 
taśmy, gdzie podstawa zęba zrobiona jest ze stali stopowej np. 40CrMoV4 
niestety nie zapewnia jej odpowiedniej wytrzymałości. Ostatnią rzeczą na 
jaką trzeba zwrócić uwagę jest chłodziwo i jego stężenie. W tej sprawie 
pomocą będzie dostawca taśm czy chłodziw do zakładu, bo przedstawi 
odpowiednie tabele stężeń i zaoferuje refraktometr, niewielki i tani gadżet 
pozwalający ocenić % stężenie emulsji chłodzącej.

Kupić piły i taśmy do nich można u dystrybutorów wymienionych 
w naszym raporcie. Warto maszyny obejrzeć na targach branżowych 
czy poprosić sprzedawcę o listę referencyjną zainstalowanych maszyn. 
Można wtedy podjechać do posiadacza podobnego urządzenia i zoba-
czyć jak sprawuje się w praktyce przemysłowej.

W tabeli zebraliśmy firmy oferujące na rynku polskim obrabiarki skra-
wające do cięcia metali. Kryteriów podziału tych maszyn może być wiele, 
w skrócie omówię na co zwracać uwagę przy zakupie możliwie uniwer-
salnej maszyny dzielącej metalowe pręty na plasterki.

Trzydzieści lat temu, kiedy zaczynałem pracę w przemyśle, do dyspo-
zycji małych zakładów były mechaniczne piły ramowe (tzw. ramówką 
lub „twoja-moja”, patrz fot. 1) gdzie brzeszczot ze stali szybkotnącej 
rozpięty na kabłąku wędrował tam i z powrotem. Były to urządzenia 
bardziej przydatne do cięcia profili, kształtowników niż stali narzę-
dziowych. Przy pełnych stalach, szczególnie tych twardszych, stopo-
wych, wydajność cięcia spadała dramatycznie do paru cm2 na minutę. 
Brzeszczoty były dość drogie, kruche, głównie z 6 zębami na cal. Przy 
takim uzębieniu cięcie dużego i pełnego przekroju mogło powodować 
błądzenie brzeszczotu w materiale. Czy piły te miały same wady? No 
nie, zaletą ramówek były małe gabaryty, mały pobór mocy i stosunkowo 
niska cena. Na krajowy rynek produkowały je zwolnione z opodatko-
wania Zakłady Doskonalenia Zawodowego.

Fot. 1. Naszą pierwszą piłą była ramowa piła BKA-30. Jeszcze teraz 
bywają do kupienia z drugiej ręki za 1500,-. Piła potrafiła przeciąć 
płaskownik 160 x 300. Trwało to jednak prawie dwie godziny. W 1998 
wymieniłem ją na pierwszą piłę taśmową.

W dużych zakładach przemysłowych zamiast pił ramowych 
używano do cięcia metali pił tarczowych. Były to pochodzące z ZSRR 
duże maszyny z tarczami o średnicach ponad 600 mm. W stosunku do 
pił ramowych zabierały na wióry dwa albo i trzy razy tyle materiału, 
bowiem rzaz czyli szerokość rowka po ostrzu piły wynosił 6 i więcej 
mm. Zęby wykonane ze stali szybkotnącej lub węglików mocowane 
były w wymiennych segmentach dokręcanych do tarczy. To akurat było 
sprytne rozwiązanie. Pozwalało na wymianę kilku uszkodzonych sztuk 
zębów, podczas gdy reszta uzębienia tarczy mogła być stosowana dalej. 
Wydajność pił tarczowych była wyższa niż ramowych, bo piła cały czas 
wędrowała do przodu, tnąc, a nie jak w przypadku ramówki pracując 
tam i z powrotem.

Sama idea ruchu elementu tnącego „zawsze do przodu” stoso-
wana jest we współczesnych piłach taśmowych do metalu. Elementami 
tnącymi są zęby ze stali szybkotnącej M42 lub M51 (stale z kobaltem) 
mocowane na stosunkowo elastycznej taśmie ze stali stopowej. Taśmy 
te produkowane są nie tylko w stosownej długości, ale także z różną 
geometrią zębów czy ich ilością na cal. Stosowanie zębów o różnej 
„gęstości” na długości ciętego przekroju pozwala uniknąć wyboczenia 
taśmy i krzywego cięcia. Ogólna zasada jest taka, że im większy przekrój, 
tym rzadsze i większe są zęby piły. Stosuje się też tzw. zmienne podziałki 
zębów, na przemian rzadszych i gęstszych po to, by ograniczyć drgania 
taśmy podczas cięcia. Wibracje narzędzia powodują bowiem czasem 
trudne do zniesienia piszczenie podczas skrawania w szczelinie.

Skoro przebrnęliśmy przez historię cięcia na zimno metali, pozo-
staje skupić się na dniu dzisiejszym. Decyzja jaką piłę taśmową warto 
wybrać zależy od materiału jaki będzie cięty. Nie ma pił całkiem uniwer-
salnych, bowiem inaczej, z inną prędkością tnie się stal czy aluminium. 
Proste cięcia niewielkich kształtowników dalej można robić na piłach 
tarczowych. Taka piła zajmie ćwierć metra kwadratowego i szybko utnie 
spawalne stale drobnymi zębami. Pakiety kształtowników czy rur prosto-
kątnych lepiej już ciąć na pile taśmowej. Przy powtarzalnych, wielokrot-
nych cięciach takich samych detali można się pokusić o piłę działającą w 
cyklu automatycznym. 

Sama konstrukcja pilarek taśmowych może być pionowa lub pozioma, 
gdzie owa orientacja opisuje kierunek przebiegu taśmy podczas cięcia. 
Mogą ciąć elementy prostopadle lub z ukosa. Skośne cięcia dotyczą raczej 
cięcia kształtowników i są praktycznie nie spotykane w narzędziowniach. 
Spoglądając na piły taśmowe poziome, widzimy dwa rodzaje. Koła z 
rozpiętą taśmą opadają równocześnie, lub ukośnie, bo rama zamoco-
wana jest z jednej strony na przegubie. Przegubowe nadają się do mniej 
twardych materiałów, tną opadającą „głowicą” jak dawniej piła ramowa. 
Ich zaletą jest niewielka cena i małe gabaryty. Do poważnych cięć twar-
dych stali sugerowałbym piły poziome dwukolumnowe, gdzie opadanie 
taśmy nie jest grawitacyjne, czyli nie pod własnym ciężarem, ale wymu-
szane jest przez układ hydrauliczny. (patrz fot. 2). Hydraulika doduszając 
taśmę da nam wymaganą wydajność cięcia. Często wydajność taką jak 
chcemy, w mm opadania taśmy na minutę, można wpisać już na pulpicie 
sterującym. To taka wygoda pozwalająca lepiej zaplanować pracę, bo 
wiemy kiedy zakończy się cięcie.

Raport – piły do cięcia stali, aluminium

D 12STOISKO

S T O M - T O O L  2 0 1 8
10-12.04

ZAPRASZAMY NA TARGI

ul. Krajowa 13, 
62-025 Kostrzyn
T: +48 61 415 85 00  
E-mail: info@stuermer-maszyny.pl

www.stuermer-maszyny.pl
 info@stuermer-maszyny.pl
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Przecinarki taśmowe - raport

Marka/Przedstawiciel
Kontakt z 
przedstawicielem firmy/
Telefon

Strona www/E-mail Model maszyny
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Behringer GmbH
Awexim sp. z o.o. tel. 22 750 78 07 www.awexim.pl

awexim@awexim.pl

HBE 511A Dynamic 510 510 10-150 tak tak tak tak tak tak tak tak tak zgrzebło-
wy tak tak/opcja tak

HBP 320/523GA 520 320 15-110 tak tak tak tak tak tak tak tak tak zgrzebło-
wy tak tak/opcja tak

PEGAS-GONDA
EKOMET

kom. 668791551
tel. 12 286 39 20

pegas-gonda.pl
ekomet@ekomet.com.pl

300x300 HERKULES X-CNC 300 300 20-100 tak tak tak tak tak tnie tak opcja tak tak opcja opcja tak

500x750 HORIZONTAL X 750 500 20-100 tak tak tak tak nie tak tak opcja tak opcja opcja opcja tak

IMET
EUROMETAL Sp. z o.o. tel. 58 550 08 20 www.eurometal.com.pl

eurometal@eurometal.com.pl

BS 300 PLUS SHI 300 255 18-110
(opcja) nie tak nie tak nie tak tak nie tak nie nie nie tak

H 800 NC F 1500 820 680 15-100 tak tak tak tak tak nie tak opcja tak nie tak opcja tak

BERNARDO
HAFEN tel. 25 740 20 01 www.hafen.pl

HBS 275 PRO 245 150 nie nie tak nie nie nie tak tak nie nie nie nie nie tak

MSB 320 V 320 300 tak nie tak tak tak nie tak tak nie nie nie nie nie tak

Pilous
Rem-Tech Remigiusz Mądrowski Sp.j

Biuro: tel. 22 837 14 97 
Jarek, Marek, Roman, 
Krzysztof, Remigiusz

www.rem-tech.com.pl
www.pilous-polska.pl
info@rem-tech.com.pl

ARG 330 DC Cf-NC 360 330 tak tak tak tak tak tak nie tak tak tak śrubowy tak tak tak

ARG 220 Plus 265 220 nie nie tak tak nie nie tak tak tak nie nie nie opcja tak

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

CONCEPT-265-GTH 380 260 15-120 tak tak tak tak nie tak tak tak tak śrubowy opcja opcja tak

CONCEPT-800/1000-PG 1000 800 15-120 tak tak tak tak nie tak tak tak tak śrubowy opcja opcja tak

Stuermer kom. 511 750 965 stuermer-maszyny.pl

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

HMBS 440 X 600NC-DG X 2000 610 410 tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak śrubowy tak tak nie



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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Oto lista cech jakie wyróżniają szlifierki serii IMPULSE spośród innych:

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

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

» Tłumik na wylotowym wężu powietrza minimalizuje hałas pracy szlifierki.

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

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

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

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

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

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

• Tulejka zaciskowa CHS.

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

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

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

Szlifierki pneumatyczne z serii IMPULSE

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

• Szlifierka obrotowa kątowa, model NA45-230. Obroty 
maksymalne 23 000 o/min.

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

Poniższe zdjęcia ilustrują szlifierki wyposażone w narzędzia.

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

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

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

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

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

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

Poniżej kilka przykładów ściernic garnkowych do 
omawianych szlifierek:

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

Pozdrawiam, Marek Adelski

kom. 693 371 202

E-mail: oberon@oberon.pl, 

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:

OBERON Robert Dyrda

ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
Tel. 52 35 424 00, fax 52 35 424 01
www.oberon.pl, www.nakanishi.pl
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Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucz-
nych PLASTPOL w Targach Kielce to ekspozycja ponad 800 
firm z 36 krajów świata. W jednym miejscu można zobaczyć 
najnowsze maszyny, roboty, linie produkcyjne, komponenty, 
metody recyklingu tworzyw sztucznych. Co roku wydarzenie 
odnotowuje nie tylko wzrost liczby wystawców, ale także 
zwiedzających - blisko 19 tys. w roku 2017. Od 22 do 25 maja 
2018 oczy polskiej i międzynarodowej branży skupione będą 
na 22. edycji PLASTPOLU.

Fakty mówią same za siebie: to dziś najważniejsze i największe dla 
branży przetwórstwa tworzyw sztucznych targi w Polsce, wydarzenie 
niezwykle cenione w Europie. Ponad 50 procent wystawców to firmy 
zagraniczne. W wystawie udział biorą reprezentanci, między innymi 
z: Niemiec, Austrii, Włoch, Francji, Holandii, Belgii, Czech, Danii, Grecji, 
Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Litwy, Izraela, Portugalii, Szwecji, 
Turcji, Rosji, USA, Słowacji, Węgier i wielu innych państw świata, nawet 
tak odległych jak Japonia, Chiny, Malezja. Najliczniej reprezentowane 
są firmy z Niemiec i Włoch. Dzięki takiemu przekrojowi firm zagranicz-
nych, PLASTPOL zyskał miano najbardziej międzynarodowych targów 
spośród wszystkich wystaw branżowych odbywających się w Polsce. 

Wszechobecna automatyzacja i cyfryzacja produkcji przemysłowej 
od komponentu po gotowy produkt to trend, jaki dominuje podczas 
targów PLASTPOL od lat. To w Kielcach właśnie wiele firm decyduje 

się prezentować nowości z tego zakresu. Cztery targowe dni stanowią 
również pakiet wiedzy o branży, między innymi o kierunkach jej rozwoju 
w kontekście pojawiających się nowych technologii i gospodarki 
o obiegu zamkniętym.

Podczas targów PLASTPOL bieżące dane branży przetwórstwa 
tworzyw sztucznych w Polsce i w Europie tradycyjnie przedstawia 
Fundacja PlasticsEurope Polska. W programie targowym pojawia się 
wiele propozycji o charakterze naukowym i technicznym np. semina-
rium techniczne Plastech Info oraz konkurs wiedzy o rynku tworzyw 
sztucznych – Omniplast. Najlepsze produkty targów od lat nagradzane 
są Medalami Targów Kielce podczas gali Platinum Plast. 

PLASTPOL 2018
– najważniejsze w Polsce, cenione za granicą

Zapraszamy 22 – 25 maja 

na targi PLASTPOL 2018 
w Targach Kielce!

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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cami. Podobnie jak w roku ubiegłym Targom INNOFORM® towarzyszyć 
będzie również Giełda Kooperacyjna, która stwarza szansę, aby w szybki 
i łatwy sposób poznać partnerów biznesowych z kraju jak i z zagranicy. 
Uczestnicy ubiegłorocznej Giełdy Kooperacyjnej podczas 70 spotkań 
brokerskich pozyskali nowych, ważnych partnerów biznesowych.

Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie Sp. z o.o. 
gwarantują najwyższy poziom organizacji tego wydarzenia i już dzisiaj 
zapraszają do współtworzenia Targów INNOFORM®.

Targi INNOFORM® stały się marką samą w sobie i na stałe zagościły w 
kalendarzu przedstawicieli branży narzędziowo – przetwórczej. Już dzisiaj 

zapraszamy do współtworzenia tego wyjątkowego wydarzenia, którego 
areną stało się Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze – jeden z 
najnowocześniejszych obiektów w Polsce. 

Dbając o czas i wygodę wszystkich zainteresowanych odwiedze-
niem Targów INNOFORM® organizator przygotował formularz rejestracji 
on-line, który upoważnia Gości Branżowych do otrzymania bezpłat-
nego biletu wstępu. Wystarczy wypełnić krótki formularz, aby bezpłatnie 
uczestniczyć w najważniejszej imprezie targowej dla narzędziowców. 
Zapraszamy do odwiedzenia Targów INNOFORM®.

Więcej informacji na: www.innoform.pl

Przygotowania do kolejnej edycji Targów INNOFORM® 
nabierają tempa. W dniach 24-26 kwietnia 2018 r. w 
Bydgoszczy swoją ofertę zaprezentują niemal wszyscy 
liderzy branży, co dodatkowo potwierdza, że INNOFORM® 
jest absolutnym numerem jeden na polskim rynku targo-
wych spotkań przemysłu narzędziowo-przetwórczego. 
Bardzo atrakcyjna, specjalistyczna oferta Wystawców, 
premiery maszyn i narzędzi oraz prezentacja innowacyj-
nych technologii podczas poprzedniej edycji przełożyły się 
nie tylko na olbrzymie zainteresowanie współtworzących 
wydarzenie Firm, ale także przyciągnęły zwiedzających z 
najdalszej części kraju i zagranicy.

Druga edycja Targów zapowiada się równie imponująco. Udział w 
wydarzeniu potwierdziły m.in. firmy: 

• A. MARCINIAK OT • ALPHA TECHNOLOGY • APLEX • BESSPOL • 
DEMATEC POLSKA • EMPLAST • EMUGE-FRANKEN TECHNIK • ENGRAM 
• FATPOL TOOLS, GRAFORM • GÜHRING • HASCO POLSKA • HTM 
OKUMA • INCOE INTERNATIONAL EUROPE • ITA • KNARR VERTRIEBS 
GmbH • MILAR • MILIMEX • MEXIM • MEUSBURGER GEORG GmbH 
• MMC HARDMETAL POLAND • NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE TOOLS 
• NEW TECHNOLOGY • NOVUMPLAST • OBERON 3D • OERLIKON 
BALZERS COATING POLAND •OMNI 3D • PAFANA A.A. • SCHMOLZ + 
BICKENBACH POLSKA • SINKOPLEX • STÄUBLI • STÜRMER MASZYNY • 
TECHNAR • TRANSCORN • WADIM PLAST • YG-1 • ZOLLER.

Program towarzyszący Targom INNOFORM® zapowiada się 
niezwykle interesująco. Jego bardzo mocnym merytorycznie elementem 
będzie m.in. dwudniowa Konferencja Narzędziowo-Przetwórcza organi-
zowana przez Bydgoski Klaster Przemysłowy we współpracy z Wystaw-

2. Targi INNOFORM®

Kolejna edycja coraz bliżej



Międzynarodowe
Targi  Metod i Narzędzi  

do Wirtualizacji Procesów

www.wirtotechnologia.pl

Międzynarodowe  
Targi Obrabiarek, Narzędzi  

i Technologii Obróbki

www.toolex.pl

 www.oilexpo.pl

OILexpo

Targi Olejów, Smarów 
i Płynów Technologicznych 

dla Przemysłu
 

2-4 października 2018
TOOLEX - Twoje Narzędzie do Biznesowego Sukcesu!

www.exposilesia.pl
ul. Braci Mieroszewskich 124 / Sosnowiec
tel. 32 78 87 538 | tel. 32 78 87 519 | fax 32 78 87 525 | e-mail: toolex@exposilesia.pl             

Zarezerwuj powierzchnię na Targach Toolex 2018:  Centrum Targowo-Konferencyjne

Centrum Targowo-Konferencyjne

www.exposilesia.pl

Targi Transportu Publicznego

Targi Transportu Turystycznego

www.silesiacoachexpo.pl

www.silesiakomunikacja.pl

24 - 25 kwietnia 2018, Sosnowiec

KONFERENCJA
„Transport niskoemisyjny  w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - plany 

i przykłady wdrożenia gazomobilności i elektromobilności”

tereny targowe:
Centrum Targowo-Konferencyjne

Expo Silesia
41-219 Sosnowiec

ul. Braci Mieroszewskich 124

16-18 października 2018, Sosnowiec

www.exposilesia.pl

Centrum Targowo-Konferencyjne

Międzynarodowe Targi Spawalnicze

Targi Stali, Metali Nieżelaznych,Technologii i Produktów

60.
a 

Konferencja Spawalnicza

TARGOM  
TOWARZYSZY:

Organizator: 
Instytut Spawalnictwa
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STREFA
NARZEDZI

STREFA OBRÓBKI
DREWNA

STREFA OBRÓBKI
TWORZYW
SZTUCZNYCH

STREFA
ENERGETYKI

STREFA OBRÓBKI
METALI
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2. Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego

24-26 kwietnia 2018, Bydgoszcz

®

www.innoform.pl

Przemysł
w najlepszej

formie
Organizatorzy:


