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i modyfikowania tekstury

30% krótszy czas wykonania 
tekstury

 
bez przetopienia powierzchni 
obrabianego materiału
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Duży skład atestowanych materiałów
• stal • miedź • brąz • grafit • aluminium
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Forum Narzędziowe OBERON® poleca:

Szanowni Państwo,

Ledwo minął PLASTPOL, a już zaraz będą poznańskie targi ITM. Czas 
biegnie nieubłaganie, w pierwszej połowie roku będziemy w kraju mieli aż 
cztery imprezy z pokazem maszyn czy narzędzi. Fakt, że PALSTPOL dedy-
kowany jest tylko przetwórstwu tworzyw, ale przecież wiele narzędziowni 
pracuje dla wtryskowni albo wręcz je posiada w ramach swojej firmy. ITM 
z salonem MACH-TOOL to z pewnością największy Polski jednorazowy 
pokaz maszyn różnych marek w jednym miejscu.

Czasami sarkamy, że tych targów różnej maści jest tyle. Moja firma 
jeździ corocznie na 8 imprez targowych. A jest ich przecież więcej. Dlaczego 
ludzie jeżdżą na targi? Z jednej strony proces decyzyjny nie jest przecież 
taki szybki i przed wydaniem miliona, czy kilku milionów złotych na nowe 
maszyny, trzeba zrobić w firmie niejedną burzę mózgów. Co się bardziej 
przyda, co się zwróci. Nowy sprzęt kupić, czy używany. I tak dalej. Potem 
jeszcze wyjazdy do jakiejś firmy, gdzie maszyna pracuje 2-3 lata, by posłu-

chać co to się podczas eksploatacji działo, jak szybko działa serwis i ile kosz-
tują naprawy. Przecież nie w każdej, szczególnie mniejszej firmie, jest „złota 
rączka” od sterowań czy napędów.

Co do koniunktury to oczekiwanie, że coś złego stanie się na rynku 
jest spore. Większość rozmówców na targach mówi, że jest dobrze: „tylko 
jak długo jeszcze?”. Skok w górę cen paliw nie poprawił nastrojów, bo to 
oznacza dodatkowe koszty. Każdy szuka okazji, by je zbijać, ale i znaleźć 
gdzieś brakujące pieniądze, bo to obniżanie kosztów, to walka z wiatrakami.

Oczywiście pieniędzy szukają nie tylko przedsiębiorcy. Urzędnicy nie 
są gorsi i też próbują ratować budżety gminne czy powiatowe. Ostatnio 
mieliśmy ciekawą kontrolę. Jeden z urzędów, zasłuchany w słowa 
premiera, by być innowacyjny i nowoczesny korzystał chyba z map sate-
litarnych. Podsumował powierzchnię naszych budynków, sprawdził wyso-
kości i zlecił kolejnemu urzędowi kontrolę. Sympatyczne panie przyszły  
i mierzyły powierzchnie użytkową każdego pomieszczenia. Sprawdziły też, 
że budynki o wysokości ponad 9 metrów nie mają w środku piętra, więc 
na podatku od nieruchomości nie oszukuję. Powierzchnia moich nierucho-
mości zmalała jednak o kilka procent. Podawałem bowiem do urzędów 
dane z projektów budowlanych, a tu do podatku np. klatki schodowe i co 
niższe zakamarki nie liczą się. Ja się cieszę, mam koszty ciut mniejsze. Urząd 
mniej, bo miał być domiar podatku. Pewnie poczuli się jak przedsiębiorcy  
z innowacyjnym pomysłem, który nie wypalił. Plany są zawsze piękne, życie 
je weryfikuje.

Zabrzmiało pesymistycznie, ale to może z przepracowania. Przecież 
gdyby nie marzenia i plany z nimi związane, nie byłoby po co żyć. Planujmy 
inwestycje, zmiany organizacyjne, a wakacje w przerwie śniadaniowej. 

Polecam wszystkim odwiedzenie targów ITM w Poznaniu. Może  
w tym roku jeszcze nic wielkiego nie kupimy, bo przyszłość jest niepewna. 
Powiem wręcz: okryta mętnym całunem urzędniczych pomysłów. Nawią-
żemy jednak kontakty i będziemy mieli gotowy grunt pod wspomniane 
marzenia i plany. Tego żadne unijne rozporządzenie jeszcze nie zabrania. 
ITM w Poznaniu to największa wystawa obrabiarek i oprzyrządowania  
w Polsce. Wszystko w jednym miejscu. My na swoim stoisku możemy 
porozmawiać o materiałach do produkcji. Będziemy też pokazywać 
precyzyjne szlifierki i super szybkie japońskie elektrowrzeciona Nakanishi. 
Zatem mam nadzieję, że między 5 a 8 czerwca zobaczymy się w Poznaniu. 
Pozdrawiam serdecznie
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Szlifierki do płaszczyzn, wałków i otworów
 reklama MARCOSTA - str. 55
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Krótko Krótko

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska na Międzynarodowych Targach 
w Poznaniu w ramach Salonu Obrabiarek  
i Narzędzi MACH-TOOL.

W dniach 5-8 czerwca br. będziemy 
czekać na Państwa w pawilonie 3 na stoisku 
numer 25.

Nasze oferta na Targach MACH-TOOL  
w Poznaniu!

W tym roku po raz pierwszy w Polsce 
zaprezentujemy obrabiarkę Ibarmia STAR 
ZVH 45L3 3000 – potężne centrum obróbcze 
z ruchomą kolumną, idealne dla podwyko-
nawców z różnych branż -  lotnictwa, energe-
tyki, motoryzacji.

Na stoisku zaprezentujemy również pokazy 
obróbcze na obrabiarkach: Nakamura-Tome 
WT-250II z wielozadaniowej serii WT (precy-
zyjna, dwuwrzecionowa tokarka, przezna-
czona do wielkoseryjnej produkcji skompliko-
wanych detali), Kitamura Mycenter HX500iG 
(centrum poziome), Nomura NN- 20UB8K 
(automat tokarski z podajnikiem prętów 

IEMCA) a także HAAS VF-2 (centrum pionowe 
z paletyzerem), HAAS DS-30Y (tokarka  
z osią Y), HAAS DM-2 (centrum frezarskie  
z robotem), Mitsubishi MV-1200R (wycinarka 
drutowa).

Tradycyjnie już na wszystkich naszych 
maszynach będziemy prezentowali obróbkę 
na żywo.

Pokazy całej gamy obrabiarek uzupełni 
oferta narzędzi, części, chłodziwa i oprogra-
mowania – czyli kompletne wsparcie technolo-
giczne od Abplanalp!

Do zobaczenia w Poznaniu!

Odwiedź nas na Targach MACH-TOOL w Poznaniu!

„Większe możliwości – większa produk-
tywność” – to motyw przewodni, który będzie 
towarzyszył Fabryce Obrabiarek Precyzyjnych 
AVIA S.A. podczas tegorocznej edycji targów 
MACH-TOOL w Poznaniu. 

Celem fabryki jest projektowanie oraz 
produkcja uniwersalnych obrabiarek wysokiej 
klasy, po to aby umożliwiać klientom wzrost 
elastyczności procesu produkcyjnego jak też 
podnosić wydajności obróbki. 

Od lat oferta firmy skierowana jest do 
krajowych i zagranicznych odbiorców. 

AVIA S.A. tradycyjnie będzie obecna w tym 
roku na targach ITM Polska w Poznaniu.

Chcemy być blisko klientów, aby odpo-
wiadać na ich pytania oraz prezentować 
możliwości naszych produktów. Jako polski 

producent precyzyjnych 
obrabiarek do metalu, 
wiemy jak ważna jest 
elastyczność w optyma-
lizacji kosztów produkcji  
i utrzymaniu parku 
maszynowego. 

Pracujemy na maszy-
nach, które sami wytwa-
rzamy, dlatego znamy 
potrzeby naszych 
klientów. Z roku na rok 
rozwijamy się, aby spro-
stać oczekiwaniom 

naszych odbiorców. Już niebawem otwarcie 
naszej nowej hali produkcyjnej!

Większe możliwości produkcyjne to jeszcze 
wyższa jakość naszych obrabiarek produkowa-
nych w krótkim czasie.

Do zobaczenia w Poznaniu -  hali 3 

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.

www.avia.com.pl

„Większe możliwości – większa produktywność”

Evatronix SA i 3D Systems GmbH zacie-
śniają współpracę i wprowadzają na rynek 
nowoczesne narzędzie do zautomatyzowanej 
kontroli jakości.

"Opracowanie i wprowadzenie na rynek 
nowoczesnego narzędzia do kontroli jakości 
jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów 
- firm z branży inżynieryjnej, które oczekują 
takiego rozwiązania" - mówi Adam Morawiec, 
wiceprezes ds. Rozwoju Evatronix SA. Narzę-
dzie do kontroli jakości, opracowane wspólnie 
przez Evatronix SA i 3D Systems jest dostępne 
w dwóch wariantach: pierwszy to pakiet prze-
znaczony do najbardziej zaawansowanych tech-
nologicznie pomiarów, który obejmuje skaner 
eviXscan 3D Heavy Duty Quadro i oprogramo-
wanie Geomagic® Control X™. Drugi wariant to 
pakiet przeznaczony do mniej wymagających, ale 
również dokładnych i precyzyjnych pomiarów: 
skaner eviXscan 3D Heavy Duty Optima oraz 
oprogramowanie Geomagic® Control X™.

“Zdecydowaliśmy się na wybór firmy 
Evatronix SA jako naszego partnera w Polsce 
ze względu na jej ogromne doświadczenie w 
projektowaniu i sprzedaży profesjonalnych 
skanerów 3D - eviXscan 3D – przeznaczonych 
do precyzyjnej kontroli jakości "- mówi Gina 
Strickland, Dyrektor ds. Globalnej Sprzedaży 3D 
Systems.

Zapraszamy do kontaktu!

Evatronix S.A.
www.evatronix.com

Evatronix SA i 3D Systems GmbH zacieśniają współpracę

Nowa zwijarka do blachy od HACO dla 
polskiego producenta kotłów C.O.

Tradycje działalności DEFRO Sp. z o.o. Sp. k. 
sięgają lat 70-tych ubiegłego wieku – obecnie 
jest to największy producent kotłów c.o. na 
paliwa stałe w Polsce i jeden z największych w 
Europie. Wypracowana pozycja lidera branży 
grzewczej motywuje do dalszych działań, które 
wspierają dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

Obecnie trwa rozbudowa nowoczesnego 
zakładu produkcyjnego. Nowa przestrzeń 
to nowe możliwości. W pierwszym kwar-
tale tego roku HACO FAT Sp. z o.o. dostar-
czyła i uruchomiła kolejną maszynę z logiem 

HACO. Tym razem firma DEFRO zainwestowała 
w hydrauliczną zwijarkę do blachy. Jest to już 
druga zwijarka dostarczona przez HACO FAT 
i zarazem siódma maszyna Grupy HACO dla 
rodzimego producenta kotłów. 

- Pierwsze maszyny HACO zakupiliśmy  
w 2006 roku. Mimo upływu lat, dalej z powo-
dzeniem wykorzystujemy je przy produkcji 
części do naszych kotłów. Czas jest dobrym 
potwierdzeniem jakości. Braliśmy to pod 

uwagę, wybierając 
dostawcę kolejnej 
maszyny do naszego 
zakładu w Rudzie 
Strawczyńskiej – mówi 
Pan Jarosław Pierzak, 
dyrektor produkcji.

Obok dwóch zwijarek 
4HBR, w zakładzie 
DEFRO z logiem HACO 
znajdziemy prasę 
krawędziową EURO-
MASTER, nożyce gilo-
tynowe HSL, wykra-
warkę do naroży VARI, 
wykrawarkę punk-

tową Kingsland 60P oraz wykrawarkę stero-
waną numerycznie OMATIC z automatyczną 
wymianą i indeksacją wszystkich narzędzi.

Zapraszamy do kontaktu!

Ciągły rozwój drogą do dalszych sukcesówZapraszamy na MACH-TOOL

Drodzy czytelnicy, niniejszy numer dedy-
kujemy targom MACH-TOOL w Poznaniu,  
na które już teraz serdecznie zapraszam. 
Będziemy do Państwa dyspozycji w hali nr 3,  
na stoisku nr 1 przez całe cztery dni targowe.

Targi MACH-TOOL trwają od 5 do 8 czerwca, 
w godzinach od 09:00 do 17:00, a w ostatni dzień 
do 16:00. Na stoisku otrzymacie Państwo plakat 
z gatunkami stali oraz najnowsze wydanie Forum 
Narzędziowego OBERON.

Targi MACH-TOOL to ostatnie targi przed 
wakacyjną przerwą. Po wakacjach spotkamy 
się jeszcze raz w Kielcach na targach METAL,  
a chwilę później bo w październiku, w Sosnowcu 
na targach TOOLEX. Forum Narzędziowe 
OBERON będzie też uczestnikiem na targach  
w Nadarzynie - WARSAW INDUSTRY WEEK.

Do zobaczenia we wrześniu w Kielcach!

LEGENDA: 
O - olej, W - woda, G - gaz, P - powietrze, S - kąpiel solna, (H) - twardość po hartowaniu, bez odpuszczania
Gatunki na pierwszym miejscu listy, wytłuszczone mają oznaczenia wg obecnej i starej PN. Skład chemiczny wg ostatniej normy w jakiej gatunek był wymieniony, lub ostatnich danych producenta.                       Plakat stal - OBERON edycja wrzesień 2014

Stal do pracy na gorąco Stal do pracy na zimno Stal szybkotnącaStal na korpusy i wkładki form do przetwórstwa tworzyw

Robert Dyrda, 88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15, tel. 52 35 424 00, fax 52 35 424 01, e-mail: oberon@oberon.plOBERON
®
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®

SYMBOL STALI, NORMA I KRAJ  
POCHODZENIA ODPOWIEDNIKA

Zawartość procentowa pierwiastków stopowych Parametry obróbki cieplnej Twardość

Przeznaczenie i typowe zastosowanieC Si Mn Cr Mo Ni V W Co Ti S P hartowanie 
°C

ośrodek 
chłodzący

twardość w zależności od temperatury odpuszczania w stanie
zmiękczonym

w HB

po hartowaniu
i odpuszczaniu

w HRC180°C 240°C 300°C 400°C 500°C 550°C 600°C

C45                                                            „45”  PN-EN dawna PN 0,42-0,50 0,17-0,37 0,50-0,80 max. 0,30 max. 0,10 max. 0,30 — — Cu 0-0,30 — 0-0,040 0-0,040 800-830 W — — — — — — — 207 56 Stal w gatunku C45 to wytrzymała stal o znacznej ciągliwości, stosowana w stanie normalizowanym i ulepszonym, a także 
hartowanym powierzchniowo. Stal C45 używa się na części maszyn średnio obciążone i odporniejsze na ścieranie, jak: 
wały korbowe, osie, wrzeciona i koła zębate. Dobra na korpusy przyrządów i form do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
elementy pomocnicze narzędzi, jak: płyty podstawowe, podkładki.

1.0503 lub C45~1.1730  DIN Niemcy 0,42-0,50 0-0,40 0,50-0,80 — — — — — — — 0-0,045 0-0,045 — — — — — — — — — 207 —
XC48H1  AFNOR Francja 0,45-0,51 0,15-0,35 0,50-0,80 max. 0,30 max. 0,15 max. 0,40 — — — — 0-0,035 0-0,030 — — — — — — — — — 212 —
~1045  AISI USA 0,42-0,50 0,15-0,40 0,60-0,90 — — — — — — — 0-0,050 0-0,040 — — — — — — — — — — —
45  GOST Rosja 0,42-0,50 0,17-0,37 0,50-0,80 max. 0,25 — — — — Cu 0-0,25 — 0-0,040 0-0,035 — — — — — — — — — 229 (surowy) —
41Cr4                                                          40H  PN-EN dawna PN 0,36-0,45 0,17-0,37 0,50-0,90 0,80-1,20 — max. 0,30 — — Cu 0-0,30 — 0-0,035 0-0,035 850 W — — — — 30 — — 217 30 Stal w gatunku 40H to stal stopowa chromowa o średniej hartowności. Ulepszana w całym przekroju ma spadek twardości 

w odległości 40 mm od powierzchni (nie hartuje się na wskroś). Może być hartowana powierzchniowo. Trudno spawalna. 
Stosowana głównie na części maszyn jak silnie obciążone wały, przekładnie zębate, tuleje, osie, korpusy przyrządów i form 
o większej trwałości niż wykonane ze stali C45. Czasem stosowana na tanie wkładki form po uprzednim azotowaniu.

1.7053 lub 41Cr4  DIN Niemcy 0,38-0,45 0-0,40 0,60-0,90 0,90-1,20 — — — — — — 0-0,030 0-0,035 840 W — — — — — 30 34 241 30
~38C4  AFNOR Francja 0,35-0,40 0,10-0,40 0,60-0,90 0,80-1,18 — — — — — — 0-0,035 0-0,035 850 O — — — — — 30 33 217 30
~5140  AISI USA 0,38-0,43 0,15-0,35 0,70-0,90 0,70-0,90 — — — — — — 0-0,040 0-0,035 — — — — — — — — — — —
40Ch  GOST Rosja 0,36-0,44 0,17-0,37 0,50-0,80 0,80-1,10 — max. 0,30 — — Cu 0-0,30 — 0-0,035 0-0,035 860 O — — — — — 30 33 217 30
—                                                                    —  PN-EN dawna PN — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Stal 1.2311 to najpopularniejsza stal narzędziowa na wkładki i korpusy form (wtryskowych) do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych oraz na korpusy kokili i tłoczników. Ulepszona w hucie do twardości 30 HRC. Nie wymaga późniejszej 
obróbki cieplnej, przez co unika się ryzyka powstania wad hartowniczych materiału. Dobra do chromowania  
i azotowania w celu uzyskania wysokiej jakości powierzchni wyrobów. Stal 1.2311 cechuje łatwa obróbka maszynowa, 
teksturowanie. Bardzo dobra polerowalność wkładek form wtryskowych, lepsza niż w gatunku 1.2312.

1.2311 lub 40CrMnMo7  DIN Niemcy 0,35-0,45 0,20-0,40 1,30-1,60 1,80-2,10 0,15-0,25 — — — — — 0-0,035 0-0,035 — — dostarczana ulepszona cieplnie ok 300 HB — 30
40CMD 8  AFNOR Francja 0,35-0,45 0,15-0,40 1,35-1,65 1,75-2,15 0,15-0,30 — — — — — 0-0,035 0-0,035 — — dostarczana ulepszona cieplnie ok 300 HB — 30
P20  AISI USA 0,28-0,40 0,20-0,80 0,60-1,00 1,40-2,00 0,30-0,55 — — — — — 0-0,035 0-0,035 — — dostarczana ulepszona cieplnie ok 300 HB — 30
—  GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—                                                                    —  PN-EN dawna PN — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Stal 1.2312 to popularna stal narzędziowa, stosowana na duże korpusy i na wkładki do form do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych, na korpusy form ciśnieniowych i tłoczników. Ulepszona hutniczo do 30 HRC. Nie wymaga późniejszej 
obróbki cieplnej, unika się ryzyka powstawania wad hartowniczych. Dodatek siarki zdecydowanie przyspiesza obróbkę 
skrawaniem większych płyt. Niestety siarka powoduje, że gatunek 1.2312 poleruje się gorzej od stali w gatunku 1.2311. 
Istnieje możliwość powstawania smug o różnym połysku na jej powierzchni i na powierzchni wyprasek.

1.2312 lub 40CrMnMoS8-6  DIN Niemcy 0,35-0,45 0,30-0,50 1,40-1,60 1,80-2,00 0,15-0,25 — — — — — 0,05-0,10 0-0,030 — — dostarczana ulepszona cieplnie ok. 300 HB — 30
40CMD8+S  AFNOR Francja 0,35-0,45 0,30-0,50 1,40-1,60 1,80-2,00 0,15-0,25 0-0,40 — — — — 0,05-0,10 0-0,030 840-870 O 50 49 48 46 42 40 36 — —
~P20+S  AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—  GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—                                                                    — PN-EN dawna PN — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Stal SUPERPLAST®300 to francuska stal (z huty INDUSTEEL) wstępnie utwardzona do 30 HRC. Stosowana na formy wtryskowe 

do przetwórstwa tworzywsztucznych. Gatunek ten charakteryzuje się podobnymi właściwościami mechanicznymi jak 
gatunek 1.2311 oraz polepszoną skrawalnością. Zawdzięcza to zrównoważonemu składowi chemicznemu (mniejsza zawartość 
węgla i mikro dodatki stopowe) i lepszej mikrostrukturze. Polepszona jednorodność struktury umożliwia polerowanie i 
trawienie chemiczne. Podobnie poprawiona w stosunku do 1.2311 jest stal TOOLOX 33®, która dodatkowo jest spawalna.

— DIN Niemcy — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
SUPERPLAST®300 AFNOR Francja 0,25 — 1,30 1,30 0,40 — — — — — 0-0,02 0,02 — — dostarczana ulepszana cieplnie ok. 290 - 320 HB — 32
— AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
TOOLOX 33® SS                        Szwecja 0,22-0,24 0,60-1,10 0,80 1,00-1,20 0,30 1,00 1,10-0,40 — — — 0-0,003 0-0,01 — — dostarczana ulepszana cieplnie ok. 290 - 310 HB — 32
— PN-EN dawna PN — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Stal SUPERPLAST®HP 370 to stal wstępnie ulepszona cieplnie w hucie do twardości 38 HRC. Od stali SUPERPLAST®400 

różni się dużo mniejszą zawartością węgla, jest przez to łatwiejsza w obróbce mechanicznej. Jest stosowana głównie na 
wkładki form do produkcji tworzyw sztucznych. Może również mieć zastosowanie dla komponentów technicznych lub 
dowolnej aplikacji, które mogą wymagać tego poziomu właściwości mechanicznych.

— DIN Niemcy — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
SUPERPLAST®HP 370 AFNOR Francja 0,08 — 3,0-4,0 2,5-3,5 max 1,0 — — max 1,0 — — 0-0,010 0-0,015 — — dostarczana ulepszana cieplnie ok. 330 - 370 HB — 38
— AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—                                                                    —  PN-EN dawna PN — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Stal SUPERPLAST®400 to stal na formy do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Stal o dużej twardości 370HB±10HB w 

chwili dostawy, ulepszona cieplnie we francuskiej hucie INDUSTEEL. Ma opatentowany skład chemiczny z dodatkiem 
boru. Łatwiejsze skrawanie od innych stali podobnej twardości, zwiększona przewodność cieplna w stosunku do 1.2311. 
Bezproblemowe reperacje spawaniem, dobra do azotowania, chromowania. Łatwe teksturowanie i polerowanie. Formy 
wykonane z tego materiału charakteryzują się  dużą trwałością. Podobny do niej jest niemiecki gatunek 1.2896 czyli PLAST 
320®.

1.2896 lub PLAST 320®  DIN Niemcy 0,34 — 0,80 1,70 0,40 0,50 — — — — 0-0,003 0-0,003 — — dostarczana ulepszona cieplnie ok. 330 HB — 36
SUPERPLAST ®400  AFNOR Francja 0,20-0,30 0,05-0,20 1,00-1,50 1,50-2,50 0,50-0,90 0,50-1,50 0,10-0,20 — — — 0-0,020 0-0,008 — — dostarczana ulepszona cieplnie ok. 330 - 370 HB — 38
—  AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—  GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— PN-EN dawna PN — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Stal SUPERPLAST® HP plus produkowana przez INDUSTEEL przeznaczona jest na wkładki form do produkcji tworzyw 

sztucznych. Szczególnie nadaje się do form wymagających wysokiego polerowania, do form o dużym zużyciu, przy 
zastosowaniu tworzyw sztucznych (włókna szklanego/długie serie). Może być również wykorzystywana do elementów 
maszyn, części eksploatacyjnych, narzędzi do obróbki plastycznej. Obróbkę tej twardej, opatentowanej przez INDUSTEEL 
stali dostarczanej w twardości 42 HRC ułatwia mała zawartość węgla i dodatki stopowe.

— DIN Niemcy — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
SUPERPLAST®HP Plus AFNOR Francja 0,13 — 3,0-4,0 2,5-3,5 max 1,0 — — max 1,0 — — 0-0,010 0-0,015 — — dostarczana ulepszona cieplnie ok. 380 - 420 HB — 42
— AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—                                                                    —  PN-EN dawna PN — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Stal TOOLOX 44® to najtwardsza z obecnie dostępnych na rynku stali narzędziowych ulepszonych cieplnie w hucie. 

Produkowana w szwedzkiej hucie SSAB dostarczana jest w twardości 45 HRC. Własności mechaniczne zachowuje do 
temperatury 590oC. Nawet po bardzo intensywnej obróbce skrawaniem nie wymaga odprężania. Stal TOOLOX 44® 
zachowuje jednorodność i niski poziom wtrąceń jak stal przetapiana ESR. Mała zawartość węgla ułatwia obróbkę 
skrawaniem. Daje się azotować i powlekać PVC. Może wtedy osiągać twardość 1000 – 3000 HV (ok. 70HRC).

—  DIN Niemcy — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—  AFNOR Francja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—  AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
TOOLOX 44® SS                         Szwecja 0,32 0,60-1,10 0,80 1,35 0,80 max 1,0 0,14 — — — 0-0,003 0-0,01 — — dostarczana ulepszona cieplnie ok. 450 HB — 45
40CrMnNiMo8-6-4                              —  PN-EN dawna PN 0,35-0,45 0,20-0,40 1,30-1,60 1,80-2,10 0,15-0,25 0,90-1,20 — — — — 0-0,035 0-0,035 — — dostarczana ulepszona cieplnie  ok. 300 HB — 30 Stal 1.2738 jest typowy gatunkiem stali wstępnie ulepszonej cieplnie do 280-325 HB. Charakteryzuje się dobrą obróbką 

mechaniczną i polerowalnością, nadaje się również do teksturowania. Stal 1.2738 obrabia się trudniej niż 1.2311 ale 
ma lepsza hartowność na wskroś dzięki dodatkowi niklu. Stal 1.2311 powyżej grubości 250 mm jest miękka w środku  
i powinna być zastępowana przez 1.2738. Stal 1.2738 dostarczana jest także w wyższej twardości niż 30 HRC jako 1.2738 
HH (Hi Hard – twardość 38 HRC).

1.2738 lub 40CrMnNiMo8-6-4  DIN Niemcy 0,35-0,45 0,20-0,40 1,30-1,60 1,80-2,10 0,15-0,25 0,90-1,20 — — — — 0-0,035 0-0,035 — — dostarczana ulepszona cieplnie ok. 300 HB — 30
40CMND8  AFNOR Francja 0,35-0,45 0,20-0,40 1,30-1,60 1,80-2,10 0,15-0,25 0,90-1,20 — — — — 0-0,035 0-0,035 — — dostarczana ulepszona cieplnie ok. 300 HB 30
~P20+Ni  AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—  GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—                                                                    —  PN-EN dawna PN — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Stal 1.2764 to stal narzędziowa dobrze hartująca się na wskroś. Stal wysoko ciągliwa. Stal 1.2764 charakteryzuje się 

doskonałą polerowalnością w stanie ulepszonym cieplnie. Jest to stal narzędziowa do pracy na zimno, ale stosowana też 
na wkładki do form do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Nadaje się na wkładki z dużymi lub głębokimi wybraniami. 
Stosowana na narzędzia wytłaczające, rolki formujące.

1.2764 lub X19NiCrMo4  DIN Niemcy 0,16-0,22 0,10-0,40 0,15-0,45 1,10-1,40 0,15-0,25 3,80-4,30 — — — — 0-0,030 0-0,030 780-810 O, P, S 60 59 58 56 52 — — 255 O,S-62 P-56
20NCD16  AFNOR Francja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—  AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
~18Ch2N4MA  GOST Rosja 0,14-0,20 0,17-0,37 0,25-0,55 1,35-1,65 0,30-0,40 4,00-4,40 0-0,05 0-0,20 — 0-0,06 0-0,025 0-0,025 — — — — — — — — — — —
45NiCrMo16                ~NPW+3% Ni  PN-EN dawna PN 0,40-0,50 0,10-0,40 0,15-0,35 1,20-1,50 0,15-0,35 3,80-4,30 — — — — 0-0,030 0-0,030 840-870 O 54 52 50 46 42 — — 285 56 Stal 1.2767 to stal narzędziowa przeznaczona głównie do pracy na zimno, charakteryzuje się wysoką hartownością  

i ciągliwością. W przetwórstwie tworzyw sztucznych stosowana na wkładki do form. Stal 1.2767 dzięki dużej zawartości 
niklu doskonale nadaje się do polerowania. Dobra do fakturowania powierzchniowego oraz obróbki elektroerozyjnej. 
Dzięki niewielkim odkształceniom podczas hartowania i łatwości polerowania używana jest na wkładki do formowania 
wtryskowego cienkich, przezroczystych elementów.

1.2767; 45NiCrMo16  DIN Niemcy 0,40-0,50 0,10-0,40 0,15-0,45 1,20-1,50 0,15-0,35 3,80-4,30 — — — — 0-0,030 0-0,030 840-870 O, P, S 54 52 50 46 42 — — 260 56
45NCD 16  AFNOR Francja 0,35-0,43 0,10-0,40 0,30-0,60 1,60-2,00 0,30-0,50 3,70-4,20 — — — — — — — — — — — — — — — — —
—  AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—  GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
X40Cr14                                       ~4H13 PN-EN dawna PN 0,36-0,45 0-0,80 0-0,80 12,0-14,0 — 0-0,60 — — — — 0-0,030 0-0,040 — — — — — — — — — — — Stal 1.2083 ESR (ESR -po przetopie elektrożużlowym) to stal na wkładki form do przetwórstwa tworzyw sztucznych 

działających korozyjnie. Stal 1.2083 ESR Zachowuje stabilność wymiarową w czasie ulepszania. Małe zużycie powierzchni 
przy tworzywach z wypełniaczami. Stosowana, gdzie wymagane jest wyjątkowo dobre wykończenie powierzchni (formy 
do soczewek obiektywów, płyt kompaktowych czy zastosowań medycznych). Poleruje się o wiele lepiej od tradycyjnego 
produkowanego gatunku 1.2083 czy od stali 4H13, która ma podobny skład chemiczny, ale dużo większym ziarnie

1.2083; X40Cr14  DIN Niemcy 0,38-0,45 0-1,00 0-1,00 12,5-13,5 — — — — — — 0-0,030 0-0,030 1000-1050 O, S 55 54 52 51 52 50 40 230 56
~Z40C14  AFNOR Francja 0,35-0,45 0-1,00 0-1,00 12,5-14,5 — 0-1,00 — — — — — — — — — — — — — — — — —
420  AISI USA 0-0,15 0-1,00 0-1,00 12,0-14,0 — — — — — — 0-0,030 0-0,040 980-1050 P 55 53 52 54 53 43 34 — —
40Ch13  GOST Rosja 0,36-0,45 0-0,80 0-0,80 12,0-14,0 0-0,60 — — — — — 0-0,025 0-0,030 1000-1050 O, P — — — — — — — — 51
—                                               ~4H13+S  PN-EN dawna PN — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Stal 1.2085 to wysokochromowa stal na korpusy i wkładki form. Nie posiada polskich odpowiedników. Wstępnie obrobiona 

w cieplnie w hucie do twardości 30 HRC. Łatwiejsza obróbka mechaniczna względem stali 1.2083 i 1.2316 dzięki dużemu 
dodatkowi siarki. Pomimo siarki, duża zawartość chromu (większa niż w 1.2083) powoduje lepszą odporność na korozję 
niż 1.2312, która to stal też zawiera siarkę. Gatunek 1.2085 nie daje się jednak wysoko polerować. Stosowany najczęściej 
na korpusy form z uwagi na łatwe wiercenie kanałów w połączeniu z nierdzewnością.

1.2085; X33CrS16  DIN Niemcy 0,28-0,38 0-1,00 0-1,00 15,0-17,0 — 0-1,00 — — — — 0,05-0,10 0-0,030 — — dostarczana ulepszona cieplnie ok. 300 HB — 30
Z40CD16+S  AFNOR Francja 0-0,40 0-0,35 0-0,90 0-16,00 0-1,05 0-0,30 — — — — 0,05-0,10 0-0,020 — — dostarczana ulepszona cieplnie ok. 300 HB — 30
—  AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—  GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—                                                                    — PN-EN dawna PN — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — SUPERPLAST® S (S jak stainless – nierdzewna) jest nową stalą ulepszoną wstępnie w hucie INDUSTEEL. Stosowana na 

obudowy form, na wkładki form niefakturowane i niepolerowane. Odporna na korozję dzięki bardzo małej zawartości 
węgla i wysokiej zawartości chromu. Nie powinna być stosowana do wysoko polerowanych lub teksturowanych 
powierzchni. Poprawiona obrabialność i spawalność względem stali 1.2083. Podobny skład (C, Cr), twardość w stanie 
dostawy i własności mechaniczne ma niemiecka stal CORROPLAST® 

CORROPLAST® DIN Niemcy 0,05 0,40 1,30 12,5 0,25 0,30 — — — — 0,15 0-0,020 — — dostarczana ulepszona cieplnie ok. 310-330 HB — 32
SUPERPLAST® Stainless AFNOR Francja 0,07 0,10-0,15 1,30-1,70 11,5-13,5 — — — — — — 0,10-0,15 0-0,030 — — dostarczana ulepszona cieplnie ok. 290-330 HB — 32
— AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
X38CrMo16                                        —  PN-EN dawna PN 0,33-0,43 0-1,00 0-1,00 15,5-17,5 0,80-1,30 0-1,00 — — — — 0-0,030 0-0,030 1000-1040 O, S dostarczana ulepszona cieplnie ok. 300 HB 230 30 Stal 1.2316 to stal narzędziowa nie posiadająca ścisłego polskiego odpowiednika. Stosowana na narzędzia do 

przetwórstwa tworzyw sztucznych powodujących korozję lub zawierających wypełniacze powodujące wycierania. 
Stosowana na głowice do wytłaczania profili. Stal 1.2316 posiada większą odporność na korozję od stali 1.2083 czy 4H13. 
Dobra polerowalność dzięki 16 % chromu. Dostarczana w stanie ulepszonym cieplnie już w hucie do 300 HB.

1.2316; X38CrMo17  DIN Niemcy 0,33-0,43 0-1,00 0-1,00 15,0-17,0 1,00-1,30 0-1,00 — — — — 0-0,030 0-0,030 1000-1040 O, S dostarczana ulepszona cieplnie ok. 300 HB 230 30
Z40CD16  AFNOR Francja 0,33-0,43 0,06-0,08 0,90 15,0-17,0 1,05 0-0,30 — — — — 0-0,035 0-0,020 — O 48 48 48 48 46 40 32 — —
~422  AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—  GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
X37CrMoV5-1                               WCL PN-EN dawna PN 0,33-0,41 0,80-1,20 0,25-0,50 4,80-5,50 1,10-1,50 — 0,30-0,50 — — — 0-0,020 0-0,030 1010-1030 O — — — — 48 50 — 229 48 Stal 1.2343 (dawniej WCL) to stopowa stal narzędziowa do pracy na gorąco. Przeznaczona na formy do odlewania 

pod ciśnieniem, na bardzo obciążone części pras, narzędzia do wyciskania oraz na wkładki do formowania tworzyw 
sztucznych, kiedy konieczna jest trwałość większa niż stali 1.2311 i lepiej wypolerowana powierzchnia. Stal o dużej 
hartowności i odporności na odpuszczanie podczas pracy. Odporna na szok termiczny, odpowiednia do azotowania. 
Kiedyś oznaczana jako WCL (stara PN).

1.2343 lub X38CrMoV5-1  DIN Niemcy 0,36-0,42 0,90-1,20 0,30-0,50 4,80-5,50 1,10-1,40 — 0,25-0,50 — — — 0-0,030 0-0,030 1000-1040 O, P 52 52 52 52 54 52 — 230 54
Z38CDV5 lub X38CrMoV5  AFNOR Francja 0,34-0,42 0,80-1,20 0,20-0,50 4,80-5,50 1,20-1,50 — 0,30-0,50 — — — 0-0,025 0-0,025 1000-1050 O, P, S — — — — 48 48 — 235 48
H 11  AISI USA 0,30-0,40 0,80-1,20 0,20-0,40 4,75-5,50 1,25-1,75 — 0,30-0,50 — — — 0-0,030 0-0,030 1010 P — — — — — 53 — 235 53
4Ch5MFS  GOST Rosja 0,32-0,40 0,80-1,20 0,15-0,40 4,50-5,50 1,20-1,50 max. 0,35 0,30-0,50 — Cu <0,30 max. 0,03 0-0,030 0-0,030 1000-1020 O 50 — — — 48 — — 241 48
X40CrMoV5-1                            WCLV  PN-EN dawna PN 0,35-0,42 0,80-1,20 0,25-0,50 4,80-5,50 1,20-1,50 — 0,85-1,15 — — — 0-0,020 0-0,030 1010-1030 O — — — — 48 50 — 229 50 Stal 1.2344 (dawniej WCLV) to stopowa stal narzędziowa do pracy na gorąco. Cechuje ją wysoka twardość, wytrzymałość 

na rozciąganie, ścieranie w wysokich temperaturach. W ograniczonym zakresie może być chłodzona wodą. Przeznaczona 
na kokile (małe gabaryty), na bardzo obciążone części pras, do wyciskania profili z metali lekkich. Na wkładki do 
formowania, ślimaki i cylindry do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Hartowana i odpuszczana ma twardość wyższą od 
1.2343 (WCL) w górnym zakresie temperatur. 

1.2344; X40CrMoV5-1  DIN Niemcy 0,37-0,43 0,90-1,20 0,30-0,50 4,80-5,50 1,20-1,50 — 0,90-1,10 — — — 0-0,030 0-0,030 1020-1060 O, P 52 52 52 54 56 54 50 230 54
Z40CDV5  AFNOR Francja 0,36-0,44 0,80-1,20 0,20-0,50 4,80-5,50 1,20-1,50 — 0,85-1,15 — — — 0-0,025 0-0,025 1000-1050 O, P, S — — — — — 49 — 229 49
H13  AISI USA 0,30-0,40 0,80-1,20 0,20-0,40 4,75-5,50 1,25-1,75 — 0,80-1,20 — — — 0-0,030 0-0,030 1010 P — — — — — 53 — 235 53
4Ch5MF1S  GOST Rosja 0,37-0,44 0,80-1,20 0,15-0,40 4,50-5,50 1,20-1,50 max. 0,35 0,80-1,10 — Cu <0,30 — 0-0,030 0-0,030 1020-1040 O — — — — — 47 — 241 47
55NiCrMoV7                              WNLV  PN-EN dawna PN 0,50-0,60 0,10-0,40 0,60-0,90 0,80-1,20 0,35-0,55 1,50-1,80 0,05-0,15 — — — 0-0,020 0-0,030 840-860 O — — — — 42 41 — 248 42 Stal 1.2714 (WNLV) to popularna stopowa stal narzędziowa do pracy na gorąco. Stosowana na stemple i matryce do 

kucia, kowadła do młotów i pras o dużych wymiarach i głębokich wykrojach. Na wkładki matrycowe, gdy potrzebna jest 
większa wydajność niż WNL (1.2713). Dostarczana w stanie zmiękczonym lub na życzenie ulepszonym wstępnie w hucie 
do 350 – 400 HB (1300 N/mm2). Dawniej w Polskiej Normie oznaczana jako WNLV, obecnie 55NiCrMoV7.

1.2714; 55NiCrMoV7  DIN Niemcy 0,50-0,60 0,10-0,40 0,65-0,95 1,00-1,20 0,45-0,55 1,50-1,80 0,07-0,12 — — — 0-0,030 0-0,030 830-870 O — — — — 44 — — 248 44
~55NCDV7  AFNOR Francja 0,50-0,60 0,10-0,40 0,50-0,80 0,70-1,00 0,30-0,50 1,50-2,00 0,05-0,15 — — — 0-0,025 0-0,025 850-880 O — — — — 43 — — 248 43
—  AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—  GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—                                                                NC6  PN-EN dawna PN 1,30-1,45 0,15-0,40 0,40-0,70 1,30-1,65 0-0,20 0-0,35 0,10-0,25 0-0,20 — — 0-0,030 0-0,030 810-830 O 60 58 — — — — — 248 60 Stal NC6 to stopowa stal narzędziowa do pracy na zimno. Stosowana jest na płyty tnące, wykrojniki, narzędzia do 

drewna, przyrządy pomiarowe, narzędzia do przeciągania rur. Nie ma zachodnich odpowiedników. Zaletą jest hartowanie 
w niskich temperaturach. Najbardziej podobna do zachodniego gatunku 1.2063 nie ma jednak wanadu (oznaczonego 
w tabeli: V). Nieznacznie inne są temperatury hartowania i uzyskiwane twardości. Stal NC6 ani żadna zbliżona składem 
chemicznym nie występuje w Polskiej Normie od 2004 roku, czyli od wprowadzenia PN-EN ISO 4957. Mimo to dalej jest 
użytkowana.

~1.2063; 145CrV6  DIN Niemcy 1,40-1,60 0,15-0,30 0,50-0,70 1,30-1,50 — — — — — — 0-0,035 0-0,035 820-850 O 63 61 60 56 — — — 225 61
—  AFNOR Francja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—  AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
~12Ch1  GOST Rosja 1,15-1,25 0,15-0,35 0,30-0,60 1,30-1,65 0-0,20 0-0,35 0-0,15 0-0,20 — — 0-0,030 0-0,030 850-870 O 61 60 — — — — — 241 63 (H)
—                                                              NC10  PN-EN dawna PN 1,50-1,80 0,15-0,40 0,15-0,45 11,0-13,0 0-0,20 0-0,35 0-0,15 0-0,20 — — 0-0,030 0-0,030 980-1000 O 60 59 58 55 — — — 255 58 Stal NC10 to stopowa stal narzędziowa do pracy na zimno. Ledeburytyczna stal NC10 stosowana jest na narzędzia 

do cięcia o wysokiej wydajności, noże do cięcia blach, narzędzia do gwintowania, ciągadła do drutu, rolki formujące. 
Bardziej odporna na ścieranie od stali NC6. Nie ma ścisłych zachodnich odpowiedników. Nieznacznie inne są temperatury 
hartowania i uzyskiwane twardości. Stal NC10 nie występuje w Polskiej Normie od 2004 roku, czyli od wprowadzenia PN-
EN ISO 4957. Dalej stosowana, choć zastępowana coraz częściej przez stal 1.2379.

~1.2201; X165CrV12  DIN Niemcy 1,55-1,75 0,25-0,40 0,20-0,40 11,0-12,0 — — 0,07-0,12 — — — 0-0,035 0-0,035 960-1000 O 63 62 60 58 — — — 230 61
—  AFNOR Francja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—  AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—  GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
X210Cr12                                         NC11  PN-EN dawna PN 1,90-2,20 0,10-0,60 0,20-0,60 11,0-13,0 — — — — — — 0-0,030 0-0,030 960-980 O 61 61 59 56 — — — 248 62 Stal 1.2080 (dawniej NC11) to  ledeburytyczna, chromowa stal narzędziowa do pracy na zimno. Stosowana do produkcji 

narzędzi do cięcia o wysokiej wydajności, gdzie jest wymagana większa ciągliwość, jak przeciągacze, frezy, rozwiertaki. 
Używana na narzędzia do wytłaczania i głębokiego tłoczenia, do wyciskania na zimno. Możliwe jest azotowanie stali 
1.2080 po hartowaniu z temp. 1060˚C. Bardzo dobra hartowność, odporność na ścieranie, mała skłonność do odkształceń.

1.2080; X210Cr12  DIN Niemcy 1,90-2,20 0,10-0,40 0,15-0,45 11,0-12,0 — — — — — — 0-0,030 0-0,030 940-970 O,P 62-63 61 59 57 54 — — 250 64
Z200C12  AFNOR Francja 1,90-2,20 0,10-0,40 0,15-0,45 11,0-13,0 — — — — — — 0-0,025 0-0,025 960-1000 O, S — 60 — — — — — 249 61
~D3  AISI USA 2,00-2,35 0,10-0,60 0,20-0,60 11,0-13,5 — — 0-1,00 0-1,00 — — 0-0,030 0-0,030 954 O — 61 — — — — — 255 61
Ch12  GOST Rosja 2,00-2,20 0,10-0,40 0,15-0,45 11,5-13,0 0-0,20 0-0,35 0-0,15 0-0,20 — 0-0,03 0-0,030 0-0,030 970 O 62 — — — — — — 255 62
X153CrMoV12                               NC11LV  PN-EN dawna PN 1,45-1,60 0,10-0,60 0,20-0,60 11,0-13,0 0,70-1,00 — 0,70-1,00 0-0,20 — — 0-0,030 0-0,030 1010-1030 P 61 — — — — — — 255 61 Stal 1.2379 (dawniej NC11LV) to najwyższej jakości ledeburytyczna stal do pracy na zimno. Zdecydowanie trwalsza od NC10 i 

NC11 dzięki molibdenowi i wanadowi. Stosowana na narzędzia do cięcia o wysokiej wydajności, noże do cięcia blach, narzędzia 
do gwintowania, ciągadła do drutu. Ponadto na narzędzia, gdzie jest wymagana większa ciągliwość, jak: przeciągacze, frezy, 
rozwiertaki. Bardzo dobra hartowność, odporność na ścieranie, mała skłonność do odkształceń. Stal 1.2379 (NC11LV) może 
być hartowana w 1050 - 1080°C. Jest wtedy twardsza, a po trzykrotnym odpuszczaniu w temperaturze 500°C – osiąga 
twardość 62 HRC.

~1.2379; X155CrVMo12-1  DIN Niemcy 1,50-1,60 0,10-0,40 0,15-0,45 11,0-12,0 0,60-0,80 — 0,90-1,10 — — — 0-0,030 0-0,030 1020
1050

P
P

62
60

61
59

60
58

59
60

60
61

56
58

— 250 62

Z160CDV12  AFNOR Francja 1,45-1,70 0,10-0,40 0,15-0,45 11,0-13,0 0,70-1,10 — 0,70-1,00 — — — 0-0,025 0-0,025 1000-1040 O, P, S 61 60 59 — — — — 255 61
D2  AISI USA 1,40-1,60 0,10-0,60 0,20-0,60 11,0-13,0 0,70-1,20 — 0,50-1,10 — — — 0-0,030 0-0,030 996 P 61 59 — — — — — 255 59
~Ch12MF  GOST Rosja 1,45-1,65 0,10-0,40 0,15-0,45 11,0-12,5 0,40-0,60 0-0,35 0,15-0,30 0-0,20 Cu <0,30 — 0-0,030 0-0,030 970 O 61 60 59 — — — — 255 61
X100CrMoV5                            ~ NCLV  PN-EN dawna PN 0,95-1,05 0,10-0,40 0,40-0,80 4,80-5,50 0,90-1,20 — 0,15-0,35 — — — 0-0,030 0-0,030 960-980 P 62 62 59 58 — — — 241 60 Stal 1.2363 to stopowa stal narzędziowa do pracy na zimno. Jest stosowana na narzędzia do obróbki drewna, jak: noże 

frezów, frezy, noże strugarek; stemple do przeróbki plastycznej na zimno, szczęki do walcowania gwintów, ciągadła do 
drutów, przyrządy pomiarowe. Cechuje ją dobra hartowność, odporność na ścieranie, skrawalność, znaczna ciągliwość 
i mała skłonność do odkształceń i pęknięć. Mniejsza zawartość węgla od NC11LV, NC11 czy NC10 powoduje, że jest mniej 
krucha. Skład podobny do dawniejszej stali NCLV.

~1.2363; X100CrMoV5-1  DIN Niemcy 0,90-1,05 0,20-0,40 0,40-0,70 4,80-5,50 0,90-1,20 — 0,10-0,30 — — — 0-0,035 0-0,035 930-970 O, P 62 62 60 57 — — — 231 63
Z100CDV5  AFNOR Francja 0,90-1,05 0,10-0,40 0,50-0,80 4,80-5,50 0,90-1,30 — 0,15-0,35 — — — 0-0,025 0-0,025 950-980 O, P,  S 61 60 — — — — — 241 61
A2  AISI USA 0,95-1,05 0,10-0,50 0,40-1,00 4,75-5,50 0,90-1,40 — 0,15-0,50 — — — 0-0,030 0-0,030 941 P 60 59 — — — — — 235 60
~9Ch5WF  GOST Rosja 0,85-1,00 0,15-0,40 0,15-0,40 4,50-5,50 0-0,30 0-0,35 0,15-0,30 0,80-1,20 — — 0-0,030 0-0,030 950-1000 O 60 59 — — — — — 241 59 (H)
90MnCrV8                                     NMV  PN-EN dawna PN 0,85-0,95 0,10-0,40 1,80-2,20 0,20-0,50 — — 0,05-0,20 — — — 0-0,030 0-0,030 780-800 O 60 — — — — — — 229 60 Stal 1.2842 (dawniej NMV) to stopowa stal narzędziowa do pracy na zimno stosowana do wyrobu narzędzi odpornych 

na ścieranie, wrzeciona, sprawdziany, noże talerzowe do papieru i skóry, formy do wytłaczania części z mas plastycznych. 
Charakteryzuje się dużą hartownością i znaczną twardością, jak również małymi odkształceniami wymiarów i kształtu po 
obróbce cieplnej. Ceniona także za łatwe hartowanie w niskiej temperaturze, niewielką cenę.

1.2842; 90MnCrV8  DIN Niemcy 0,85-0,95 0,10-0,40 1,90-2,10 0,20-0,50 — — 0,05-0,15 — — — 0-0,030 0-0,030 790-820 O 58 — — — — — — 220 64
90MV8  AFNOR Francja 0,80-0,95 0,10-0,40 1,80-2,20 — — — 0,05-0,20 — — — 0-0,025 0-0,025 760-800 O 59 — — — — — — 223 59
O2  AISI USA 0,85-0,95 0,20-0,40 1,40-1,80 0-0,35 0-0,30 — 0-0,20 — — — 0-0,030 0-0,030 760-780 O 59 — — — — — — 229 59
9G2F  GOST Rosja 0,85-0,95 0,10-0,40 1,70-2,20 — 0-0,20 0-0,35 0,10-0,30 0-0,20 — — 0-0,030 0-0,030 790 O 60 — — — — — — 229 60
50 WCrV8                                           ~ NZ2  PN-EN dawna PN 0,45-0,55 0,70-1,00 0,15-0,45 0,90-1,20 — — 0,10-0,20 1,70-2,20 — — 0-0,030 0-0,030 910-930 O 56 55 54 — — — — 229 56 Stal 1.2542 to stopowa stal narzędziowa do pracy na zimno. Stosowana na dłuta, przecinaki, noże pracujące na 

zimno i na gorąco, formy do odlewania stopów aluminium; odporna na odpuszczanie, mało skłonna do paczenia i 
pękania w stosunku do innych stali narzędziowych na zimno. Stal 1.2542 zawiera stosunkowo mało węgla, co czyni 
ją bardziej odporną na uderzenia od innych stali z tej grupy. Zbliżona składem chemicznym do NZ2.

1.2542; 45WCrV7  DIN Niemcy 0,40-0,50 0,80-1,10 0,20-0,40 0,90-1,20 — — 0,15-0,20 1,80-2,10 — — 0-0,035 0-0,035 890-930 O 56 55 54 52 — — — 225 57
45WCrV8; 45 WCV 20  AFNOR Francja 0,40-0,50 0,70-1,10 0,15-0,45 0,95-1,25 — — 0,15-0,30 1,70-2,20 — — — — — — — — — — — — — — —
S1  AISI USA 0-45-0,55 0,20-0,40 0,20-0,45 1,25-1,75 0-0,40 — 0,15-0,30 1,00-3,00 — — 0-0,030 0-0,030 941 O 56 55 — — — — — 229 56
5ChW2SF  GOST Rosja 0-45-0,55 0,80-1,10 0,15-0,45 0,90-1,20 0-0,30 0-0,35 0,15-0,30 1,80-2,30 — — 0-0,030 0-0,030 910 O 56 55 — — — — — 229 56
60WCrV8                                         NZ3  PN-EN dawna PN 0,55-0,65 0,70-1,00 0,15-0,45 0,90-1,20 — — 0,10-0,20 1,70-2,20 — — 0-0,030 0-0,030 900-920 O 60 58 54 — — — — 229 58 Stal 1.2550 (dawnej NZ3) to stopowa stal narzędziowa do pracy na zimno, do hartowania w oleju, odporna na 

uderzenia. Stosowana na wykrojniki, przebijaki, tabletkarki, ostrza gilotyn, narzędzia do bicia monet. Stal 1.2550 
zawiera stosunkowo mało węgla, co czyni ją bardziej odporną na uderzenia od innych stali z tej grupy. W nowej normie 
PN-EN oznaczana 60WCrV8.

1.2550; 60WCrV7  DIN Niemcy 0,55-0,65 0,50-0,70 0,15-0,45 0,90-1,20 — — 0,10-0,20 1,80-2,10 — — 0-0,030 0-0,030 870-900 O 59 57 56 52 — — — 225 60
55WC20  AFNOR Francja 0,50-0,60 0,70-1,10 0,15-0,45 0,90-1,20 — — — 1,70-2,20 — — 0-0,025 0-0,025 880-920 O 58 57 — — — — — 228 58
S1  AISI USA 0,45-0,55 0,20-0,40 0,20-0,45 1,25-1,75 0-0,40 — 0,15-0,30 1,00-3,00 — — 0-0,030 0-0,030 941 O 56 55 — — — — — 229 56
~6ChW2S  GOST Rosja 0,55-0,65 0,50-0,80 0,15-0,40 1,00-1,30 0-0,30 0-0,35 0-0,15 2,20-2,70 — — 0-0,030 0-0,030 860-900 O 59 58 — — — — — 269 58 (H)
X210CrW12                     ~NC11+C+W  PN-EN dawna PN 2,00-2,30 0,10-0,40 0,30-0,60 11,0-13,0 — — — 0,60-0,80 — — 0-0,030 0-0,030 960-980 O 63 62 59 57 54 — — 255 62 Stal 1.2436 to stopowa stal narzędziowa do pracy na zimno o najwyższej zawartości węgla wśród stali narzędziowych. 

Stal ledeburytyczna o wysokiej zawartości chromu, bardzo odporna na zużycie, posiada lepsze właściwości hartownicze 
niż gatunek 1.2080. Cechuje ją wysoka odporność na ścieranie, dobra udarność, optymalne własności do cięcia, spełnia 
wysokie wymagania co do twardości. Nadaje się na: matryce do wycinania i tłoczniki, narzędzia prasujące i matryce do 
gięcia, przykładnice do krawędziarki i noże, matryce do wytłaczania, przebijaki, wykrojniki, prowadnice.

1.2436; X210CrW12  DIN Niemcy 2,00-2,25 0,10-0,40 0,15-0,45 11,0-12,0 — — — 0,60-0,80 — — 0-0,030 0-0,030 950-980 P, O 62 61 60 58 56 — — 250 64
X210CrW12-1; Z 210 CW 12-01  AFNOR Francja 2,00-2,30 0,10-0,40 0,15-0,45 11,0-13,0 — — — 0,60-0,80 — — 0-0,030 0-0,030 950-980 O, P 64 63 62 61 56 53 48 — —
—  AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—  GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— PN-EN dawna PN — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Stal TENASTEEL® to stal narzędziowa do pracy na zimno. Wyższa niż średnia zawartość chromu i pośrednia węgla dają 

w efekcie bardzo dobrą wytrzymałość w połączniu z udarnością. Doskonale zastępuje stal 1.2379 dzięki ograniczeniu 
nadmiernej kruchości. Stal TENASTEEL® cechuje wysoka czystość, drobne węgliki chromu, molibdenu i wanadu 
dające większą odporność na ścieranie niż stali 1.2379. Dobra obrabialność w stanie zmiękczonym, szczególnie 
dobra odporność na odpuszczenie w wyższych temperaturach. Specjalnie przeznaczona do azotowania i powlekania 
powierzchni PVD/CVD.

— DIN Niemcy — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
TENASTEEL ®P AFNOR Francja 0,90-1,10 0,80-1,20 0,20-0,40 7,00-8,00 2,00-3,00 — 0,20-0,40 — — — 0-0,005 0-0,008 1030-1050 P, S 61 — — — 61 61 51 250 61
— AISI USA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—                                                              SK5V  PN-EN dawna PN 1,30-1,45 0-0,50 0-0,40 3,50-4,50 0,70-1,20 — 4,20-4,80 12,0-13,5 5,00-6,00 — 0-0,030 0-0,030 1210-1250 O, S — — — — — 65 — 285 65 Stal 1.3202 to stal szybkotnąca o bardzo dużej odporności na ścieranie i dużej na odpuszczanie. Stosowana do obróbki 

twardych materiałów, zużywających krawędzie tnące. Stal 1.3202  jest doskonała na narzędzia tokarskie, strugarskie i 
noże kształtowe, narzędzia wykańczające (również materiałów o wysokiej wytrzymałości), wiertła specjalne, narzędzia 
do obróbki kół zębatych, a także frezy i części skrawające obrabiarek automatycznych.

1.3202; S12-1-4-5  DIN Niemcy 1,30-1,45 0-0,45 0-0,40 3,80-4,50 0,70-1,00 — 3,50-4,00 11,5-12,5 4,50-5,00 — 0-0,030 0-0,030 1210-1250 O,P — — — — — 65-67 — 300 65
~Z160WKVC 12-05-05-04  AFNOR Francja 1,50-1,65 0-0,50 0-0,40 4,00-5,00 0,70-1,00 — 4,75-5,35 11,5-13,0 4,50-5,20 — 0-0,030 0-0,030 1220-1260 O, P, S — — — — — 65 — 295 66
~T15  AISI USA 1,50-1,60 0,15-0,40 0,15-0,40 3,75-5,00 0-1,00 0-0,75 z Cu 4,50-5,25 11,75-13,0 4,75-5,25 — 0-0,030 0-0,030 1227 S — — — — — 65 — 277 65
—  GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
HS10-4-3-10                              SK10V  PN-EN dawna PN 1,20-1,35 0-0,45 0-0,40 3,80-4,50 3,2-3,90 — 3,00-3,50 9,00-10,0 9,50-10,50 — 0-0,030 0-0,030 1210-1250 O, S — — — — — 66 — 302 66 Stal szybkotnąca 1.3207 to gatunek stali łączący, dzięki swemu składowi, zachowywanie krawędzi skrawającej 

i odporność na wysokie temperatury. Jest stosowana na narzędzia do obróbki zgrubnej i wykańczającej, gdzie 
wymagany jest jak najdłuższy czas „życia” narzędzia, w automatach tokarskich, gdzie zużycie powodowane jest przez 
produkcję seryjną, a także na ostrza i frezy narażone na szczególnie duże naprężenia.

1.3207; S10-4-3-10  DIN Niemcy 1,20-1,35 0-0,45 0-0,40 3,80-4,50 3,0-3,50 — 3,20-3,90 9,00-10,0 9,50-10,50 — 0-0,030 0-0,030 1210-1250 O, P — — — — — 65-67 — 300 66
Z130WKCDV 10-10-04-04-03  AFNOR Francja 1,20-1,35 0-0,50 0-0,40 3,50-4,50 3,0-3,50 — 3,20-3,90 9,00-10,0 9,50-10,50 — 0-0,030 0-0,030 1200-1240 O, P, S — — — — — 66 — 295 66
~M48  AISI USA 1,42-1,52 0,15-0,40 0,15-0,40 3,50-4,00 2,75-3,25 0-0,75 z Cu 4,75-5,50 9,50-10,50 8,00-10,0 — 0-0,070 0-0,030 1210-1250 O — — — — — 65 — 293 65
~R9M4K8  GOST Rosja 1,00-1,10 0-0,50 0-0,50 3,00-3,60 3,80-4,30 0-0,40 2,30-2,70 8,50-9,50 7,50-8,50 — 0-0,030 0-0,030 1230 — — — — — — 65 — 285 65
HS6-5-2-5                                   SK5M  PN-EN dawna PN 0,87-0,95 0-0,45 0-0,40 3,80-4,50 4,70-5,20 — 1,70-2,10 5,90-6,70 4,50-5,00 — 0-0,030 0-0,030 1200-1220 O, S — — — — — 65 — 269 64 Stal 1.3243 to stal szybkotnąca. Stal 1.3243 to gatunek stali, w którym dodatek kobaltu (Co) skutkuje wysoką odpornością 

na odpuszczanie i hartowanie, przez co stal ta jest szczególnie odpowiednia dla zastosowań w wyższych temperaturach 
(angażujących wyższe temperatury) i nieciągłym skrawaniu. Stal 1.3243 jest stosowana na frezy, mocno obciążane 
wiertła kręte, oraz na gwintowniki, noże kształtowe, przy obróbce skrawaniem materiałów o dużej wytrzymałości, a 
także na przepychacze i przeciągacze.

1.3243; S6-5-2-5  DIN Niemcy 0,88-0,96 0-0,45 0-0,40 3,80-4,50 4,70-5,20 — 1,70-2,00 6,00-6,70 4,50-5,00 — 0-0,030 0-0,030 1200-1240 O, P — — — — — 64 — 300 64
Z90WDKCV 06-05-05-04-02  AFNOR Francja 0,88-0,96 0-0,50 0-0,40 3,50-4,50 4,60-5,30 — 1,70-2,20 5,70-6,70 4,50-5,20 — 0-0,030 0-0,030 1180-1220 O, P, S — — — — — 64 — 275 64
~M41  AISI USA 1,05-1,15 0,15-0,50 0,20-0,60 3,75-4,50 3,25-4,25 0-0,75 z Cu 1,75-2,25 6,25-7,00 4,75-5,75 — 0-0,030 0-0,030 1190 S — — — — — 65-66 — 269 66
R6M5K5  GOST Rosja 0,84-0,92 0-0,50 0-0,50 3,80-4,50 4,80-5,30 0-0,40 1,70-2,10 5,70-6,70 4,70-5,20 — 0-0,030 0-0,030 1230 O — — — — — 65 — 269 65
HS6-5-2-5S                     ~SK5M+%S PN-EN dawna PN 0,87-0,95 0-0,45 0-0,80 3,80-4,50 4,70-5,20 — 1,70-2,10 5,90-6,70 4,50-5,00 — 0,06-0,15 0-0,035 1210 O — — — — — 64 — 269 64 Stal 1.3245 to stal szybkotnąca. 1.3245 to twarda stal, dobrze zachowująca krawędź skrawającą, odporna na odpuszczanie 

i hartowanie. Składem zbliżona do 1. 3243 jednak wyższy dodatek siarki polepsza skrawalność, umożliwia wycięcie 
drobniejszych detali, pozwala np. na wytwarzanie zataczanych ślimaków. Stal 1.3245 jest stosowana na wydajne frezy 
różnego rodzaju (krążkowe i na frezy zataczane ślimakowe), na noże grzebieniowe do gwintów i segmenty ostrz pił 
tarczowych.

1.3245; S6-5-2-5S DIN Niemcy 0,87-0,95 0-0,45 0-0,80 3,80-4,50 4,70-5,20 — 1,70-2,10 5,90-6,70 4,50-5,00 — 0,06-0,15 0-0,035 1190 O — — 62 62,5 64 66 55 269 64
~Z90WDKCV 06-05-05-04-02+S AFNOR Francja 0,88-0,96 0-050 0-0,40 3,50-4,50 4,60-5,30 — 1,72-2,00 5,70-670 4,50-5,20 — 0,06-0,15 0-0,035 1190 O — — — — 64 64 — 269 64
~M35+S AISI USA 0,92 0,35 0,30 4,10 5,00 — 1,90 6,20 4,80 — 0,06-0,15 0-035 1190 O — — — — — 64 — 275 64-66
— GOST Rosja — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
HS6-5-2                                      SW7M  PN-EN dawna PN 0,80-0,88 0-0,45 0-0,40 3,80-4,50 4,70-5,20 — 1,70-2,10 5,90-6,70 0-0,50 — 0-0,030 0-0,030 1190-1230 O, S — — — — — 64 — 269 64 Stal 1.3343 to standardowy gatunek stali szybkotnącej. Stal 1.3343 cechuje wysoka wytrzymałość i dobre właściwości 

tnące. Może być stosowana na większość narzędzi do obróbki zgrubnej i/lub wykańczającej metalu. Ze stali szybkotnącej 
1.3343 produkuje się np.: wiertła kręte, wszelkiego rodzaju frezy, gwintowniki, narzynki, przeciągacze, przepychacze, 
rozwiertaki, pogłębiacze stożkowe, noże grzebieniowe do gwintu, segmenty ostrz pił tarczowych, narzędzia kształtujące, 
narzędzia do drewna.

1.3343; S6-5-2  DIN Niemcy 0,86-0,94 0-0,45 0-0,40 3,80-4,50 4,70-5,20 — 1,70-2,00 6,00-6,70 — — 0-0,030 0-0,030 1190-1230 O, P — — — — — 64 — 300 64
Z85WDCV 06-05-04-02  AFNOR Francja 0,80-0,87 0-0,50 0-0,40 3,50-4,50 4,60-5,30 — 1,70-2,20 5,70-6,70 — — 0-0,030 0-0,030 1200-1230 O, P, S — — — — — 64 — 260 64
M2  AISI USA 0,78-0,88 0,20-0,45 0,15-0,40 3,75-4,50 4,50-5,50 0-0,75 z Cu 1,75-2,20 5,50-6,75 — — 0-0,030 0-0,030 1216 S — — — — — 64 — 248 64
R6M5  GOST Rosja 0,82-0,90 0-0,50 0-0,50 3,80-4,40 4,80-5,30 0-0,40 1,70-2,10 5,50-6,50 0-0,50 — 0-0,025 0-0,030 1220 O — — — — — 64 — 255 64

OBERON
® Stal narzędziowa na formy, tłoczniki, wykrojniki, 

przycięta na żądane wymiary, obrobiona mechanicznie.
Dostarczamy gatunki krajowe i importowane. ISO 9001:2008

Najnowszy robot samojezdny w ofercie 
WObit, MOBOT® AGV FlatRunner MW, został 
nagrodzony tytułem Produkt Roku 2017  
w konkursie organizowanym przez miesięcznik 
Napędy i Sterowanie.

Nagrodzony MOBOT® AGV FlatRunner 
MW wyposażony jest system napędowy, 
który zapewnia nieograniczoną mobilność  
i bezpieczną jazdę w dowolnym kierunku. Nawi-
gacja laserowa pozwala na szybką adaptację 
robota do warunków fabryki i elastyczne 
dostosowywanie się do cyklów produkcyjnych.

Co istotne nowy robot produkcji WObit 
może przewozić rozmaite ładunki o masie aż do 
1,5 tony! Dzięki temu innowacyjnemu rozwią-
zaniu firmy w szybki sposób mogą ograniczyć 
koszty, poprawić bezpieczeństwo oraz wydaj-
ność procesów produkcyjnych i magazynowych.

MOBOT® AGV FlatRunner 
MW Produktem Roku 2017!
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Krótko

Czas na pierwsze podsumowania.  
W czwartym kwartale 2017 Odlewnia Żeliwa 
Śrem S.A., spółka należąca do Grupy PGO, 
rozpoczęła realizację projektu „Innowacyjna, 
wykorzystująca analizę termiczną ATD, techno-
logia wytwarzania samozasilającego się, wyso-
kojakościowego żeliwa do produkcji odlewów 
nowej generacji o podwyższonych parame-
trach jakościowych”. W lutym 2018 r.,zakoń-
czyła się realizacja I etapu projektu, z kolei 
do końca kwietnia zakończy się II etap. Reali-

zacja wszystkich działań przebiega zgodnie  
z harmonogramem.

Celem głównym projektu jest opraco-
wywanie nowej, opartej na analizie krzywej 
stygnięcia zautomatyzowanej technologii 
wytopów żeliwa, której zastosowanie pozwoli 
poprawić efektywność, stosowanej obecnie, 
technologii odlewniczej ze szczególnym 
uwzględnieniem eliminacji zdegradowanego.

Zapraszamy na stronę: www.oz-srem.com.pl 

Holenderski producent tokarek i frezarek 
STYLE CNC MACHINES posiadający oddział 
w Sosnowcu wprowadził nową linię centrów 
obróbczych 3-4 osiowych z pełną obudową. 

Frezarki serii MC wyróżniają się zwartą 
kompaktową budową, bardzo łatwym  
w obsłudze sterowaniu CNC oraz możliwością 
pracy w trybie CNC lub manualnym. 

Centa frezarskie STYLE CNC MACHINES 
wyróżnia europejska jakość, przystępna cena, 
łatwe sterowanie CNC i menu w j.polskim.

Zakres przesuwów osi X/Y/Z od 
500x380x400mm do 1500x680x880mm i wiel-
kości stołów od 650x380mm do 1600x600mm. 
Nośność stołów 200-1000kg. Możliwość zabu-
dowy poziomego lub pionowego magazynu 
narzędzi 16-30 szt., opcja chłodzenia przez 
wrzeciono pod wysokim ciśnieniem, prędkości 
wrzeciona do 12.000 obr./min. 

Holenderski producent posiada swój 
oddział z salonem sprzedaży i serwisem  
w Sosnowcu, tel. 883 444 723.

www.stylecncmachines.com, 
E-mail: info@stylecncmachines.pl

Oferujemy automatyczną Etykieciarkę 
EA-3K do naklejania etykiet samoprzylep-
nych na opakowaniach o przekroju kołowym 
i średnicach od 30 do 90 mm i wysokości  
w zakresie od 90 do 270 mm oraz o przekroju 
owalnym, prostokątnym i wklęsło-wypukłym 
o maksymalnych wymiarach poprzecznych 
90 x 140 mm i wysokości w zakresie od 140 
do 280 mm. W maszynie mogą być stoso-
wane etykiety papierowe, wielowarstwowe 
typu booklet, wykonane z tworzywa sztucz-
nego oraz transparentne. Wydajność do 
4.200 opakowań/godz.

W naszej ofercie także dozowarki, pako-
warki, zamykarki, znakowarki i linie do konfek-
cjonowania substancji stałych i ciepłych  
(w tym substancji niebezpiecznych) dla prze-
mysłu spożywczego, chemicznego, kosmetycz-
nego, farmaceutycznego i in.

INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH 
TECHNOLOGII WYTWARZANIA
30-011 Kraków,ul. Wrocławska 37A

tel. 12 631-71-00, fax12 633-94-90

ios@ios.krakow.pl, www.ios.krakow.pl 

Pełna oferta instytutu na naszej stronie www.
ios.krakow.pl

Etykieciarkę EA-3K STYLE CNC MACHINES

W trakcie targów Hannover Messe firma 
SMARTTECH zaprezentował w rewelacyjnej 
cenie 9900 euro swój najnowszy skaner 3D – 
scan3D UNIVERSE SP.  Urządzenie jest dedy-
kowane osobom rozpoczynającym dopiero 
pracę z bezdotykową technologią pomiarową. 
Potwierdzona metrologicznie dokładność 50 
mikronów gwarantuje, że nabywca bez obawy 
może zastosować scan3D UNIVERSE SP do 
inżynierii odwrotnej oraz kontroli jakości.

Zapraszamy na stronę - www.smarttech.pl

SMARTTECH zapowiada światową premierę scan3D UNIVERSE SP 
w rewolucyjnej cenie 9900 euro

Odlewnia Żeliwa "Śrem" - czas na pierwsze podsumowania projektu badawczego
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Obrabiarki, które wykonujemy są 
wyposażone w głowice wiertarskie, umoż-
liwiające wykonanie otworów startowych o 
średnicy od Ø 0,6 ÷ 1,1 i głębokości do 100 
mm według zadanego programu współ-
rzędnościowego.

Program umożliwia wykonanie nawet 
do kilku tysięcy otworów, ma zastosowanie 
przy produkcji np.: sit.

Wiertarki mogą wykonywać współ-
rzędnościowo otwory według zadanego 
programu, pod szczególne wymagania 
klienta.

Standardowo wykonujemy wier-
tarki o możliwości wiercenia do 200 mm, 
a w poszerzonym zakresie 300 mm, dla 
potrzeb wykonywaliśmy otwory od Ø 0,3 
÷ Ø 6 i głębokości do 700 mm.

Zakład Automatyki Przemysłowej BP 
SC posiada możliwości wykonania obra-
biarek lub adoptowania pod szczególne 
wymagania klienta.

Posiadamy wtryskarki małogabarytowe do tworzyw sztucznych oraz metali lekkich, które wykorzystywane są na potrzeby własne. Prakty-
kujemy wykonywanie oprzyrządowania oraz wykonywanie krótkich serii elementów z tworzyw sztucznych wykonanych z aluminium, znalu pod 
zamówienie klienta.

Narzędziownie regionu świętokrzyskiego - część III

Zakład Automatyki Przemysłowej B.P.

Zakład Automatyki Przemysłowej BP SC, jako podstawową działalność 
wytwórczą prowadzi produkcję obrabiarek elektroerozyjnych:

• ubytkowych, 

• drutowych, 

• wiertarek.

Doświadczenie w zakresie potrzeb użytkowych parametrów obrabiarek 
zdobywa na podstawie własnych doświadczeń z wykonywanych narzędzi, 
we własnej narzędziowni na potrzeby własne oraz zlecone prace, w zakresie 
wykonania narzędzi czy opracowania technologii obróbki zadanych mate-
riałów.

Dysponujemy obrabiarkami elektroerozyjnymi własnej produkcji:

• wieloosiowymi obrabiarkami;

• ubytkowymi: z możliwościami projektowania złożonych trajektorii 
ruchu stosunkowo prostej elektrody;

• drutowymi: z pochylonym drutem i bez możliwości pochylania.

Zakład Automatyki Przemysłowej B.P. SC to polska firma, posiadajaca oddziały 
w dwóch miastach, w Kutnie oraz w Końskim. Firma jest producentem wyrobów 
precyzyjnych, niezbędnych w wielu gałęziach przemysłu. ZAP BP istnieje od 33 lat, 
to jest od 1985 roku i nadal systematycznie się rozwija. Przedmiotem działalności 
firmy jest wytwarzanie urządzeń elektronicznych oraz wykonywanie narzędzi 
specjalnych, na podstawie własnych opracowań. W chwili obecnej zakład produ-
kuje obrabiarki elektroerozyjne. Należą do nich obrabiarki elektroerozyjne ubyt-
kowe (wgłębne): zróżnicowane gabarytowo, przeznaczone do obróbki trzy lub 
czteroosiowej stali, żeliwa, spieków, aluminium, spieków diamentowych i innych 
materiałów przewodzących prąd elektryczny oraz obrabiarki elektroerozyjne 
drutowe: przeznaczone do wycinania metodą elektroiskrową części o zaprogra-
mowanych kształtach w dowolnych materiałach przewodzących prąd elektryczny.

Urządzenia te wykorzystywane są głównie do wykonywania form wtrysko-
wych, wykrojników i narzędzi. Elektrodrążarki, szczególnie drutowe, przysto-
sowane są do współpracy z komputerem i powszechnie używanymi programami 
rysunkowymi (MegaCAD, AutoCAD itp.). W firmie produkuje się również zawory 
elektromagnetyczne szybko otwierające się do sprężonego powietrza, szafki 
sterownicze urządzeń odpylających oraz przetworniki różnicy ciśnień służące do 
zautomatyzowania procesu odpylania. Zakład oferuje gwarancje, szybki serwis, 
możliwość opracowania i wykonania jednostkowych urządzeń, jak też moderni-
zację swoich wyrobów.

ZAP BP - zakład w Kutnie

ZAP BP - zakład w Końskim

Obrabiarki elektroerozyjne, Narzędzia, wypraski tworzywowe i z metali lekkich

Fot. Na zdjęciach różne detale wykone w firmie ZAP BP

Zakład Automatyki Przemysłowej BP SC produkuje obrabiarki elektroerozyjne od 1987 roku. Do tej pory wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy 
ponad 1700 obrabiarek. Użytkownikami są zarówno małe firmy rodzinne jak i duże zakłady oraz wielkie koncerny. Nasze obrabiarki pracują 
głównie w Polsce, ale kilkaset obrabiarek pracuje także na całym świecie.

To co cechuje nasze obrabiarki to niska cena, przyzwoite parametry użytkowe, niskie koszty eksploatacji, łatwy serwis, wysoka niezawodność 
oraz łatwa obsługa. Duża wiedza w zakresie obróbki elektroerozyjnej przekazywana wraz ze sprzedawanymi obrabiarkami czyni z nas atrakcyj-
nych partnerów do współpracy.

Szef Firmy, Andrzej Poterała

99-300 KUTNO, KUCZKÓW 13
e-mail: kutno@zapbp.com.pl
tel./fax: (+48) 24 253 74 46, tel.: (+48) 24 254 63 66
biuro sprzedaży, serwis: (+48) 24 253 74 46 

Zakład Automatyki Przemysłowej B.P.

26-200 KOŃSKIE, Młyńska 16
e-mail: konskie@zapbp.com.pl 
zap-bp@plocman.pl
tel./fax: (+48) 41 372 79 29, tel.: (+48) 41 372 74 75
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Narzędziownie regionu śląskiego - część III

JOHNSON ELECTRIC POLAND SP. Z O. O.

Johnson Electric zatrudnia ponad 40.000 pracowników w 23 krajach na całym świecie. Centra inżynieryjne są zlokalizowane w Hong 
Kongu, Chinach, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, na Węgrzech, Izraelu, Japonii, UK oraz USA. W Europie zakłady produkcyjne są zloka-
lizowane we Włoszech, Szwajcarii, Niemczech, UK, Francji, na Węgrzech (2), w Serbii i w Polsce.

Zakład w Będzinie istnieje od 2016 roku (wcześniejsza lokalizacja - Dąbrowa Górnicza 2005-2016) i obecnie zatrudnia ponad 1200 
osób. Fabryka w Będzinie specjalizuje się w produkcji silników, przełączników i elektromagnesów dla branży motoryzacyjnej oraz AGD. 
Działamy w oparciu o filozofię 
Kaizen oraz IATF 16949, ISO 
9001, ISO 14001 oraz OHSAS 
18001. 

W Johnson Electric 
w Będzinie działa inżynieryjne 
centrum kompetencyjne obej-
mujące swoim zakresem proces 
tworzenia idei nowej maszyny, 
projektowania w oparciu 
o najnowsze narzędzia wspo-
magające konstruowanie, 
kończąc na wytworzeniu 

Johnson Electric Poland to część między-
narodowej grupy, która jest globalnym 
liderem w produkcji silników elektrycz-
nych, przełączników, podsystemów 
ruchu oraz innych komponentów elektro-
-mechanicznych.
Nasze podsystemy ruchu wykorzysty-
wane są w wielu gałęziach przemysłu, 
m.in. w motoryzacji, inteligentnych licz-
nikach, inżynierii sanitarnej, wyposażeniu 
dla firm, automatyce budynków, wenty-
lacji, AGD, elektronarzędziach oraz narzę-
dziach ogrodowych. 

AUTOMOTIVE 
PRODUCTS GROUP

INDUSTRY
PRODUCTS GROUP

COMPONENTS 
& SERVICES

JOHNSON ELECTRIC GROUP

elementów konstrukcyjnych oraz montażu gotowych maszyn oraz linii technologicznych. W latach 2014/2017 wykonaliśmy 25 testerów, 
169 stanowisk montażowych oraz 80 modyfikacji istniejących już maszyn i urządzeń. W stosunku do lat poprzednich odnotowaliśmy  
26 % wzrost ilości prowadzonych projektów. Najbliższe lata wskazują na ciągły rozwój.

Park technologiczny wyposażyliśmy w maszyny do których należą między innymi frezarki 3 i 4-osiowe, drążarka wgłębna, 
drążarka drutowa, szlifierka do płaszczyzn, szlifierka do wałków i otworów oraz maszyny konwencjonalne (tokarka, frezarka, przeci-
narka taśmowa). Umożliwia to nam w znaczącym stopniu zaspokajać swoje potrzeby w zakresie budowy maszyn oraz usuwać awarie  
w krótkim czasie. Specjalizujemy się w produkcji precyzyjnych elementów małogabarytowych. Elementy, spoza zakresu naszych możli-
wości zamawiamy w narzędziowniach zewnętrznych. Co roku zwiększamy nasze możliwości technologiczne.

Naszymi klientami są m.in.: Stihl, Miele, ABB, Braun, Electrolux, TRW, Valeo, Witte, Webasto, Volkswagen, Siemens, Bosch, Husqvarna, 
Whirpool, Moulinex, Vailant, DeLonghi, Abott, Webasto, Linde, Alcon itp.

Johnson Electric Poland Sp. z o.o.
Industry Products Group
42-500 Będzin, Cieszkowskiego 26, Poland 
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Firma INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza Sp. j. kontynuuje działalność po swoim poprzedniku – firmie 
P.W. Inter-Plast A. Bodziachowski. Wielu osobom firma jest znana głównie z handlu używanymi maszynami 
do obróbki metalu. Gdy INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza Sp. j. rozpoczynał swoją działalność w swojej 
ofercie miał głównie maszyny do ciężkiej obróbki metalu. Jednak tak jak czasy się zmieniały, tak zmieniało się 
zapotrzebowanie na rynku, a razem z nim zmieniała się oferta maszyn w firmie INTER-PLAST.

Będąc ponad dwadzieścia lat w branży, firma INTER-PLAST 
zawsze dbała o zapotrzebowania klientów pomimo zmieniających 
się trendów maszynowych.
Na stałe w ofertę maszyn wpisały się takie pozycje jak: 

   ●   centra obróbcze CNC,

   ●   tokarki CNC, 
a także maszyny do obróbki blachy: 
   ●   wycinarki laserowe CNC,
   ●   prasy krawędziowe ,
   ●   gilotyny.

Obserwując bieżącą 
sytuację na rynku zauwa-
żyliśmy rosnące, w wielu 
firmach w Polsce, zainte-
resowanie oraz zapotrze-
bowanie na automatyzację 
i robotyzację. W związku 
z tym firma INTER-PLAST 
postanowiła w ostatnim 
czasie wprowadzić do 
swojej oferty roboty prze-
mysłowe. W zakres oferowanych robotów wchodzą zarówno roboty podające - 
manipulatory, jak i roboty spawające. W siedzibie w Częstochowie można obejrzeć 
roboty używane takich firm jak: Kawasaki, ABB, Fanuc, Motoman, Reis czy Kuka.
Zapraszamy do kontaktu!

Tokarka XYZ SLX 425 x 1250 
Sterowanie: ProtoTRAK® SLX
Odległość między centrami: 1250 mm
Średnica toczenia nad łożem: 480 mm
Przelot wrzeciona: 80 mm
Obroty: 25-2500 obr/min
Moc wrzeciona: 7,5 kW

Frezarka XYZ 3500 
Sterowanie: ProtoTRAK® SMX
Stół: 1372x356 mm
Przejazdy(x,y,z): 787x508x500 mm
Obroty: 40-5000 obr/min
Wrzeciono: 3,75 kW

CENTRUM OBRÓBCZE XYZ 2-OP
Sterowanie: ProtoTRAK® TMX 
Stół: 457 x 381 mm
Przejazdy(x,y,z): 355x305x455 mm
Obroty: 50 – 6000 obr./min
Wrzeciono: 2.2 kW

CENTRUM OBRÓBCZE 1000LR
Sterowanie: Siemens Sinumerik 828D 
Stół: 1060x500 mm 
Przejazdy:1000x500x500 mm
Obroty: 8000 (12000*) obr./min.
Wrzeciono: 13 kW 

PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE
EXTRON M632
Rok produkcji: 2007
Przemieszczenia robocze: 
X: 1 600 mm Y: 800 mm Z: 800 mm
Powierzchnia stołu: 1 800 x 714 mm
Magazyn narzędzi: 24 szt.
Kraj pochodzenia: Tajwan
Sterowanie: CNC FANUC 0i-MC

WYCINARKA LASEROWA
Balliu LD1250PS 
Rok produkcji: 2007
Moc: 2 000 W
Stół: 1250 x 2500mm
Sterowanie : Siemens SINUMERIK
Kraj pochodzenia: Belgia

CELA Z ROBOTEM  SPAWAJĄCYM
FANUC ARC MATE 100iB
Rok produkcji: 2004
Sterowanie: CNC FANUC SYSTEM R-J3iB
6-osiowy 
Max zasięg robota: 1 373 mm
Max udźwig robota: 6 kg
Spawarka: LINCOLN POWER WAVE 455
Stół 2-paletowy 
Kraj pochodzenia: Japonia

ROBOT KAWASAKI RS 050 N 
Rok produkcji: 2012
Sterowanie: CNC
6-osiowy 
Max zasięg robota: 2 100 mm
Max udźwig robota: 50 kg
Kraj pochodzenia: Japonia

Wybrane maszyny z oferty INTER-PLAST:

INTER-PLAST wprowadza nowości do swojej oferty 

Roboty Przemysłowe

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
e-mail: interplast@inter-plast.pl.pl
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Magazyn części posiada stację załadunkową, dzięki której operator może rozładować gotowe wyroby z magazynu oraz umieścić w nim nowe półfa-
brykaty, nie przerywając przy tym pracy tokarki. Zastosowanie systemu automatyzacji GX 6 zwiększa wydajność produkcji, zmniejsza czasy przestojów 
obrabiarki oraz redukuje koszty zatrudnienia, co przekłada się na szybki zwrot nakładów inwestycyjnych.

Tokarki z serii CLX, pionowe centra obróbkowe CMX V oraz uniwersalne, 5-osiowe centra obróbkowe CMX V marki DMG MORI, produkowane są  
w firmie FAMOT Pleszew, która jest jednym z największych producentów obrabiarek sterowanych numerycznie w Europie środkowo-wschodniej.

Firma posiada certyfikat jakości EN ISO 9001:2008. Obrabiarki produkowane są z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych, dlatego też 
każda maszyna, w trakcie procesu montażu, przechodzi ponad 100 godzin testów. Testy te obejmują między innymi dokładność pozycjonowania wg ISO 
13041-4 (tokarki)/ ISO 10791-4 (frezarki), kontrolę geometrii wg ISO 13041-1 (tokarki) / ISO 10791-2 (frezarki), test interpolacji kołowej wg ISO 10791-8, 
testy obróbki i wiele innych. Firma produkuje 1200 obrabiarek CNC każdego roku, z czego ok. 85% jest eksportowane na rynki zagraniczne na całym świecie. 
Każda obrabiarka posiada deklarację zgodności CE.

Tokarka CLX 350 jest produkowana seryjnie od początku 2017 roku. Obrabiarka CLX 350 w wersji V6 wyposażona w przeciwwrzeciono miała swą 
premierę podczas zeszłorocznych targów EMO Hanower (wrzesień 2017). Od 2018 r. tokarka CLX 350 jest dostępna z systemem automatyzacji GX 6.  
Seria tokarek CLX cieszy się bardzo dużym uznaniem klientów na całym świecie. W ubiegłym roku sprzedano ponad 400 obrabiarek z tej serii. Potwierdza 
to bardzo silną pozycję produktu, zarówno na rynku europejskim, jak i światowym.

Obrabiarka w standardzie jest wyposażona w bezpośredni układ pomiarowy osi X, zapewniający wysoką dokładność pozycjonowania A < 5 μm. Liniały 
(bezpośredni układ pomiarowy) zapewniają bardzo wysoką dokładność i powtarzalność pozycjonowania, kompensują wpływ zużycia elementów mecha-
nicznych (takich jak prowadnice czy przekładnie śrubowo 
toczne) na dokładność obróbki oraz niwelują wpływ odkształceń 
termicznych na powtarzalność produkowanych części.

Nowa wersja CLX 350 V6 wyposażona we wrzeciono prze-
chwytujące cechuje się udoskonaloną konstrukcją mechaniczną. 
Została ona zoptymalizowana z wykorzystaniem MES (Metody 
Elementów Skończonych).

Elementy korpusu zostały wykonane z żeliwa szarego 
o wysokim współczynniku tłumienia drgań. Duża pojem-
ność cieplna korpusu oraz przemyślana konstrukcja niwe-
luje odkształcenia termiczne, co przekłada się na dokładność 
obróbki i stabilność prowadzonych procesów produkcyjnych. 
Najwyższej jakości łożyska wrzecionowe są zdolne przenosić 
wysokie obciążenia, zarówno wzdłużne, jak i poprzeczne, 
powstałe w trakcie obróbki z wysokimi parametrami skrawania. 
Wrzeciono przechwytujące, w połączeniu z osią Y oraz narzę-
dziami napędzanymi, umożliwia produkcję złożonych części 
maszyn w jednej operacji. 12-pozycyjna serwo-głowica rewol-
werowa z promieniowymi gniazdami narzędziowymi VDI 30 
cechuje się krótkim czasem wymiany narzędzia. Oprawki narzę-
dziowe są mocowane przy pomocy jednej śruby co redukuje do 
minimum czas przezbrajania obrabiarki.

Zwiększ wydajność produkcji dzięki 

tokarce CLX 350 V6 z systemem automatyzacji GX 6

Wszystkie tokarki produkowane przez FAMOT dostępne są z nowoczesnym, dotykowym panelem sterowania DMG MORI SLIMline® oraz zaawan-
sowanym sterowaniem SIEMENS 840D solutionline, z programowaniem dialogowym w ShopTurn. Do najważniejszych zalet sterowania można zaliczyć:

► zaawansowana symulacja 3D umożliwiająca weryfikację poprawności programu,
► wysokiej jakości 19” wyświetlacz,
► łatwy transfer danych (4GB pamięci w standardzie; 2 x USB, złącze ETHERNET),
► szeroki zasób dostępnych cykli obróbkowych (cykle toczenia, wiercenia, gwintowania, frezowania, wytaczania itd.),
► możliwość przeglądania plików w formacie pdf, dxf, jpg bezpośrednio na panelu sterowania,
► kontrola dostępu do obrabiarki dzięki DMG MORI SMARTkey®, pełniącego również funkcję pamięci zewnętrznej o pojemności 8GB,
► import konturu oraz szyku pozycji otworów z pliku DXF bezpośrednio na obrabiarce (opcja),
► łatwe w obsłudze, intuicyjne skróty klawiszowe oraz funkcje dotykowe.

Oferta obrabiarki obejmuje innowacyjne cykle technologiczne. Jednym z oferowanych rozwiązań, dostępnych dla CLX 350, jest Easy Tool Moni-
toring. Funkcja ta umożliwia ciągłą kontrolę obciążenia narzędzia w trakcie obróbki. Użytkownik może zdefiniować maksymalne dopuszczalne obcią-
żenie dla poszczególnych narzędzi. W przypadku wystąpienia przeciążenia, powstałego na skutek uszkodzenia narzędzia, napędy poszczególnych osi 
oraz napęd główny zostają zatrzymane. Zapobiega to uszkodzeniu maszyny oraz obrabianej części. Kolejnym dostępnym cyklem technologicznym 
jest funkcja Alternating Speed. Umożliwia ona zdefiniowanie okresu oraz amplitudy oscylacji prędkości obrotowej wrzeciona, co zapobiega powstaniu 
drgań samowzbudnych podczas obróbki. Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku wytaczania oraz wiercenia głębokich otworów, a także 
obróbce elementów cienkościennych.

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

Obrabiarka posiada w standardzie funkcję AUTO SHUTDOWN, która zmniejsza zużycie energii. Użyt-
kownik ma możliwość zdefiniowania czasu, po którym obrabiarka przejdzie w stan czuwania. Wówczas 
następuję wygaszenie wyświetlacza, wyłączenie lampy przestrzeni roboczej, rozłączenie napędów oraz 
mediów. Dzięki temu zyskujemy istotną redukcję zużycia energii elektrycznej w czasie postoju obrabiarki.

Tokarki z serii CLX znajdują zastosowanie zarówno przy elastycznej produkcji jednostkowej, jak  
i wielkoseryjnej produkcji części, dla wielu gałęzi przemysłu takich jak: przemysł maszynowy, górniczy, 
energetyczny, motoryzacyjny itd.. Kolejnym argumentem potwierdzającym wysoką jakość naszych 
produktów, jest standardowa 18-miesięczna gwarancja, podczas gdy większość producentów obrabiarek 
udziela zaledwie 12 miesięcznej gwarancji.

Tokarka sterowana numerycznie CLX 350 V6 może być wyposażona w system automatyzacji GX 6. 
Jest to system załadunkowo-rozładunkowy obrabianych części. Składa się on z magazynu półfabrykatów/
obrobionych części oraz 2-osiowego manipulatora. Magazyn posiada 10 palet. Na każdej z palet możemy 
umieścić półfabrykaty o max. masie całkowitej 70 kg. System obsługuje części cylindryczne o średnicach  
z zakresu 40÷180 mm, długości 40÷110 mm oraz masie do 6 kg. Podwójny chwytak pobiera półfabrykat  
z magazynu oraz transportuje go do przestrzeni roboczej obrabiarki. Po zakończeniu cyklu obróbki, nastę-
puje automatyczna wymiana części. Chwytak odbiera gotową część z uchwytu oraz montuje w nim nowy 
półfabrykat. Dzięki szybkim posuwom osi manipulatora (150 m/min w osi pionowej oraz 114 m/min  
w osi poziomej) czas wymiany części wynosi zaledwie 15 sekund. Manipulator cechuje się wysoką dokład-
nością i powtarzalnością pozycjonowania.

Skonfigurowanie tokarki CLX 350 V6 z systemem automatyzacji GX 6 umożliwia niemal bezob-
sługową oraz wydajną produkcję złożonych części maszyn w jednej operacji. System może pracować  
w cyklu ciągłym. Magazyn posiada stację załadunkową, która umożliwia operatorowi rozładunek goto-
wych części oraz załadunek nowych półfabrykatów do magazynu w trakcie pracy obrabiarki. Redukuje 
to do minimum przestoje obrabiarki, czasy pomocnicze oraz czasy przygotowawczo zakończeniowe. 
Należy podkreślić, iż tokarki z serii CLX oraz system automatyzacji GX 6 posiadają przystępną cenę,  
nie odbiegającą od maszyn konkurencyjnych, cechując się przy tym dużo wyższym poziomem tech-
nicznym. Jednym z nurtów przewodnich idei Industry 4.0 (tzw. 4-tej rewolucji przemysłowej) jest auto-
matyzacja procesów produkcyjnych. Wysoka funkcjonalność tokarki sterowanej numerycznie CLX 350 
V6, w połączeniu z systemem automatyzacji GX 6, stanowi idealne rozwiązanie w produkcji średnio- oraz 
wielkoseryjnej. Zastosowanie tokarki CLX 350 V6 z systemem załadunku części GX 6 gwarantuje stabilną 
i niezawodną pracę, a także szybki zwrot nakładów inwestycyjnych.

Fot. 1. Tokarka CLX 350 V6

CLX 350 V6 to tokarka sterowana numerycznie wyposażona w przeciwwrzeciono oraz oś Y, które 
umożliwiają obróbkę złożonych części w jednej operacji. Integracja systemu automatycznego załadunku/
rozładunku obrabianych części GX 6 z tokarką CLX 350 V6 umożliwia pracę w trybie ciągłym, co zwiększa 
wydajność procesu produkcyjnego. System automatycznego załadunku części GX 6 składa się z 2-osiowego 
manipulatora oraz magazynu półfabrykatów/obrobionych części.

Fot. 2. CLX 350 V6 - przestrzeń robocza 2

Fot. 3. CLX 350 V6 - przestrzeń robocza 1

Zapraszamy na targi 
MACH-TOOL w Poznaniu
Hala 3, stoisko 2
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Używane elektrodrążarki erozyjne EDM
oraz frezarki

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

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

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

• Zajmujemy się również kupnem 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

Elastyczność jest dziś kluczowa. Klienci poszukują firm, które są w stanie szybko dostosować się do zmieniających się 
warunków rynkowych i szukają elastycznych dostawców, którzy mogą zaoferować szybkie terminy realizacji zamówień. 
STYLE CNC dostarcza wysokiej jakości maszyny, które są przystępną cenowo i opłacalną inwestycją.

Frezarka STYLE BT 1500
Ta wyjątkowa frezarka jest najbardziej uniwersalną i ergonomiczną maszyną w swojej klasie. Żeliwna rama wykonana jest z jednego kawałka, aby 

zapewnić stabilność i sprostać wysokim obciążeniom. Ruch osi X i Y jest duży i wynosi 1500 i 650mm, więc łatwo jest wytwarzać szeroką gamę różnych 
produktów. Obciążenie stołu tej konkretnej maszyny wynosi 1000 kilogramów. Frezarka STYLE BT 1500 może zostać spersonalizowana za pomocą 
zestawu opcji i akcesoriów, aby zwiększyć jej użyteczność. Tak jak inne maszyny STYLE CNC również i ta jest produkowana i sprawdzana w Holandii.

Sterowanie STYLE Control
Sterownik STYLE umożliwia programowanie łatwe, intuicyjne i proste.  

Duży plus naszej kontroli polega na tym, że sami rozwijamy ją we 
własnym dziale R & D. Dlatego sterowanie jest dostępne w języku 
polskim, więc każdy operator maszyny może z łatwością pracować. 
Dzięki łatwemu zaprogramowaniu pracy maszyny zyskasz czas, 
który sprawi, że Twoje procesy będą jeszcze bardziej wydajne  
i zagwarantowana zostanie jakość i powtarzalność procesu produkcji. 

  ► Fot. Frezarka STYLE - model BT 1500

Kupuj bezpośrednio z fabryki w Holandii
Nasza szeroka oferta tokarek i frezarek CNC jest przezna-

czona dla firm produkujących pojedyncze elementy i małe serie. 
Fabryka w Holandii buduje maszyny CNC seryjnie, ale także na 
zamówienie. Każda maszyna może zostać zbudowana zgodnie 
z preferencjami klienta, uwzględniając specyfikę jego produkcji, 
życzenia i wymagania.

Salon sprzedaży Sosnowiec
Nasza firma dostarcza innowacyjne technologie dla branży obróbki skrawaniem CNC, oferując elitarne produkty po konkurencyjnych cenach. 

Ponadto nasze sterowanie CNC zostało zaprojektowane tak, aby było przyjazne dla użytkownika i łatwe do opanowania, niezależnie od tego, czy jest 
używane do produkcji seryjnej czy prototypowania.

W salonie sprzedaży i serwisu STYLE w Sosnowcu można zobaczyć pracujące maszyny w akcji i wypróbować innowacyjne sterowanie STYLE CNC. 

Twórz nowe możliwości dzięki maszynom STYLE CNC

Uniwersalne maszyny przeznaczone 
do produkcji pojedynczych sztuk i małych serii

STYLE CNC Machines Sp. z o.o.
ul. Zuzanny 34, 41-219 Sosnowiec
telefon: 883 444 723
info@stylecncmachines.com, www.stylecncmachines.pl
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Nakamura-Tome/Abplanalp Sp. z o.o.

Łulasz Sałach lukasz.salach@abplanalp.pl
www.abplanalp.pl

AS-200 340 300 A2-6 65 (71) - 4500 - 15 202,5 320 - 24 36 4 70 - 80 1650 1600 1850 3200

SC-450L 480 1520 A2-8 81 (90) - 2500 - 30 322,5 1610 - 18 24 5 - 250-1100 - 5004 1975 2185 9000

Haas Automation/Abplanalp Sp. z o.o.

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

ST-40 648 1118 A2-8 102 117 2400 - 29,8 432 1118 - 18 18 5 - 445-2000 - 5817 2184 2261 12247

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

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

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

940
130-
184/
274

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

FOP AVIA S.A Agnieszka 
Gaworczuk

a.gaworczuk@avia.com/
www.avia.com.pl

AVIAturn63
90

(opcja
360)

1400
A2-8 

(op. A2-11/
A2-15)

105
(OP. 360) 400 0-2800 2800 26,5/39 -20/405-- - - 24 24 5 110 1500 100 4580 2150 2370 8500

AVIAturn35 65 600 A2-6 75,5 210 0-5000 5000 11/15 -10/210 - - 25 30 5 60 500 - 2860 1660 2120 3850

AVIAturn50MY 80 800 2-8 93 315 0-3500 3500 20,5/28,7 -20/290 - - 24 24 5 110 1500 100 4200 2150 2770 8000

DMG MORI Polska Andrzej Śliwiński
kom. 606 804 950

andrzej.sliwinski@mgmori.com
www.dmgmori.com

NLX2500Y/700
NLX2500Y/12 366 705

(1255) JIS A2-8 91
(op.111)

80
(op.90)

0-4000
(op.0-2500)

4000
(op.2500)

18,5
(op.26) 260 795

(Z=700)
1345

(Z=1250) 30m/min 30m/min MT5 110 980 120 3347 2106 2200 6140

NLX6000Y/2000 920 2000 JIS A2-20 285 116 0-1000 1000 45 485 n/a 2150
(Z=2000) 20m/min 24m/min MT5 150 980 150 7614 3157 2885 19200

DOMENA CNC Sp. z o.o Lesław Dyrda
Prezes Zarządu biuro@domena-cnc.com

CKZ42 200 260 A2-5 56 42 5000 - 7/10 182 275 - 30m/min 30m/min MK3 56 390 110 2150 1500 1650 3050

CKZ 500 630 1200 A2-8 95 85 3500 - 43/61 320 - 1220 30m/min 30m/min MK590 1050 125 5628 2500 2165 7500

Eurometal Sp. z o.o. Maciej Gugnowski 
kom. 609 414 713

eurometal@eurometal.com.pl
www.eurometal.com.pl

UT-200 505 570 A2-6 62 - 4500 - 11/15 220 - - 220 600 MT4 75 - 80 2900 1600 1700 3600

i6s 300 400 Mt3 - - 3000 100 1,5 240 - - 240 320 MT2 17 - 50 1400 770 1600 620

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

Jan Mączyński galika-wars@galika.pl
www.galika.pl   B400 650 750 A8 DIN 

55026 82 82 4000 - 24 265 750 60 40 40 MK5 70 10000 70 4970 2370 2300 7800

Inter-Plast Z.Bodziachowska-Kluza Sp. J. Marcin Drozd
kom. 500 295 819

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

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

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

XYZ CT 65 220 320 ASA A2-6 76 65 0-4500 - - 15 185 260 - 20000 20000 MT 4 60 - 90 2620 1450 1740 2900
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Fabryka Automatów Tokar-
skich we Wrocławiu S.A. 
Grupa HACO 53-234 Wrocław

Artur Pilewicz
tel. 71 360 94 12 handel@fathaco.com

TUR MIN/MN P
560/630/710

560-300
630-370
710-440

1000,2000
3000,4000

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

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

410 1000+80 - 8m/min 8m/min MK5 100/125

pinola 
manualna

lub
hydrau-

liczna

180/150 od
2990 2270 2200 od

3700

TUR SMN
800/930/1100

800-500
930-610
1100-760

2000
6000

D1-11
A2-15
A2-20

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

650 2000+90 - 6m/min 6m/min MK6 125/140/
160 300 od

4850
od

2660 2100 od
7300

TUR MN
1150/1350

1550

1150-700
1350-900
1550-1100

2000
4000
16000

A2-15
A2-20

140,220
320

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

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

MK6
200 200 od

5200
od

2660 2550 od
17000

KOVOSVIT MAS POLSKA Weronika Szmanda
tel. 61 817 82 65

biuro@kovosvit.pl
www.kovosvit.pl

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

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

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

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

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

ST-80B 1000 2000 A2-11 132,5 116 Auto 4 
pręd., 1500 - 30/37 520 - 1900 10 12 MT7 200 - 150 7700 2715 3200 20500

Richo Polska Piotr Pawlicki
kom. 781 677 446

richo@richo.pl 
www.richo.pl

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

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

STYLE CNC Machines Sp. z o.o. 
Sosnowiec

Jarek Bilski
kom. 883 444 723

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

STYLE 510 max.
510

1350/
1850 D1-8 80/102 - 2500 - 7,5/11 - - - - - 5 75/80 - 150 3200/

3700 1800 1800 3000

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

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

7300 2800 2400 6800-
10000

TBI Technology Dział Handlowy 
tel. 32 777 43 60

handel@tbitech.pl
www.tbitech.pll

VT 630 630 1000/3000 A2-11
A2-15

131
(185) - 3500 2000 37 315+30 950 1450 20 24 MT5 150 2695 130 5450-

7450 2450 1930 8700-
13100

TC 500 SMCY 500 350 A2-5
A2-6 65 - 6000 2000

4500 11 230 - - 30 30 MT4 - - - 3350 1650 1750 4000

Tokarki CNC :
- Nakamura-Tome AS200
- Nakamura Tome SC-450L

Tokarka pozioma TG firmy TAKISAWA
Tokarka CNC - DMG MORI - NLX 6000

Tokarka CNC - KOVOSVIT 
MAS POLSKA - SP 430

INTER-PLAST Z. Bodziachowska-Kluza Sp.J. 
- Tokarka CNC - SLX-355
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INDEX

Do wszechstronnego toczenia i frezowania  
– tak produktywne jak automaty tokarskie

www.index-werke.de/g200

Centrum tokarsko-frezarskie CNC INDEX RatioLine G200

better.parts.faster.

5–8 czerwca 2018, POZNAŃ
hala 3, stoisko 24
ZAPRASZAMY!

Imponująco szybkie i wszechstronne w zastosowaniu
centrum tokarsko-frezarskie CNC INDEX RatioLine G200

ZALETY:

● maksymalna średnica pręta – Ø 65 mm; uchwyt – 165 mm

● długość toczenia – 660 mm

● 3 nośniki narzędzi z osiami Y do pracy na wrzecionie 
głównym i przeciwwrzecionie

● symultaniczna obróbka 4 narzędziami

● dynamiczne wrzeciono frezarskie o dużej mocy (opcja)

– 360° w osi B, maks. 7200 obr/min, 22 kW, 52 Nm, HSK40A

● wysoka ergonomia = szybkie przezbrajanie

+

CNC INDEX RatioLine G200 – niewielka powierzchnia 
posadowienia obrabiarki, a przy tym wyjątkowo wysoka 
moc, zapewniająca maksymalną wydajność produkcyjną:

● 3 rewolwery narzędziowe (3 × oś Y )

● 42 obrotowe stacje narzędziowe DIN 69880

● dynamiczne wrzeciona o wysokiej mocy, chłodzone cieczą 
(6000 obr/min, 32/24 kW, 170 Nm)

● chłodzony cieczą rewolwer górny oraz szafa elektryczna

● łatwo dostępna, obszerna przestrzeń robocza, umożliwia-
jąca wygodne i szybkie przezbrajanie

● monitor dotykowy 18,5" ze sterowaniem INDEX C200D sl, 
obejmujacym INDEX Xpanel® i i4.0ready®

DANE TECHNICZNE

Zakres pracy

Długość toczenia mm 660

Wrzeciono główne/Przeciwwrzeciono

Maks. średnica pręta mm 65

Maks. prędkość obrotowa obr/min 6000

Moc (40%), WG/PW kW 32/24

Moment obrotowy (40%), WG/PW Nm 170/170

Średnica uchwytu mm 165

Rozdzielczość w osi C ° 0,001

Mechanizm zapadkowy ° 2,5

Przeciwwrzeciono

Przesuw w osi Z mm 710

Szybki przesuw m/min 60

Siła posuwu w osi Z N 6000

Konik

Maks. odległość od punktu „0”  
wrzeciona

mm 845

Maks. siła docisku N 5500

INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky
Plochinger Straße 92, 73730 Esslingen

tel. +49 711 3191-0; faks +49 711 3191-587
info@index-werke.de; www.index-werke.de

GALIKA Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 12 / 4; 00-592 Warszawa; tel. +48 22 848 24 46

ul. Kolista 25; 40-486 Katowice; tel. +48 32 735 0 376
www.galika.pl • www.galika.com • galika-wars@galika.pl
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Obróbka elektroerozyjna (ang. EDM – Electro Discharge Machining) to jedna z kluczowych metod ubytkowych stosowanych do wytwarzania 
przedmiotów o skomplikowanych kształtach, wykonanych z materiałów o dużej twardości, a także trudnoobrabialnych (formy i matryce w przetwór-
stwie tworzyw sztucznych, obróbce plastycznej, przemyśle lotniczym, branży narzędzi chirurgicznych). 

Współczesne trendy rozwojowe w dziedzinie obróbki elektroerozyjnej wynikają zarówno z potrzeb technologicznych jak i ekonomicznych. Aspekt 
technologiczny to efekt ciągłego rozwoju rynku i chęci producentów do sprostania temu wyzwaniu. Za przykład może posłużyć transport lotniczy,  
w którym szacuje się, iż liczba samo-
lotów pasażerskich wzrośnie do ponad 
34 tys. w 2031 roku. Do powodów 
zarówno technologicznych jak i ekono-
micznych można zaliczyć obróbkę 
przedmiotów wielkogabarytowych.  
W tym przypadku możliwość tego typu 
obróbki wynika zarówno z potrzeb jak  
i ma uzasadnienie ekonomiczne. 

Współcześnie, jeżeli jest to ekono-
micznie uzasadnione, projektuje 
się i wytwarza maszyny technolo-
giczne dedykowane do obróbki detali 
określonego rodzaju. W przypadku 
obróbek przedmiotów wielkogabary-
towych konstrukcja wycinarki drutowej 
(WEDM) AgieCharmilles CUT P 1250 
wymagała zaprojektowania maszyny 
niemalże od podstaw. 

▲ Fot. 1. Wycinarka drutowa AgieCharmilles CUT P 1250

Dotychczasowe doświadczenie 
pozwoliło na rozwiązanie problemów 
konstrukcyjnych, które nie występo-
wały w obrabiarkach przeznaczonych 
do obróbki mniejszych przedmiotów. 

Bez wątpienia tego typu wycinarka drutowa stanowi innowacyjne rozszerzenie możliwości 
technologicznych. Dotychczas wykorzystanie obróbki EDM i WEDM do przedmiotów wielkogaba-
rytowych było niemożliwe.

Konstrukcja bramowa typu QUADRAX®

Konstrukcja mechaniczna typu Quadrax® stanowi opatentowane rozwiązanie firmy GF Machi-
ning Solutions. Obrabiarka posiada nieruchomą bramę, zabudowaną na korpusie mineralnym 
Rhenocast. Zastosowanie polimerobetonu jako konstrukcyjnego materiału nośnego ma na celu 
skuteczniejszą stabilizację termiczną ze względu na niską przenikalność cieplną tego materiału. 
Dodatkowo polimerobeton cechuje się lepszymi zdolnościami tłumienia drgań. Wzdłuż bramy 
poruszają się niezależne wózki osi o symetrycznych przesuwach X=U oraz Y=V. Możliwe jest cięcie 
pod dużymi kątami, nawet 30°. 

► Fot. 2. Konstrukcji mechaniczna typu Quadrax®

Dostępność strefy obróbkowej
Istotną zaletą Agie Charmilles P 1250 jest dostępność do strefy roboczej z trzech stron obrabiarki. Dodatkowo ruchoma głowica górna umożliwia 

poszerzenie dostępu do strefy obróbkowej. Obsługa przedmiotu obrabianego może być realizowana z zastosowaniem żurawia, suwnicy oraz wózka 
widłowego. Konstrukcja i dostęp do strefy roboczej przyczyniają się do minimalizowania wystąpienia kolizji przedmiotu obrabianego z elementami 
konstrukcyjnymi obrabiarki. 

► Fot. 3. Dostęp do strefy roboczej AgieCharmilles CUT P 1250

Długotrwała praca bezobsługowa
Obróbka przedmiotów wielkogabarytowych wiąże się z wydłużonym czasem maszy-

nowym głównym. W przypadku elektrodrążarek jak i elektroerozyjnych wycinarek druto-
wych konieczne jest zabezpieczenie odpowiedniej długości drutu oraz ilości dielektryka 
płynnego. W przypadku Agie Charmilles CUT P 1250, w celu zapewnienia jak najlepszych 
właściwości dielektryka, zastosowano w jego obiegu sześć filtrów. Magazyn szpul drutu 
miedzianego również został zaprojektowany tak, by zapewnić długotrwałą bezobsłu-
gową obróbkę. Dopuszczalna masa szpuli może wynosić od 25 do 45 kg w zależności od 
wybranej opcji.

System automatycznego nawlekania drutu wraz z renawlekaniem po zerwaniu drutu, stanowiący standardowe wyposażenie, wspiera zdolność do 
długiej pracy bezobsługowej. Zastosowane rozwiązanie - nawlekanie drutu przez prowadniki bezluzowe - stanowi oryginalną i unikalną konstrukcję. 

Antykolizyjność
Jak w przypadku każdej obróbki na maszynach technologicznych, unikanie kolizji elementów obrabiarki z przedmiotem obrabianym oraz oprzy-

rządowaniem stanowi jeden z kluczowych czynników poprawnego procesu obróbki. AgieCharmilles CUT P 1250 wyposażona jest w zintegrowaną 
pięcioosiową ochronę przed kolizją najważniejszych elementów obrabiarki. 

Generator IPG-DPS
W wycinarkach drutowych AgieCharmilles CUT P 1250 zastosowano najnowocześniejszy, opatentowany generator impulsów IPG-DPS (DPS – 

Direct Power Supply) z funkcjami eksperckimi, który umożliwia osiąganie żądanej jakości powierzchni detalu (Ra 0.1 μm) oraz dokładności obróbki. 
Generator o tej konstrukcji jest tzw. generatorem bezkablowym. Takie rozwiązanie zapewnia obniżoną impedancję obwodu mocy co skutkuje zdolno-
ścią do generowania krótszych impulsów prądowych w porównaniu do generatorów konwencjonalnych. 

Dzięki temu czas polaryzacji szczeliny iskrowej jest ponad dwukrotnie krótszy, osiąga się większą wydajność cięcia oraz lepszą jakość powierzchni 
(więcej impulsów w krótszym czasie). Efekt zmniejszenia impedancji ma tym większe znaczenie w przypadku maszyny o dużych rozmiarach, gdzie 
długość kabli jest znacząca. 

Ponadto, odpowiedni kształt impulsu wytwarzanego przez generator pozwala na wyeliminowanie niepożądanych zjawisk, takich jak elektroliza, 
oraz eliminuje powstawania tzw. warstwy białej na powierzchni przedmiotu obrabianego. 

Brak występowania elektrolizy pozwala na cięcie m.in. takich materiałów jak: stal, węglik, aluminium, miedź, tytan, PCZD, CBN, grafit. Generatory 
bezkablowe IPG-DPS stanowią innowacyjną konstrukcję opracowaną przez GF Machining Solutions.

Zastosowania
AgieCharmilles CUT P 1250 znajduje zastosowanie przy:

• obróbce stempli, form i matryc;

• wytwarzaniu konstrukcji mechanicznych, w tym oprzyrządowania technologicznego;

• obróbce komponentów silników lotniczych;

• obróbce komponentów dla przemysłu energetycznego.

Przykład zastosowania 
Przykładem ilustrującym obróbkę formy dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych jest wykonanie formy dla koszyka dla przechowywania 

artykułów spożywczych.

► Fot. 4. Ciężka forma dla koszyka dla przemysłu spożywczego

Masa stalowego półfabrykatu wynosiła 4700 kg. Zastosowano drut z mosiądzu  
-o średnicy Ø 0,3 mm.

Kompleksowe podejście producenta wycinarki drutowej AgieCharmilles CUT P 1250 
umożliwiło uzyskanie właściwej konstrukcji spełniającej stawiane jej wymagania i zapew-
niającej użytkownikom istotne poszerzenie zdolności technologicznych (wysokowydajne 
elektroerozyjne cięcie drutem przedmiotów wielogabarytowych). Postęp technologiczny 
to odpowiedź na potrzeby i coraz wyższe wymagania użytkowników. 

AgieCharmilles CUT P 1250
Obróbka wielkogabarytowa

W przypadku AgieCharmilles CUT P 1250 maksymalne gabaryty przedmiotu obrabia-
nego o masie do 6000 kg to 2300x1300x800 mm. Przesuwy w osiach wynoszą: X 1250 mm; 
Y 850 mm; Z 700 mm. Masa całej wycinarki AgieCharmilles CUT P 1250 wynosi 16000 kg.  
Średnica drutu od 0,15 do 0,33 mm.



XCELERATE 
– najskuteczniejsze 

wsparcie  
produkcji 

Zaprezentujemy:
• pionowe centrum obróbcze Hartford – LG-500 z robotem
• drążarka wgłębna Genius 602
• tokarka Goodway GLS-260 Y
• elektrodrążarkę FANUC Robocut C600iB/5/AWF
• pionowe centrum obróbcze FANUC Robodrill D21LIB5
• szeroki zakres oprzyrządowania produkcji APX 

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

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

Elektrodrążarka 
FANUC Robocut C600iB/5/AWF
Elektrodrążarka 
FANUC Robocut C600iB/5/AWF

Pionowe centrum obróbcze 
FANUC Robodrill D21LIB5
Pionowe centrum obróbcze
FANUC Robodrill D21LIB5

Pionowe centrum obróbcze 
Hartford – LG-500 z robotem
Pionowe centrum obróbcze
Hartford – LG-500 z robotem

Tokarka Goodway GLS-260YTokarka Goodway GLS-260Y

Drążarka wgłębna GENIUS  EDMDrążarka wgłębna GENIUS  EDM

Targi Mach-TOOL Salon Obrabiarek i Narzędzi 5-8.06.2018 Hala 3

A - LUMEXbki – MATSUURAz możliwością obróbbki – MAT
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TOKARKI NAJWYŻSZEJ KLASY

PRODUKCJA: Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. – Grupa HACO
ul. Grabiszyńska 281 • 53-234 Wrocław • POLSKA
Tel.: 71 36 09 305 • biuro@haco.com

DYSTRYBUCJA: HACO FAT – Grupa HACO
jedyny i autoryzowany przedstawiciel handlowo-serwisowy FAT na terenie Polski

FCT 700
Precyzyjne i wysokowydajne centrum tokarsko-frezarskie na skośnym łożu.
Średnica toczenia do 700 m.
Długość toczenia do 4100 mm.
Sterowanie SIEMENS lub FANUC

 www.haco.com/pl For Impressive Performances

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

    • prętów płaskich oraz okrągłych, przyciętych na wymiar!

W ofercie firmy również inne gatunki stopów miedzi!

OBERON® Robert Dyrda
Tel. 52 354 24 00, Fax 52 354 24 01
www.oberon.pl; oberon@oberon.pl
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Sprzedaż obrabiarek CNC,  serwis,   
części zamienne, szkolenia. 

Tokarki,  
Automaty tokarskie; 

Centra:  
Tokarsko-frezarskie 

Automaty tokarskie, jedno 
i wielowrzecionowe;  

Centra:  
Tokarsko-frezarskie,  
Tokarsko-szlifierskie 

Obrabiarki do profili 
Ślimakowych; 

Dłutownice CNC 

Elektrodrążarki wgłębne; 
Wycinarki drutowe 

Prasy:  
do tuszowania/sprawdzania 

form oraz tłoczników 

Szlifierki  
cylindryczne 

Szlifierki  
płaskie 

i profilowe 

Piece przemysłowe  
do obróbki  

cieplno- chemicznej 

Urządzenia do  
precyzyjnego cięcia 
strumieniem wody 

5-cio osiowe 
Centra obróbkowe 

5-osiowe,  2-wrzecionowe 
centra  

do produkcji wielkoseryjnej; 
Automaty obrotowo-taktujące 

Specjalizująca się w narzędziach do obróbki skrawaniem i systemach narzędziowych firma Sandvik Coromant wprowadziła na rynek wysoko 
precyzyjne tokarskie adaptery z mocowaniem hydraulicznym, oferujące najwyższy na rynku poziom zabezpieczenia przed wysunięciem narzędzia. 
CoroChuck ® 935 został zaprojektowany tak, aby zapewniać szybkie, sztywne i bezpieczne mocowanie za każdym razem.

Mając pewność bezpiecznego zamocowania, zakłady produkcyjne 
mogą z powodzeniem podejmować się wymagających zadań toczenia, 
także przy długich wysięgach. Faktycznie CoroChuck 935 zapewnia 
długość mocowania wynoszącą czterokrotność średnicy przekroju 
poprzecznego chwytu wytaczaka. Stworzone z przeznaczeniem na 
tokarki, centra tokarskie i wielozadaniowe tokarko-frezarki, nowe 
tokarskie adaptery z mocowaniem hydraulicznym są przystosowane do 
większości popularnych złączy obrabiarek.

– Osiągnięcie najwyższego poziomu niezawodności obróbki 
adaptery z serii CoroChuck 935 zawdzięczają konstrukcji zacisku 
Fulcrum – wyjaśnia Åke Axner, Global Product Manager - Machine Inte-
gration w firmie Sandvik Coromant. – Cienka, lutowana membrana 
zapewnia optymalne działanie zacisku, w którym dzięki rozprężaniu 
powstają dwa obszary mocowania na obu końcach chwytu narzę-
dzia (punkty podparcia). Koncepcja ta gwarantuje powtarzalność siły 
mocującej, zapewniając najlepsze możliwe zabezpieczanie przed wysu-
nięciem narzędzia z adaptera i skuteczność działania tłumika drgań. 

Inne korzyści związane z nowym adapterm tokarskim to wykorzystanie systemu EasyFix w celu zapewnienia poprawnego ustawienia ostrza 
narzędzia (na poziomie osi obrotu) i skrócenia tym samym czasu traconego na tę czynność. EasyFix to rozwiązanie stworzone z myślą o wytaczakach  
z chwytem cylindrycznym (walcowym), w którym sprężysty zatrzask umieszczony w adapterze wpada w rysę naciętą na trzonku wytaczaka, ułatwiając 
poprawne ustawienie ostrza narzędzia. Uszczelnienie zapewnia także dobre wyniki obróbki również w przypadku zastosowań wymagających wyso-
kiego ciśnienia chłodziwa. Ponadto korzystanie z EasyFix ułatwia osiąganie doskonałych efektów obróbki i wydłużenia okresu trwałości ostrzy.

W asortymencie CoroChuck 935 dostępne są modele z otworami dla chwytów o średnicy 20 lub 25 mm (¾ lub 1 cal) i złączem Coromant Capto ®, 
HSK-A/C/T, VDI oraz chwytem cylindrycznym po stronie obrabiarki. Modele z otworami mocującymi w jednostkach imperialnych mają złącze Coro-
mant Capto lub chwyt cylindryczny. 

Zwiększenie poziomu niezawodności obróbki
Adapter do mocowania wytaczaków zaciskiem hydraulicznym 

oferuje bezkonkurencyjny poziom bezpieczeństwa procesu obróbki 

Sandvik Coromant 
Sandvik Coromant, będący częścią ogólnoświatowej grupy inżynieryjno przemysłowej Sandvik, jest liderem w dziedzinie wytwa-

rzania narzędzi, rozwiązań w zakresie obróbki skrawaniem oraz posiadanej wiedzy. Wyznacza standardy i wdraża innowacje speł-
niające wymagania przemysłu obróbki metalu, zarówno obecne jak i związane z nadchodzącą nową erą przemysłową. Wsparcie 
edukacyjne, duża skala inwestycji w badania i rozwój oraz silne, partnerskie relacje z klientami gwarantują postęp w zakresie tech-
nologii obróbki, który nadaje kierunek i dynamikę oraz zmienia przyszłość przemysłu wytwórczego. Firma Sandvik Coromant jest 
właścicielem ponad 3100 patentów na całym świecie, zatrudnia ponad 7900 pracowników i jest reprezentowana w 150 krajach. 

SANDVIK POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa  
tel.: (22) 647 38 80, 843 21 51, 843 83 29  
fax: (22) 843 21 36, 647 12 56 
www.sandvik.coromant.com/pl



Więcej informacji na stronie: http://www.moldex3d.com.pl

Nowa opcja API (Application programming interface)
(PU) Chemical Foaming 
Rapid Gating Iteration 

Quick Flow Analysis 
Non-matching mesh technology

Moldex3D R16
Firma OLMAR istnieje od 1992 roku.  
W trosce o ciągłe zwiększenie asorty-
mentu i poprawę jakości naszych wy-
robów, uruchomiliśmy własną narzę-
dziownię wyposażoną w nowe maszyny. 
Dzięki temu możemy w krótkim terminie 
wykonać usługi cięcia oraz frezowania.

Zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: 
wozniak-olmar@o2.pl bądź pod numer tele-
fonu 535 670 303.

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

Maksymalne gabaryty półfabrykatu to:

• 1050 mm x 820 mm x 305 mm,

Zakres cięcia:

• 600 mm x 400 mm x 310 mm.

P.P.H „OLMAR” s.c.

Pl. Wolności 3a, 63-460 Nowe Skalmierzyce
www.olmar.skalmierzyce.eu

Zaprasza do współpracy
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W dzisiejszym wydaniu Forum Narzędziowego OBERON kontynuujemy 
przedstawianie systemu zdalnego odczytu liczników MoldMaker.eu, który 
został wstępnie opisany na łamach dwumiesięcznika numerach 1 i 2/2018.

Opisaliśmy już elementy składowe systemu MoldMaker:

1. Bezprzewodowe liczniki MMC-11;

2. Aplikacja mobilna MoldMaker Scan;

3. Serwis internetowy https:\\moldmaker.eu;

4. Koncentratory MMCD.

W serii artykułów publikowanych na łamach kolejnych numerów Forum 
skupimy się na opisie funkcjonalności serwisu internetowego.

Serwis internetowy jest sercem systemu, w którym przetwarzane są wszystkie dane. MoldMaker.eu jest internetowym globalnym serwisem 
służącym do nadzorowania pracą form wtryskowych w różnych firmach, zarówno w małych, jak i wielkich korporacjach światowych. Użytkowanie 
systemu jest proste, nie wymaga instalacji jakiegokolwiek oprogramowania. Dostęp do niego odbywa się za pomocą dowolnej przeglądarki interne-
towej, na dowolnym urządzeniu typu komputer, tablet lub smartfon. Dedykowanym uzupełnieniem systemu jest 
aplikacja mobilna MoldMaker Scan współpracująca z systemem, która służy do odczytu i konfiguracji liczników 
zamontowanych w formach wtryskowych.

Jak każdy serwis internetowy, MoldMaker, od użytkownika wymaga zarejestrowania firmy i założenia kont dla 
użytkowników. Ilość użytkowników danej firmy nie jest w żaden sposób limitowana. Firma może posiadać wielu 
użytkowników typu: "Administrator", "Manager" lub "User", o różnych uprawnieniach.

Najważniejsze funkcjonalności systemu:

1. Rejestr form wtryskowych
Rejestr form to wykaz form wtryskowych przedstawiony w postaci tabelarycznej , gdzie w przejrzysty sposób użytkownik widzi swoje formy oraz 

posiada dostęp do ich szczegółowych danych. Istnieje dogodna możliwość sortowania i wyboru lokalizacji.

Obraz prezentowany obok to przykładowy 
rejestr form, na którym widzimy tabelę oraz 
odpowiednie kolumny: nazwę formy, nazwę 
detalu, lokalizację, nazwę klienta, informacje  
o gotowej karcie Formy, status bieżący licznika, 
harmonogramy serwisowe, karty serwisowe oraz 
opcje dodatkowe.

Na szerszy opis zasługuje kolumna "karta formy" 
informująca czy dla danej formy jest ona wydana. Do 
każdej posiadanej formy możemy utworzyć kartę 
formy zawierającą bardzo szczegółowe informacje 
o budowie i konstrukcji. Jest ona tworzona na bazie 
gotowego formularza, i wypełniana wg własnych 
potrzeb. Można załączyć obrazek poglądowy oraz 
zamieścić wiele parametrów technicznych, eksplo-
atacyjnych lub konstrukcyjnych.

2. Harmonogramy serwisowe

Jedną z najistotniejszych funkcjonalności systemu MoldMaker, jest 
kontrola i obsługa przypomnień o planowanych przeglądach lub innych 
czynnościach okresowych, nazywanych w systemie harmonogramami 
serwisowymi. Kolumna "Harmonogramy" prezentuje aktualny stan ustawio-
nych harmonogramów. Można je dowolnie konfigurować dla każdej formy. 
Istnieją 2 rodzaje takich przypomnień: 

• Przypomnienie wg wartości licznika;

• Przypomnienie wg daty.

Przypomnienie może być cykliczne lub jednorazowe. Zgłoszone przypomnienie użytkownik ma obowiązek potwierdzić, co jednocześnie gene-
ruje odpowiednią notatkę serwisową. W ten sposób budowana jest historia przeglądów i prac serwisowych dla danej formy. Historia taka ma służyć 
zapewnieniu wysokiej jakości produkcji z form wtryskowych. 

Ogólnie rzecz biorąc system obsługi harmonogramów serwisowych ułatwia i dyscyplinuje wykonywanie czynności serwisowych w odpowiednim 
czasie, co zapewnia bezawaryjną eksploatację form. 

3. Karty serwisowe
Kolejną, bezpośrednio związaną z harmonogramami funkcjonalnością, jest tworzenie kart serwisowych. Można je tworzyć dowolnie wg potrzeby 

lub w wyniku zgłoszenia przypomnienia harmonogramu. 

Karty serwisowe mogą być typu "notatka serwisowa" lub typu "checklista kontrolna". Notatka serwisowa posiada tylko 2 pola: nazwę oraz opis 
wykonanej czynności. Jest to najprostsza forma rejestracji czynności serwisowych.

Checklisty mogą zawierać wiele pól i być dowolnie 
konfigurowane przez użytkownika. Zapewniają 
one pomoc w wykonaniu niezbędnych czynności  

wg własnych procedur. Na zdjęciach obok pokazane są 
przykładowae checklisty.

Informacje zawarte w kartach serwisowych mają 
charakter dokumentu ścisłego. Są przechowywane  

w systemie, a po 24 godzinach od utworzenia, nie ma 
możliwości ich zmiany lub usunięcia.

Zainteresowanych czytelników zapraszamy na 
stronę internetowwą https:\\moldmaker.eu, gdzie 
można znaleźć więcej informacji, pobrać instrukcje 
obsługi systemu oraz jego elementów.

Opis pozostałych funkcjonalności będziemy kontynuować w kolejnych artykułach niniejszego czasopisma.

Producentem systemu MoldMaker,
operatorem i administratorem danych 

jest Mega Mold Sp. z o.o.
MEGA MOLD Sp. z.o.o.

36-002 Jasionka 252 E  Tel. +48 607 259 412

www.moldmaker.eu  e-mail: moldmaker@moldmaker.eu

SYSTEM ZDALNEGO
ODCZYTU LICZNIKÓW - część II

▲ Fot. 1. Koncentrator MMCD i licznik MMC-11

►Fot. 2. Licznik bezprzewodowy MMC-11

▲ Fot. 3. Rejestr Form Wtryskowych

► Fot. 4. Harmonogram serwisowy

▲ Fot. 5. Checklista ▲ Fot. 6. Notatka serwisowa



Frez AX-FPS firmy FRAISA 
To nowa, przełomowa seria narzędzi do obróbki stopów aluminium

Opracowana od podstaw konstrukcja frezu AX-FPS pozwala na osiągnięcie niespotykanej dotąd wydajności obróbki zgrubnej 
aluminium. Geometria narzędzia zapewnia doskonałe tłumienie drgań, a jednocześnie jest na tyle ostra, że gwarantuje niższe zużycie 
energii i zmniejszony wymagany moment obrotowy wrzeciona, umożliwiając jego długą, bezawaryjną pracę oraz dużą niezawod-
ność procesu obróbki.

W połączeniu z nową komputerową aplikacją parametry obróbki mogą zostać dobrane perfekcyjnie do charakterystyki wrzeciona  
i warunków obróbki. Umożliwia to osiągnięcie znacznego wzrostu produktywności, a także dłuższą żywotność narzędzia.

AX-FPS to frez do obróbki zgrubnej z profilowaną 
krawędzią skrawającą o kącie natarcia λ=20° i kącie linii 
śrubowej narzędzia γ=30°. Dokładnie wykonane rowki 
wiórowe są szlifowane do uzyskania lustrzanej powierzchni, 
a specjalnie zaprojektowane fazki na czole i profilu narzędzia 
tłumią drgania generowane w trakcie pracy.

Tego rodzaju geometria sprawia, że narzędzie doskonale 
skrawa materiał, generując relatywnie małe siły skrawania, 
ograniczając wibracje i zapewniając bezpieczny proces obróbki 
z niespotykaną dotąd wydajnością objętościową.

Frezy AX-FPS wyposażone są w centralnie położony 
kanał doprowadzający chłodziwo oraz opracowaną przez 
firmę FRAISA konstrukcję powierzchni czołowej umożliwia-
jącą błyskawiczne zagłębianie w materiale. Narzędzia  
są dokładnie wyważone oraz mają krótkie przewężenie  
z wygładzonym łączeniem z częścią chwytową.

Wszystkie te rozwiązania zwiększają funkcjonalność oraz 
niezawodność narzędzia i umożliwiają uzyskanie niezrównanej 
wydajności obróbki.

Aplikacja ToolExpert AX-FPS specjalnie opracowana 
z myślą o narzędziach z tej serii pozwala na określenie 
warunków obróbki by zoptymalizować parametry pod kątem 
możliwości wrzeciona i maszyny.

Nowe rozwiązania wdrożone podczas konstrukcji AX-FPS 
były systematycznie projektowane pod kątem wydajności  
i ekonomiki obróbki. Bardzo ostra, pozytywowa konstrukcja 
ostrzy oraz dokładnie wykonane, szlifowane do uzyskania 
lustrzanej powierzchni, rowki wiórowe wraz z doprowa-
dzanym centralnie chłodziwem gwarantują doskonałe formo-
wanie i usuwanie wiórów. Małe, położone na krawędzi skra-
wającej sfazowania tłumią drgania umożliwiając wydajną 
i niezawodną obróbkę. AX-FPS wyposażony jest także  
w specjalną konstrukcję powierzchni czołowej umożliwia-
jącą szybkie zagłębienie w materiale, dodatkowo zwiększając 
możliwości jego zastosowania.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wykorzystaj ToolExpert AX-FPS 

 by dobrać optymalne parametry do maszyny i warunków obróbki

Nowa aplikacja ToolExpert AX-FPS to innowacyjne 
rozwiązanie pozwalająca na dokładne dobranie parametrów 
obróbki w zależności od maszyny i warunków frezowania.

Dzięki rozwiązaniom technicznym zaimplementowanym 
w narzędziach AX-FPS można osiągnąć wydajność objęto-
ściową obróbki do 15000 cm3/min.

Wysoka wydajność obróbki walcowanego aluminium nie 
jest już ograniczona przez narzędzia, ale przez możliwości 
wrzeciona oraz warunki obróbki.

Dlatego też, ToolExpert AX-FPS umożliwia opisanie 
warunków frezowania, aby obróbka z otrzymanymi para-
metrami była jak najbardziej wydajna oraz niezawodna.  
Ta nowa i unikalna opcja stanowi kolejny krok firmy FRAISA 
w dziedzinie udostępniania informacji wdrożeniowych  
w formie cyfrowej. Wynikiem tego jest znaczna korzyść użyt-
kowników w dziedzinie ograniczania kosztów oraz skracania 
czasu wytwarzania.

Korzyści

• Maksymalna wydajność z minimalnym obciążeniem wrzeciona
 Maksymalna produktywność – minimalizacja kosztów

• Wysoka niezawodność procesu
 Doskonałe usuwanie wiórów dzięki wykończonym na wysoki połysk rowkom, centralnemu kanałowi doprowadzającemu chłodziwo 

oraz profilowanym, rozdrabniającym wiór krawędziom skrawającym

• Mniejsze zużycie energii na jednostkę objętości usuniętego materiału
 Dzięki pozytywowej budowie narzędzia

• Nowy ToolExpert AX-FPS
 Parametry adekwatne do możliwości wrzeciona i warunków obróbki

• Krawędź skrawająca o długości przynajmniej 2xd
 Duża głębokość frezowania, niezawodne usuwanie wiórów, małe osiowe obciążenie wrzeciona

• Długi cykl życia narzędzia
 Dzięki możliwości wielokrotnej regeneracji FRAISA ReTool®

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Poznańska 104   T: +48 61 222 58 00 E-mail: info@ita-polska.com.pl
Skórzewo, 60-185 Poznań  F: +48 61 222 58 01 www.ita-polska.com.pl 
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Innowacje i technologie zaimplementowane w narzędziach AX-FPS
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Urządzenia pomiarowe - raport

Firma Miasto www

Pomiar wielkości geometrycznych Badania materiałowe
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Abplanalp sp. z o. o. Warszawa www.abplanalp.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

BAXAR ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH Bielsko-Biała www.baxar.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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

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

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

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Kraków www.ios.krakow.pl ● ● ●

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

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

SMARTTECH Łomianki/
Warszawa

www.skaner3d.pl
www. smarttech3d.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. Pniewy www.wobit.com.pl ● ● ● ●

* Dane z roku 2017
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W poprzednim numerze naszego dwumiesięcznika Forum Narzędziowe OBERON przybliżyliśmy Państwu profil oraz historię pierwszego produ-
centa grafitów izostatycznych na świecie – francuskiej firmy MERSEN. Druga część artykuł dotyczyć będzie skomplikowanego procesu, jakim jest 
produkcja grafitu. Prawdopodobnie niewielu z Państwa zdaje sobie bowiem sprawę, że proces ten jest tak bardzo złożony i czasochłonny, a produkt 
finalny ma tak wiele licznych zastosowań.

Surowy i nieoczyszczony materiał
Sztuczny grafit, produkowany przez firmę MERSEN, wytwarzany jest z dwóch podstawowych składników. Pierwszy z nich, to sproszkowany koks 

naftowy, służący jako wypełniacz, drugi zaś to smoła węglowa będąca spoiwem produktu.

Koks węglowy to składnik produkowany w rafineriach naftowych, uzyskiwany poprzez przemy-
słowe wygrzewanie węgla kamiennego, w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowicznym 
za pomocą gazów spalinowych. Półprodukt poddaje się procesowi kalcynowania w temperaturze 
ponad 1000°C (polega to na ogrzewaniu związku chemicznego poniżej jego temperatury topnienia, 
w celu spowodowania częściowego rozkładu chemicznego tego związku poprzez usunięcie wody).

Smołę węglową z kolei otrzymuje się w wyniku odgazowania węgla kamiennego w temperaturze 
ok. 1200 °C. Jest jednym z produktów ubocznych z produkcji koksu z węgla kamiennego.

Mielenie
Po początkowej inspekcji w/w surowych materiałów dokonuje się mielenia koksu węglowego na 

określonej wielkości ziarna. Za pomocą specjalnie przeznaczonych do mielenia maszyn (zdj.1), bardzo 
drobny pył węglowy przenoszony jest specjalnymi dyszami do worów magazynujących pył w zależ-
ności od wielkości zmielonego ziarna. Na potrzebę artykułu, aby ograniczyć naszą dyskusję, skupimy 
się jedynie do ziaren o wielkości 4 do 20 mikronów – takie bowiem gradacje stosuje się przy procesach 
obróbki elektroiskrowej.

Grafity izostatyczne MERSEN
część 2

Miksowanie i ponowne mielenie
Wraz z zakończeniem procesu mielenia, sprosz-

kowany koks łączy się ze smołą węglową i poddaje 
miksowaniu w wysokich temperaturach, w dedyko-
wanych do tego maszynach (zdj.2). Dzięki temu smoła 
ulega roztopieniu i łączy się z ziarnami koksu, tworząc 
jedną całość. W zależności od wielkości ziaren, proces 
ten trwa dłużej lub krócej, jest mniej lub bardziej inten-
sywny. Uzyskuje się dzięki temu zmiksowane „kulki 
grafitowe”, które po tym procesie ponownie miksuje 
się i kruszy na drobne ziarna.

Selekcja i przesiewanie
Na tym etapie określa się gatunek produkowanego grafitu. Urządzenia selekcjonują ziarna w zależności od jego rozmiaru odrzucając te, które nie 

pasują, zostały źle sproszkowane, lub nieprawidłowo zmiksowane. Proces ten jest bardzo skomplikowany, niemniej konieczny do uzyskania odpowied-
niej jakości gatunku grafitowego.

Prasowanie izostatyczne
Kolejno następuje prasownie grafitu. Sproszkowany grafit ładuje się do dużych form o rozmiarach 

ostatecznych bloków i poddaje wysokiemu ciśnieniu o wartościach przekraczających 150Mpa (zdj.3). 
Dzięki zastosowaniu równego nacisku i ciśnienia ziarna układają się symetrycznie, dzięki czemu ich 
rozkład w formie jest równomierny. Zastosowanie tej techniki nazywamy prasowaniem izostatycznym, 
powoduje ono uzyskanie jednakowych własności grafitu w przekroju całej formy. Ma to niebagatelne 
znaczenie, gdyż wówczas klient końcowy dostaje powtarzalny i jednakowy wyrób za każdym razem.

Poddanie grafitu wysokim temperaturom
Sprasowany już grafit trafia do dużych pieców, gdzie poddaje się go wysokim temperaturom. Jest 

to najdłuższy z procesów produkcyjnych, który łącznie trwa od dwóch do trzech miesięcy. Bloki grafi-
towe regularnie poddaje się wysokim temperaturom w okolicach 1000°C i ponownie chłodzi je. Tempe-
ratura procesu jest kontrolowana bez przerwy, celem uniknięcie pęknięć i wad materiału. Po ukoń-
czeniu procesu spieczony blok grafitowy jest już bardzo twardy i posiada cechy sztucznego grafitu 
przemysłowego. Niestety nadal jego własności elektryczne i termalne nie kwalifikują go jako materiału 
odpowiedniego do procesów EDM.

Grafityzacja
Przedostatnim etapem produkcyjnym jest grafityzacja, czyli ponowne poddawanie bloków grafi-

towych wysokim temperaturom – tym razem są one ultra wysokie, gdyż sięgają prawie 3000°C. Proces 
ten jest intensywny, lecz krótkotrwały. Właśnie tutaj bloki grafitowe uzyskują wszystkie finalne cechy, 
takie jak określona przez producenta przewodność elektryczna i termalna. Tutaj także grafity uzyskują 
swoją elastyczność oraz znakomite właściwości obróbcze. Uzyskanie tych wartości zapewnia możli-
wość stosowania tych grafitów jako elektrod wgłębnych. 

Kontrola jakości, cięcie
To ostatni etap produkcji. Tutaj dokonuje się pomiaru wszystkich cech goto-

wego produktu. Dokonywane są pomiary wielkości ziarna, gęstości, wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie. Po wykonaniu prób i testów, grafity tnie się na mniejsze bloki 
(zdj. 4), pakuje i wysyła w różne części świata, aby klienci mogli wykorzystać je  
w swoich narzędziowniach. Także w Polsce!

Firma Oberon Robert Dyrda jest wyłącznym przedstawicielem grafitów produ-
centa Mersen na terenie Polski. W swojej ofercie posiadamy wiele różnych gatunków, 
przeznaczonych do różnych aplikacji. Kupicie u nas Państwo grafit cięty na wymiar, 
przygotówki w postaci prętów okrągłych, kwadratowych, płytek zbieżnych do 
drążenia kanałów oraz elementów klinowych. Na życzenie klienta wykonujemy 
gotowe elektrody, po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji CAD/CAM. Działamy 
bardzo szybko, materiał wysyłamy na drugi dzień roboczy po otrzymaniu zamó-
wienia. Zapraszamy do współpracy!

Z pozdrowieniem, Dawid Hulisz
d.hulisz@oberon.pl, tel. +48 693 371 241

Surowy materiał
Mielenie

Selekcja Miksowanie Kruszenie

Poddawanie wysokiej 
temperaturze

Prasowanie Selekcja Mielenie

Grafityzacja
Kontrola jakości Blok grafitowy

Fot. 1.

Fot. 2. 

Fot. 3. 

Fot.4. 



F
N

NUMER 03 (90) 2018 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

4544

N
F NUMER 03 (90) 2018FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

30°
20°

Mniejsze obciążenie

Zminimalizowane drgania

Doskonała wydajność

AX-FPS Nowy horyzont wydajności
frezowania aluminium
Efektywne i bezpieczne dopasowanie parametrów obróbki

W poprzednim wydaniu czasopisma Forum Narzędziowe OBERON, w artykule Narzędziownia w „chmurze”, opisy-
waliśmy schemat i sposób działania systemu spino.pl. W niniejszym numerze przekazujemy kilka informacji o wybranych 
walorach jego użytkowania.

W kilkuletniej pracy nad przedmiotowym systemem 
nietrudno było zauważyć, podczas spotkań i prowadzonych 
konsultacji, duży dystans niektórych przedsiębiorców wobec 
korzystania z wszelakich portali internetowych, a tym bardziej 
do zamieszczania w nich informacji. Są przekonani, że nie jest 
to właściwa i skuteczna metoda wspierająca prowadzenie oraz 
rozwijanie firmy. Czy mają uzasadnione obawy?

Podczas ostatniej edycji targów STOM w Kielcach 
podszedł do naszego stoiska pewien przedsiębiorca, który 
od dwóch miesięcy poszukiwał firmy, która dysponuje 
5-cio osiowym centrum frezarskim w zakresie 1200 x 600. 
Nasz przedstawiciel po kilku kliknięciach w systemie (obok 
zamieszczamy przebieg wyszukiwania na stronie spino.pl), 
odnalazł dziesięciu potencjalnych poddostawców. Przed-
siębiorca wykonał kilka fotek z ekranu wyszukanych firm, 
aby nawiązać  z nimi kontakt. Zupełnie niepotrzebnie – 
będzie mógł przeprowadzić takie wyszukiwanie on-line,  
w dowolnym czasie i w dowolnej lokalizacji.

Aktualnie można korzystać z ponad 600 dostępnych kategorii, w obrębie których możliwa jest wymiana informacji w analogiczny sposób, jak 
ta  opisany powyżej. Jednak dostęp do informacji to jedna kwestia, a druga to odnalezienie obrabiarki lub usługi, które także będą dostępne prak-
tycznie od zaraz.

Wielu zapewne sądzi, iż dostępność jakiejś usługi czy obra-
biarki „od ręki” w dobie wysokiej koniunktury to abstrakcja. 
Okazuje się, że są takie przypadki, mimo że firmy mają 
problemy z dotrzymywaniem terminów z uwagi na nadmiar 
zleceń. Problem nie zawsze tkwi w braku dostępnych usług,  
a najczęściej w tym, że informacja o nich jest niedostępna – 
brak sposobu jej przekazania. I w tym przypadku system spino.
pl rozwiązuje ten problem. 

Informację taką przekazujemy parametrem o dosłownej nazwie „od ręki”. Jest on zlokalizowany w każdej tablicy parametrów opisujących daną 
kategorię w nagłówkowej grupie „Dostępność”. 

Parametr ten, jest dostępny tylko dla Użytkowników posiadających własne konto (dla zalogowanych). Wystarczy zarejestrować się do systemu i 
założyć własny profil, aby korzystać z tej funkcji. Jest ona również dostępna dla Użytkowników posiadających bezpłatne konto „0”. 

Udostępnianie wzajemne tak specyficznych zasobów niesie wielorakie korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron: obłożenie stanowiska  
u podwykonawcy, wywiązanie się ze zlecenia przez zamawiającego oraz terminowe otrzymanie przedmiotu zamówienia przez odbiorcę końcowego. 
Warto więc dołączyć do systemu i korzystać z pełnego dostępu do informacji.

Przy okazji zapraszamy czytelników Forum do odwiedzenia naszego stoiska podczas zbliżających się Targów ITM 2018 w Poznaniu: 
zapraszamy do hali 7 na stoisko nr 114.

Wspólnie tworzymy największą parametryczną narzędziownię w Polsce !

Zapraszam do kontaktu - Janusz Wyderka
Tel: +48 660 422 396, e-mail: info@spino.pl

Informacja, usługa, towar i maszyna dostępne „od ręki”
Systemowy Park Technologiczny spino.pl

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

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

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

Funkcja bezpieczeństwa

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

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

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

Wrzeciona elektryczne 
do maszyn CNC

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

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

Przykładowe połączenie zestawu HES 510

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

Mocowania narzędzi za pomocą oprawek zaciskowych model CHK.

Dostępne średnice

Zapraszamy na targi MACH-TOOL w Poznaniu, hala 3, stoisko nr 1
Przedstawiciel firmy NAKANISHI w Polsce

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

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

200 mm Łącznik bezpieczeństwa
Sterow

nik

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

Tulejki zaciskowe z grupy CHK

Nr katalogowy Model Średnica wewnętrzna do Wrzeciona

91592 CHK-2.35 ø2.35

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

91530 CHK-3.0 ø3.0

91593 CHK-3.175 ø

91540 CHK-4.0 ø4.0

91560 CHK-6.0 ø6.0

91596 CHK-6.35 ø6.35

- CHK-  

ø0.5, ø0.6, ø0.7, ø0.8, ø0.9

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

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

ø1.6, ø5.0

91597 CHK-3.0AA ø3.0AA *

91598 CHK-3.175AA ø3.175AA *

91599 CHK-4.0AA ø4.0AA *

91600 CHK-6.0AA ø6.0AA *

91601 CHK-6.35AA ø6.35AA *

+ + +
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Elastyczna produkcja just-in-time wymaga wytwarzania coraz krótszych serii produktów, przy jednoczesnym zwiększeniu ich 
jakości, co wymusza zwiększenie częstotliwości przezbrajania maszyn. Przezbrojenie maszyny musi być krótkie, dokładne i powta-
rzalne. Aby nie tracić cennego czasu, warto wybrać odpowiednie systemy mocowania zarówno narzędzi, jak i przedmiotów obra-
bianych. Ponad 40-letnie doświadczenie w opracowywaniu i produkcji uchwytów tokarskich firmy SCHUNK obejmuje szeroki zakres 
zastosowań. Dzięki ciągłemu rozwojowi i innowacjom, uchwyty tokarskie SCHUNK spełniają wymagania najnowocześniejszej obróbki 
skrawaniem i bardzo wymagających zadań obróbczych w znanej na całym świecie najwyższej jakości.

ROTA NCX
Uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk 
do tokarek z cylindrem o krótkim skoku

1. System hakowo zębatkowy;

2. Hartowany i niezwykle sztywny korpus;

3. Duży otwór przelotowy;

4. Zoptymalizowany układ smarowania;

5. Gwintowane otwory montażowe;

6. System szybkiej wymiany szczęk;

7. Standardowy interfejs szczęk uchwytu;

8. Mechanizm blokujący z monitorem obecności szczęk;

9. Zintegrowany mechanizm kulowy;

10. Konstrukcja o zoptymalizowanej masie własnej.

Technologia
Zębatki klinowe, które mogą być przemieszczane stycznie  

w uchwycie, są napędzane za pomocą ukośnych powierzchni robo-
czych osiowo prowadzonego tłoka. System zębatkowy przenosi siłę 
na szczęki bazowe, generując ruch szczęki, który jest synchroniczny 
i radialny względem osi obrotu. Szybka zmiana szczęk odbywa się 
poprzez pociągnięcie klina na bok za pomocą klucza. Podwójne 
prowadzenie tłoka i jednoczęściowe zębatki klinowe tworzą niezwykle 
sztywny układ, co okazuje się kluczowe dla uzyskania optymalnej 
dokładności powtórzeń.

Po wcześniejszych sukcesach uchwytów ząbkowo-klinowych, 
SCHUNK wprowadza system szybkiej wymiany szczęk do maszyn CNC 
z cylindrem o krótkim skoku. ROTA NCX wyróżnia się w szczególności  
w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych, ze względu na wyjąt-
kowo korzystny stosunek ceny do wydajności. Redukuje czasy prze-
zbrojenia i zwiększa wydajność maszyny, dzięki zintegrowanemu syste-
mowi szybkiej wymiany szczęk. W ciągu jednej minuty można dokonać 
wymiany kompletu szczęk, a wysoka dokładność i powtarzalność 
wymiany (do 0,02 mm) eliminują konieczność każdorazowego wyta-
czania szczęk miękkich. Do uchwytu ROTA NCX pasują wszystkie szczęki 
górne z wrębem krzyżowym firmy SCHUNK. Aby zwiększyć bezpieczeń-
stwo pracy, uchwyt jest wyposażony w monitor obecności szczęk. Tylko 
wtedy, gdy szczęka jest poprawnie umieszczona w prowadnicy, klucz 
może być łatwo usunięty z uchwytu. ROTA NCX może być stosowany 
zarówno do mocowania średnic wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 

Szybka zmiana szczęk odbywa się poprzez obrócenie klucza o 210°, 
które powoduje wyciągnięcie zębatki klinowej z zazębienia szczęki 
bazowej. Szczęka bazowa może zostać usunięta. W ten sposób można 
zmienić cały zestaw szczęk w ciągu jednej minuty

Uchwyt Rota NCX wyposażony został w ulepszony system smaro-
wania- trzy smarowniczki umieszczone na korpusie uchwytu ułatwiają 
smarowanie wszystkich powierzchni roboczych. Specjalny kształt 
rowków smarowych zapewnia stałe smarowanie powierzchni cier-
nych, co skutkuje wyraźnym zwiększeniem siły zacisku. Zoptymalizo-
wany układ smarowania oznacza mniej przerw na smarowanie i konser-
wację uchwytu oraz zwiększenie siły mocowania przy długim obciążeniu. 
Rota NCX został także zoptymalizowany pod względem wagowym- 
zmniejszenie masy własnej uchwytu zapewnia optymalne zachowanie 
bezwładności. Pozwala to na szybsze procesy akceleracji i hamowania. 
Interfejs uchwytu jest w pełni kompatybilny z uchwytami Kitagawa serii 
BB-200. Uchwyt dostępny jest w wielkościach: 165, 210, 260 oraz 315. 
Tuleja centralna wchodząca w zakres dostawy jest prosta do usunięcia 
i można ją szybko i łatwo dostosować do istniejącego adaptera cięgna. 
Przy wymianie uchwytu Kitagawa BB200 o tym samym rozmiarze, istnie-
jąca tuleja centralna może zostać zachowana.

Zalety- Państwa korzyści

► Wygodny system szybkiej wymiany szczęk
 Minimalizacja czasu i kosztów konfiguracji.

► Duży otwór przelotowy
 Obróbka wszystkich standardowych średnic rur i prętów.

► Wysoka wydajność systemu ząbkowo- klinowego
 Niezawodne w obróbce mocowanie dzięki dużym siłom zaci-

skowym.

► Wysoka powtarzalność szybkiej wymiany szczęk
 Bez konieczności ponownego nawiercania już wykonanych 

szczęk.

► Zoptymalizowany układ smarowania
 Gwarantuje stale wysokie siły mocowania.

► Interfejs w 100% kompatybilny z uchwytami serii Kitagawa 
BB200

 Wymiana istniejących uchwytów Kitagawa może być wykonana 
w krótkim czasie.

► Pusta nakrętka, którą można zdemontować i wyjąć jest 
zintegrowana z uchwytem

 Obracając za gwinty rurki pociągowej lub wymianę już obróconej 
tulei środkowej.

► Wszystkie części funkcjonalne są szlifowane i hartowane
 Wysoka dokładność powtarzania i zmiany szczęki.

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

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

E-mail: info@pl.schunk.com, www.pl.schunk.com
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DREWNA

STREFA OBRÓBKI
TWORZYW
SZTUCZNYCH

STREFA
ENERGETYKI

STREFA OBRÓBKI
METALI

Ultraprecyzyjne 
szlifierki
do form

do 60 000 obrotów/minutę!

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

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
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- Z niewielkiego wydarzenia PLASTPOL wyrósł na targi rozpozna-
walne nie tylko w Europie, ale także na świecie…
- Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy to 
dziś największe targi branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy 
w Polsce. Jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Europie. 
Podczas czterodniowej wystawy w Kielcach nie brakuje liderów o randze 
światowej. Od lat kielecka wystawa cieszy się rosnącym zainteresowa-
niem zwiedzających z kraju i zagranicy, w 2017 roku odwiedziło ją 18.900 
osób. PLASTPOL jest rozpoznawany na świecie, stał się prawdziwą wizy-
tówką polskiej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Ostatnia edycja umocniła rolę targów PLASTPOL jako wiodącego 
miejsca spotkań tego sektora przetwórstwa tworzyw w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Potwierdzają to wystawcy między innymi z Czech, 
Słowacji, Węgier, Ukrainy, Austrii, Litwy, Łotwy i Estonii, gdzie podobnej 
rangi wystawy po prostu się nie odbywają. 

- Zagraniczne firmy chętnie chcą kooperować z polskim rynkiem, 
gdyż ten rozwija się bardziej dynamicznie niż niejeden unijny. Ilu 
zagranicznych wystawców decyduje się na udział w kieleckich 
targach?
- Ponad 50 procent wystawców to firmy zagraniczne lub z zagra-
nicznym kapitałem. Z roku na rok ich liczba rośnie. Dzięki dużej repre-

zentacji zagranicznych firm PLASTPOL jest najbardziej międzynarodową 
wystawą spośród wszystkich targów branżowych, które odbywają się  
w Polsce. Najwięcej jest wystawców niemieckich i włoskich. 

- Podczas czterech dni targów PLASTPOL Targi Kielce zmieniają się 
w małą fabrykę… 
 - Tak, można zobaczyć na żywo nie tylko jak powstają przedmioty  
z tworzyw, ale sprawdzić jak bardzo wydajne są całe linie produkcyjne.  
To wszystko sprawia, że PLASTPOL jest najbardziej kompleksową 
wystawą w Polsce, prezentującą cały przekrój firm związanych z prze-
twórstwem tworzyw . Ekspozycja pozwala zobaczyć nie tylko maszyny  
i urządzenia, linie technologiczne, ale także granulaty i inne komponenty 
oraz technologie recyklingu. Naszą tradycją są, przyznawane podczas 
prestiżowej gali Platinum Plast, Medale Targów Kielce dla najlepszych. 
Często prezentowane są z dumą w siedzibach wielu znanych firm  
z czołówki europejskiej branży. 

Zapraszam na tegoroczną 22.edycję Międzynarodowych Targów 
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy Plastpol i zapewniam, że nie 
będzie ona odbiegać od światowego poziomu, do którego przyzwycza-
iliśmy naszych wystawców i zwiedzających.

- Dziękujemy za rozmowę. 

Liderzy rynku tworzyw sztucznych spotykają się w Kielcach

Targi PLASTPOL wystartowały w Targach Kielce w 1997 roku, 
jako wystawa przetwórstwa tworzyw sztucznych licząca 83 
wystawców. W tamtym czasie zajęły połowę jednej hali wysta-
wienniczej, około 1500 metrów kwadratowych. Po 22 latach, 
gromadzą 800 firm, a ekspozycja zajmuje wszystkie 7 hal kielec-
kiego ośrodka czyli 34 tys. metrów kwadratowych. O rozwoju 
targów PLASTPOL rozmawiamy z Kamilem Perzem, Dyrektorem 
Wydziału Targowego w Targach Kielce. 

Kamil Perz

Dyrektor Wydziału Targowego 

w Targach Kielce

- To dziś największe targi branży przetwórstwa tworzyw sztucznych  
i gumy w Polsce. Jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Europie. 
PLASTPOL jest rozpoznawany na świecie, wystawia polskiej branży dosko-
nałe świadectwo – mówi Andrzej Mochoń, prezes Zarządu Targów Kielce. 
-  Kiedy targi startowały w Kielcach w 1997 roku, liczyły 83 wystawców. 

W tamtym czasie zajęły połowę jednej hali wystawienniczej, około 1500 
metrów kwadratowych. Po 22 latach, gromadzą 800 firm, a ekspozycja 
zajmuje wszystkie 7 hal kieleckiego ośrodka czyli 34 tys. metrów kwadra-
towych. Od lat kielecka wystawa cieszy się rosnącym zainteresowaniem 
zwiedzających z kraju i zagranicy, w 2017 roku odwiedziło ją 18.900 osób.

PLASTPOL najlepszy w Polsce, ceniony w świecie
Najbardziej międzynarodowe targi odbywają się w Kielcach

Targi PLASTPOL w Kielcach od 22 lat są wizytówką polskiej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wystawa stała się jednym z najlep-
szych wydarzeń tego sektora przemysłu w Europie. Na cztery dni,  siedem hal wystawienniczych Targów Kielce zamienia się w pracującą 
fabrykę. To tylko kilka, z wielu powodów, dla których warto odwiedzić Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy 
w Targach Kielce. Najnowsza edycja startuje 22 maja.

Fabryka na żywo
Roboty, linie produkcyjne na żywo produkują rozmaite przedmioty 

z tworzyw sztucznych. Ekspozycja pozwala zobaczyć nie tylko maszyny 
i urządzenia w akcji, ale także granulaty i inne komponenty oraz tech-
nologie recyklingu. Można zobaczyć nie tylko, jak powstają przedmioty  
z tworzyw, ale sprawdzić, jak bardzo wydajne są całe linie produkcyjne.  
To wszystko sprawia, że PLASTPOL jest najbardziej kompleksową wystawą 
w Polsce, prezentującą przekrój firm związanych z przetwórstwem tworzyw. 
Targi słyną też z oryginalnych ekspozycji, często wielopoziomowych, które 
prezentują możliwości firm. 

- Naszą tradycją są, przyznawane podczas prestiżowej gali Platinum 
Plast, Medale Targów Kielce dla najlepszych. Często prezentowane są  
z dumą w siedzibach wielu znanych firm z czołówki europejskiej branży. 
Nagradzamy również najbardziej oryginalne sposoby prezentacji firm. 
Podczas czterodniowej wystawy w Kielcach nie brakuje liderów rynku 
o randze światowej, którzy prezentują premiery – mówi Kamil Perz, 
Dyrektor Wydziału Targów w Targach Kielce, od początku Dyrektor Projektu 
PLASTPOL. - Ostatnia edycja umocniła rolę kieleckich targów, jako wiodą-
cego miejsca spotkań sektora przetwórstwa tworzyw w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Potwierdzają to wystawcy między innymi z Czech, Słowacji, 
Węgier, Ukrainy, Austrii, Litwy, Łotwy i Estonii, gdzie podobnej rangi wystawy 
po prostu się nie odbywają. 

Najbardziej międzynarodowe targi w Polsce
Branża przetwórstwa tworzyw sztucznych, to jedna z najbardziej dyna-

micznie rozwijających się dziedzin przemysłu. W ciągu minionych 15 lat 
krajowa produkcja wzrosła aż trzykrotnie. Stały wzrostowy trend utrzymuje 
się w Polsce od lat. Pozostajemy na szóstym miejscu pod względem na zapo-
trzebowania na tworzywa w Europie – wynika z danych Fundacji Plastic-
sEurope za rok 2017. Zapotrzebowanie na tworzywa w 2016 roku wzrosło  
o niemal 7 procent w porównaniu do roku poprzedniego i przekroczyło  
3,3 mln ton. Jednym z motorów rozwoju jest zapotrzebowanie branż produkcji 
opakowań, urządzeń i sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz motory-
zacji. Rozwijający się w Polsce rynek jest bardzo interesujący dla wystawców 
zagranicznych. Najwięcej wystawców pochodzi z Niemiec i Włoch.

- Ponad 50 procent wystawców to firmy zagraniczne lub z zagra-
nicznym kapitałem. Z roku na rok ich liczba rośnie. Dzięki dużej repre-
zentacji zagranicznych firm PLASTPOL jest najbardziej międzynarodową 
wystawą w Polsce – mówi Kamil Perz. – Targi w Kielcach stały się ważnym 
elementem strategii marketingowej wielu znanych graczy rynku tworzyw 
sztucznych. Tegoroczny PLASTPOL zgromadził już wystawców z 39 krajów, 
to więcej niż w roku ubiegłym, a firmy wciąż się zgłaszają. Poznamy więc 
ekspozycje firm z: Austrii, Belgii, Chin, Czech, Danii, Egiptu, Francji, Hiszpanii, 
Holandii, Hong Kongu, Indii, Iranu, Irlandii, Izraela, Japonii, Kataru, Korei 
Płd., Litwy, Luxemburga, Malezji, Niemiec, Portugalii, Rosji, Serbii, Słowacji, 

Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii, Tajwanu, Turcji, Uzbekistanu, Ukrainy, 
USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Wietnamu i Włoch.

Miejsce merytorycznych spotkań branży 

PLASTPOL to od lat miejsce merytorycznych rozmów branży, konfe-
rencji, szkoleń. Jednym z nich są, poprzedzające targi, spotkania wysokiej 
kadry managerskiej firm przetwórstwa tworzyw sztucznych, organizowane 
przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz Fundację 
PlasticsEurope Polska. W pierwszym dniu targów Fundacja cyklicznie organi-
zuje konferencję prasową, na której prezentowane są najnowsze, niepubli-
kowane wcześniej dane branży za miniony rok. 

W Kielcach odbywają się także międzynarodowe gospodarcze spotkania 
- na przykład polskie i niemieckie firmy dyskutowały podczas PLASTPOLU 
o potrzebie wzmacniania współpracy. Niemcy to bowiem najważniejszy 
partner handlowy Polski, do którego trafia 25 procent krajowego exportu 
tworzyw sztucznych. 

Co roku targom PLASTPOL towarzyszy Seminarium Techniczne 
Plastech Info, w tym roku odbywające się od 23 do 24 maja i skupione na 
temacie projektowania i rozwoju konstrukcji wyrobów z tworzyw sztucz-
nych. Kolejną edycję będzie mieć także konkurs Omniplast dedykowany 
wystawcom i popularyzujący wiedzę dotyczącą tworzyw sztucznych oraz 
technologii ich przetwórstwa. Targom towarzyszą również mniejsze wyda-
rzenia merytoryczne , pokazy, organizowane przez firmy na własnych 
stoiskach. 

- Eventy organizowane przez wystawców podczas targów PLASTPOL 
także należą do ciekawych. Ich bohateremi są często znani sportowcy – 
dodaje Kamil Perz. – W roku ubiegłym Targi Kielce odwiedził między innymi 
Piotr Żyła, znani siatkarze i siatkarki. Zapraszam na tegoroczną 22.edycję 
Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy 
Plastpol i zapewniam, że nie będzie ona odbiegać od światowego poziomu, 
do którego przyzwyczailiśmy naszych wystawców i zwiedzających.
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Od 2 do 4 października 2018, Centrum Targowo - Konferencyjne Expo Silesia ponownie zaprasza na wydarzenia 
skierowane do branży przemysłowej, dotyczące maszyn i narzędzi, wirtualizacji procesów oraz olejów i smarów.

Kolejna edycja uznanych na rynku Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX, została objęta patronatem 
przez liczne branżowe i rządowe instytucje , które od lat wspierają targi merytorycznie. Udział w wydarzeniu potwierdzili już liderzy z branży oraz 
przedstawiciele polskiego i światowego przemysłu obrabiarkowego czy też narzędziowego. Na targach TOOLEX ponownie zagoszczą m.in.: FANUC, 
SCHUNK, DMG MORI POLSKA, MACHINE TOOLS INTERNATIONAL, GF MACHINING SOLUTIONS, ABPLANALP, SANDVIK, MS SPINEX, STIGAL, HIGH 
TECHNOLOGY MACHINES, TBI TECHNOLOGY, EMUGE FRANKEN TECHNIK, NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE TOOLS, AJAN, METAL TEAM, FABRYKA OBRA-
BIAREK PRECYZYJNYCH "AVIA",  APX TECHNOLOGIE, ALFLETH ENGINEERING AG, CORMAK, DEMATEC, JANUS OBRABIARKI, SUMITOMO, EKOMET, 
CARL ZEISS, VOLLMER, a także wiele innych czołowych firm w branży obrabiarek i narzędziowej. Nie zabraknie szerokiego zakresu akcesoriów oraz 
oprogramowania komputerowego wspomagającego obróbkę, prezentowanego w ramach Targów WIRTOTECHNOLOGIA. Oleje, smary i płyny tech-
nologiczne, systemy do filtrowania i oczyszczania gazów i cieczy oraz rozwiązania związane z ochroną środowiska uzupełniają zakres branżowy 
targów OILexpo.

W roku ubiegłym Targi były rekordowe pod względem wielkości zajmowanej powierzchni czy ilości wystawców, wpływ na to miało także 
wsparcie instytucji i organizacji związanych z rozwojem przemysłu w Polsce i za granicą. TOOLEX 2017 zgromadził 514 Wystawców i Współwy-
stawców z 14 krajów, niemal 600 reprezentowanych marek, ponad 450 maszyn w ruchu oraz ponad 10000 zarejestrowanych zwiedzających.  
A wszystko to na 15 tys. m kw. powierzchni w 2 pawilonach wystawienniczych. 

Wystawcy potwierdzają, że targi TOOLEX to doskonałe narzędzie biznesowego sukcesu – to tutaj zawierają liczne transakcje, nawiązują nowe relacje 
biznesowe i kontynuują dotychczasowe interakcje ze stałymi kontrahentami. Targom towarzyszyć będą także liczne prezentacje nowości i premier na 
polskim rynku, a najlepsze produkty, jak co roku, zawalczą w prestiżowym konkursie o medal Expo Silesia. 

O mocnej pozycji TOOLEX na targowym rynku świadczy m.in. liczne grono silnych Patronów i Partnerów – instytucji branżowych i uczelni 
wyższych, którzy wspierają ich rozwój oraz dbają o aspekt merytoryczny. Prezentacje wystawców uzupełni bogaty program wydarzeń. W tym roku 
będzie to m.in. XXXIX Środowiskowe Seminarium Tribologów „Smarowanie w transporcie”, przygotowane przez Polskie Towarzystwo Tribologiczne 
Oddział Śląski i Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 

Więcej informacji o targach można znaleźć na dedykowanych stronach internetowych lub kontaktując się bezpośrednio z zespołem organi-
zującym powyższe wydarzenia:

TOOLEX
NARZĘDZIE BIZNESOWEGO SUKCESU 

KONTAKT:
TOOLEX - Tel. 32 7887 514, 538, e-mail: toolex@exposilesia.pl, www.toolex.pl 
Wirtotechnologia - Tel. 32 7887 538, e-mail: wirtotechnologia@exposilesia.pl, www.wirtotechnologia.pl 
OILexpo - Tel. 32 7887 541, e-mail: oilexpo@exposilesia.pl, www.oilexpo.pl 

MIEJSCE TARGÓW:
Centrum Targowo – Konferencyjne Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, www.exposilesia.pl

Ślimaki, wstęgi ślimakowe do 
transportu granulatów, wiórów

Wymiary katalogowe

Wersja walcowana

zew. Ø 
D[mm]

wew. Ø 
d[mm]

skok 
S[mm]

Grubość materiału Długość

wew. 
[mm]

zew. 
[mm] kg/3000mm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBERON®Robert Dyrda
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Najbliższa edycja targów METAL 2018, które odbędą się od 25-27 września zapowiada się jako największa w swojej historii. Targi METAL 
2018 stanowią bowiem integralną część 73. Światowego Kongresu Odlewnictwa w Krakowie. Podczas sesji wyjazdowej uczestnicy Kongresu 
zwiedzą targi METAL, ALUMINIUM & NonFermet, Recykling i debiutującą wystawę Heat Treatment. 

Targi METAL należą do najważniejszych tego typu wydarzeń poświęconych branży odlewniczej na świecie i są największą tego typu 
imprezą w Europie Środkowo-Wschodniej. Od lat gromadzą liczną grupę wystawców oferujących najnowsze technologie z całego świata oraz 
zwiedzających – konkretnych, dedykowanych klientów, nie tylko z branży odlewniczej.

Podczas ostatniej edycji targów, na powierzchni blisko 9.000 metrów 
kwadratowych prezentowało się 271 wystawców i współwystawców z 27 
krajów świata, takich jak: Austria, Białoruś, Belgia, Chiny, Czechy, Finlandia, 
Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Kanada, Korea, Lichtenstein, Macedonia, 
Niemcy, Norwegia, Węgry, Słowenia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, 
Ukraina, USA, Wielka Brytania, Włochy. Niemal 40 procent proponowanych 
podczas targów produktów to oferta firm zagranicznych. Od lat dominują 
wśród nich wystawcy z Niemiec i Włoch. Najlepszą rekomendacją każdego 
targowego wydarzenia są opinie wystawców, gości, partnerów. - Uczestniczę 
w Targach METAL od 21. edycji. Te targi to potencjalny punkt odniesienia dla 
Europy Środkowej – powiedział Maurizio Sala, Prezydent Włoskiego Stowarzy-
szenia Producentów Maszyn Odlewniczych AMAFOND. Wojciech Plaza, prezes 
firmy KRATOS Polska tak określił wystawę: - Targi METAL to Mekka, jeśli chodzi 
o tego typu imprezę odlewniczą oraz miejsce, gdzie możemy się spotkać ze 
wszystkimi firmami branży. 

Liczba zwiedzających targi METAL to prawie 3.000 profesjonalistów, 
przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu: sektora odlewniczego, maszyno-
wego i elektromaszynowego, kolejowego, stoczniowego, zbrojeniowego, 
robotyki i  automatyki, motoryzacji oraz przemysłu lotniczego. Ten ostatni ze 
względu na bliskość Doliny Lotniczej gwarantuje zwiedzających zainteresowa-
nych tą właśnie tematyką w kontekście odlewnictwa.

Niezwykle ważne przy organizacji targów branżowych jest wsparcie mery-
toryczne partnerów, m.in. Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich 
oraz Instytutu Odlewnictwa z Krakowa. Wspierają nas także: Odlewnicza Izba 
Gospodarcza w Krakowie, Politechnika Śląska i Akademia Górniczo-Hutnicza, 
branżowe wydawnictwa i portale z kraju i zagranicy. - Dziękujemy za to, bo 
dopiero nasze wspólne działania doskonale promują rozwój polskiej branży 
odlewniczej – mówił prezes Targów Kielce, dr Andrzej Mochoń. Dużym wspar-
ciem dla targów METAL są działania i inicjatywy Rady Biznesu Targów METAL 
oraz Rady Naukowo–Przemysłowej Targów.

Debiut z gwarancją sukcesu
Podczas tegorocznej edycji targów METAL zadebiutują targi Obróbki Cieplnej Metali (HEAT TREATMENT) dedykowane szerokiej grupie firm związa-

nych z branżą obróbki cieplnej i urządzeń grzejnych. - Potrzebę stworzenia nowych targów dla firm z branży obróbki cieplnej metali już od dawna sygna-
lizowali wystawcy targów METAL – mówi Piotr Pawelec, Dyrektor Projektu. Firmy z branży obróbki cieplnej w ostatnich latach coraz liczniej prezentowały 
się na targach METAL, co miało również swoje odzwierciedlenie w coraz większej grupie zwiedzających z tego sektora gospodarki. Wzrost zarówno liczby 
wystawców jak i zwiedzających świadczy o bardzo dużym potencjale tej branży.

Ważne punkty w programie targów METAL 2018
- 25-26.09 - seminaria techniczno-szkoleniowe na temat nowości technologicznych w odlewnictwie, 
- posiedzenie komisji odlewnictwa PAN, 
- 26.09 - sesja wyjazdowa 73. Światowego Kongresu Odlewnictwa i zwiedzanie targów METAL,
- 26.09 - matchmakingowe spotkania firm - organizowane przez OKE Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej  

w Kielcach.

W tym samym czasie odbędą się również targi ALUMINIUM & NonFerMet, Recykling oraz Control-Tech. Szczegóły na www. metal.targikielce.pl.

Światowe odlewnictwo w Kielcach

METAL 2018 

Industeel
Superplast®2738mod. (SP300+)

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

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

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

tel. 52 354 24 00, fax 52 354 24 01
oberon@oberon.pl; www.oberon.pl

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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Tuż przed majówką zakończyły się 2. Targi INNO-
FORM® – jedyne wydarzenie w Polsce, dedyko-
wane głównie przedstawicielom przemysłu narzę-
dziowo-przetwórczego. Wystawcy zgodnie ocenili 
je bardzo wysoko, podkreślając przede wszystkim 
dużą frekwencję wyspecjalizowanych Zwiedzają-
cych, którzy poszukiwali konkretnych rozwiązań 
technologicznych. Ci z kolei komplementowali 
Wystawców za kompleksową ofertę, prezentację 
najnowszych technologii oraz możliwość odbycia 
merytorycznych rozmów z wysokiej klasy dorad-
cami technicznymi.

Wiedza i biznes bez granic 

Tegoroczną edycję Targów INNOFORM® odwiedzili nie tylko Zwiedza-
jący z Polski, ale także z najdalszych zakątków świata, m.in. z Kongo, Bangla-
deszu i Malezji. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział niemal 3 000 osób.  
Na liście Wystawców znalazły się ostatecznie 263 firmy, w tym z Austrii, Czech, 
Słowacji, Korei Południowej, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Włoch.

Targi mogą pochwalić się nie tylko wystawcami z całego świata, ale 
także bogatym programem merytorycznym – z idealnie opracowanym, 
branżowo sprofilowanym zakresem tematycznym. Na Zwiedzających 
czekały dwie eksperckie konferencje: „Narzędziowo-Przetwórcza” oraz 
tegoroczna nowość pt.: „Techniki Przyrostowe w Przemyśle Narzędziowo-
-Przetwórczym”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też Giełda Koope-
racyjna – idealne miejsce do biznesowych rozmów i nawiązywania relacji 
biznesowych tu i teraz. Podczas tegorocznej Giełdy Kooperacyjnej odbyły 
się 94 spotkania, w tym 19 to spotkania międzynarodowe.

Technologia przyszłości

Innowacyjna stal ulepszana cieplnie, modułowe systemy frezowania 
osiągające wydajność zbliżoną do frezów węglikowych, wieloosiowa 
tokarka numeryczna z napędzanymi narzędziami czy technologia czysz-
czenia laserem – to tylko wybrane z ponad 100 innowacji, prezentowanych 
w tym roku na targach. 

– Tu powstają wizje nowych rozwiązań. Różnica między tymi targami , 
a konkurencyjnymi jest taka, że tamte są typowo handlowe, np. dla dystry-
butorów. Tu z kolei przychodzą partnerzy, oferujący długoletnią współ-
pracę. Tutaj rozmawia się o kontaktach biznesowych, przede wszystkim  
z osobami decyzyjnymi: szefami firm. Tutaj też prezentują się topowe 
marki, wyznaczające kierunek rozwoju branży – mówi Hubert Zalewski, 
Dyrektor Zarządzający – Członek Zarządu z firmy RÖHM Polska Sp. z o.o.

Targi w pełni kompaktowe

– Byliśmy na INNOFORMie w zeszłym roku i nie mogło nas zabraknąć 
także i w tym. Dla nas to targi bardzo kompaktowe – mówi Thomas Braun, 
Head of Export Sales z firmy KNARR Vertriebs GmbH. – Nawiązujemy dużo 
kontaktów z nowymi Klientami i już dziś mogę z dużym prawdopodobień-
stwem stwierdzić, że za rok znowu się tu spotkamy – dodaje. 

Warto stawiać na INNOFORM     ®!
Równie pozytywnie tegoroczne targi ocenił Robert Dyrda, dyrektor 

firmy Oberon Robert Dyrda.

– Widać, że tegoroczna edycja jest większa niż poprzednia. Wnio-
skuję tak m.in. po liczbie odwiedzających nasze stoisko Klientów. Mamy 
o połowę więcej kontaktów niż w zeszłym roku. To jedyne Targi w tym 
regionie dla przemysłu i na pewno warto się tu wystawiać. Druga edycja 
została też doceniona przez duże firmy, cieszące się renomą na rynku.

Konkurs Targów INNOFORM® 

Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A., Oberon 3D L. Pietrzak  
i Wspólnicy Sp.j. oraz Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania 
– Wystawcy 2. Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu 
Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM® zdobyły główne nagrody 
w towarzyszącym wydarzeniu po raz pierwszy konkursie na najlepsze 
produkty, wyroby, technologie i innowacje. Komisja Konkursowa – poza 
nagrodami głównymi – przyznała wyróżnienia, które zdobyły: Instytut 
Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Seco Tools Poland, PHU 
Faktor Piotr Pachczyński. W rywalizacji na najładniejsze stoisko targowe 
wyróżniono firmę YG-1. 

– Wszystkie nagrody traktujemy bardzo poważnie. Szczególnie tę, gdyż 
na Targach INNOFORM® jesteśmy pierwszy raz. Chcemy zaznaczyć naszą 
obecność w tym regionie – polskiej dolinie narzędziowej – dlatego wysta-
wianą obrabiarkę skonfigurowaliśmy z myślą o oczekiwaniach naszych 
potencjalnych Klientów z branży narzędziowo-przetwórczej – mówił Prezes 
Artur Bartkowiak z Andrychowskiej Fabryki Maszyn DEFUM S.A.

Konkurs był organizowany po raz pierwszy, ale już dziś wiadomo, że  
w przyszłości będzie kontynuowany, m.in. ze względu na bardzo duże 
zainteresowanie firm.

Zmiany tylko na lepsze

– Nasza branża produkuje części i podzespoły dla największych na 
świecie firm. Bardzo mnie cieszy, że ma miejsce spotkań z prawdziwego 
zdarzenia. Druga edycja wydarzenia pokazała, że INNOFORM® jest już 
marką samą w sobie. Ofertę prezentują tutaj najwięksi gracze na rynku – 
ocenia 2. Targi INNOFORM® Katarzyna Meger, Prezes Bydgoskiego Klastra 
Przemysłowego.

O rozwój wydarzenia jest też spokojna Grażyna Grabowska, Prezes 
Zarządu Targów w Krakowie.

– W drugiej edycji targów wzięło udział o ponad 100 firm więcej niż 
w ubiegłorocznej, debiutanckiej. Powierzchnia ekspozycyjna wzrosła  
o 40%. Uważam, że to bardzo dobry wynik, który pokazuje jak duży 
potencjał mają Targi INNOFORM®. Już dziś serdecznie zapraszam na 
trzecią edycję Targów INNOFORM® – podsumowuje Grażyna Grabowska, 
Prezes Zarządu Targów w Krakowie.

Kontakt:

Beata Łoś, komisarz Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu 
Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM® – kom. 501 691 234

Łukasz Dziedzic, rzecznik prasowy Targów w Krakowie Sp. z o.o. – 

kom. 660 443 980
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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



Industeel
stale do zadań specjalnych

stała twardość 370HB ± 10 w całym przekroju

poprawiona względem 1.2738 HH skrawalność

łatwe polerowanie i teksturowanie

zwiększona przewodność cieplna (krótsze cykle)

bezproblemowa reperacja spawaniem

dobra do azotowania, chromowania

gatunek opatentowany

Stale o wysokiej twardości na formy do tworzyw sztucznych

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

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

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

Na składzie do grubości 415 mm 


