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WYSOKA WYDAJNOŚĆ
FREZARKI

SERIA CMX V

Odwiedź nas:
famot.dmgmori.com

SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN

3 STEROWANIA

CMX 600 V, 800 V, 1100 V 
z ponad 200 opcjami

3 WIELKOŚCI

maksymalne obciążenie 250 kg

PH 150
AUTOMATYZACJA 

EKSKLUZYWNE 
CYKLE TECHNOLOGICZNE
MPC 2.0 – MACHINE
PROTECTION CONTROL
Monitorowanie wibracji 
momentu podczas procesu i

SAVE
THE DATE

OPEN HOUSE
FAMOT
do 09 do 12 października 2018
wtorek-piątek 09:00-18:00FREZARKI
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NOWOŚĆ



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

Cięcie, obróbka na życzenie Klienta

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

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

GF Machining Solutions

Mikron

MILL P 500/800 U

Gotowa na wyzwania 
z przyszłości

Seria Mikron MILL P to nowe pięcioosiowe frezarki 

do obróbki symultanicznej, zaprojektowane z myślą 

o wysokiej produktywności.

Czy Twoim priorytetem jest produkcja non-stop  

i kontrola kosztów? Nasz jedyny na świecie system 

ochrony wrzeciona (MSP), działający we wszystkich 

osiach, maksymalizuje czas obróbki, zmniejsza 

koszty związane z uszkodzeniem maszyny  

i zabezpiecza terminowość realizacji zadań.

~10 MINUT DO 
WZNOWIENIA OBRÓBKI
po kolizji dzięki systemowi ochrony 

wrzeciona (MSP)

www.gfms.com/pl cm3
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Forum Narzędziowe OBERON® poleca:Na wakacjach łatwo się uśmiechać, szczególnie jeżeli ucieknie się przed upałami 
gdzieś w góry, gdzie leży śnieg. Tegoroczny letni urlop podzieliłem pomiędzy plaże 
Bałtyku, a kamieniste szczyty Alp. Na pewno mniej męcząco było na karwieńskich 
plażach i w pobliskich im restauracjach. Zaliczyliśmy z córką spływ kajakami od 
Żarnowca do Dębek i wróciliśmy pod prąd. Mieliśmy fajną zabawę odpowiadając 
spływającym z prądem, dlaczego my wiosłujemy w drugą stronę. Ale jak inaczej 
uczyć dzieci, by robiły coś nieszablonowo? W górach natomiast był i wysiłek fizyczny  
i umysłowy (np. jak wymówić tamtejsze „dzień dobry” czyli: „grüezi mitenand”).  
Po plażach z setkami turystów trafiliśmy na szlaki, gdzie dziennie spotykaliśmy  
10 – 20 osób przez kilka godzin marszu. Sam nie wiem, który wypoczynek był  
lepszy, ważne, że można było oderwać się od komputera, papierów, biurka.

Wiadomo, że po powrocie i tak czeka na mnie sporo spraw niezałatwionych 
przez innych. W Szwajcarii patrzyłem na ludzi tam pracujących z ciekawością.  
To jakby Niemcy, ale inni. Na tzw. „zachodzie” zwraca moją uwagę liczna grupa ludzi 
starszych, 65 – 75 letnich pracujących w handlu czy usługach. Szczególnie widać  
ich właśnie w Szwajcarii. U nas jeszcze tego nie ma, ale tam może jest to naturalna 
sytuacja, gdy od lat prowadzi się mały biznes rodzinny. Z tym, że część tych osób 
pracuje w marketach różnych sieci, a to trudno nazwać udziałem w rodzinnym 
przedsięwzięciu. Z czasem różne wzorce z za zachodniej granicy docierały do Polski. 
Pomyślałem sobie, patrząc na tych starych, a ciągle jeszcze pracujących ludzi, czy 
przejdę kiedyś na emeryturę. Czy oni pracują bo chcą, czy muszą? Trudno powiedzieć. 
Może po wielu latach pracy ciężko wysiedzieć cały dzień w domu? A handel oferuje 
pracownikom luźniejsze godziny zatrudnienia.

Dość już jednak tych wakacyjnych przemyśleń, pora wracać do sedna, czyli 
tego co zawarliśmy w Forum Narzędziowym w bieżącym numerze. Czwarty 
numer zawiera kilka raportów. Raport na temat narzędzi skrawających to prze-
gląd oferty dwudziestu pięciu firm produkujących bądź dystrybuujących narzę-
dzia skrawające. Mamy naprawdę duży wybór jeżeli chodzi o firmy mogące 

dostarczyć narzędzia skrawające. Dwa pozostałe raporty, o elektrodrążarkach drutowych i szlifierkach są równie wyczerpujące. Nie byliśmy w sta-
nie podać w tych raportach wszystkich obrabiarek oferowanych na rynku. Natomiast każda z firm mogła w raporcie przedstawić maszynę małą, 
średnią i dużą. Z reguły w portfolio producenta jest tych maszyn więcej niż trzy. O szczegóły, dobór do własnych celów – pytajcie wymienione w 
raporcie osoby. Oglądanie maszyn jest z reguły możliwe w salonie sprzedawcy. Może nie wszystkie maszyny można zobaczyć, ale wybrane, te najczę-
ściej sprzedawane. Zaoszczędzić czasu i jeżdżenia podczas porównywania urządzeń można tylko w jeden sposób. Trzeba jechać na targi branżowe.

No właśnie, przed nami imprezy targowe dla branży metalowej przygotowywane przez organizatorów na jesień. Tak więc w Polsce będziemy mieli 
targi „Metal” w Kielcach, potem TOOLEX w Sosnowcu. No i Euro-blech w Hanowerze, Bi-Mu w Mediolanie, jeżeli chcecie wybrać się gdzieś dalej podczas 
jeszcze „złotej”, a nie paskudnej i pełnej szarug jesieni. Ja na początek zapraszam na nasze stoisko na targach „Metal”. Będziemy obecni pod numerem 
F-63. Z uwagi na tematykę targów skupimy się na stalach do pracy na gorąco, narzędziach do prac wykończeniowych przy matrycach. Ale oczywiście 
porozmawiać będzie można i o innych sprawach. 

Do zobaczenia.

SILVER CLAMP - 
Systemowe mocowanie elementów o skomplikowanych kształtach
 reklama 1 okładka ITA sp. z o.o. Sp. k.
SERIA CMX V - wysoka wydajność frezarki
 rozkładówka DMG MORI 
Mikron MILL P 500/800 U
 reklama 2 okładka GF Machining Solutions 
Duży skład atestowanych materiałów 
Krótko - str. 8-12
 reklama OBERON - str. 3
Pręty okrągłe, przycięte na wymiar
 reklama OBERON - str. 13
Narzędziownie regionu opolskiego - część IV - Aludesign Sp. z o.o.
 artykuł Aludesign Sp. z o.o. - str. 14-15
Narzędziownie regionu dolnośląskiego - część IV - PAGERO Sp. z o.o.
 artykuł PAGERO Sp. z o.o. - str. 16-18
Maszyny XYZ w Polsce
 reklama INTER-PLAST Z. BODZIACHOWSKA-KLUZA S.J.- str. 19
Wygodny i szybki odczyt liczników na hali produkcyjnej - część III
 artykuł MEGA MOLD Sp. z.o.o. - str. 20-21
staleo.pl - portal internetowy
 reklama staleo.pl- str. 22
MAC-TEC - światowy dostawca maszyn używanych
 reklama MAC-TEC e.K. - str. 23
WObit gościł Premiera RP w swojej siedzibie
 artykuł P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. - str. 23
W Inabe uruchomiono nowy zakład firmy Mazak
 artykuł Yamazaki Mazak - str. 24
FAVORIT - Hit cenowy do szlifowania długich detali
 reklama GALIKA Sp. z o.o. - str. 25
Centra obróbcze dla najbardziej wymagających
 artykuł STYLE CNC Machines Sp. z o.o. - str. 26-27
Wszystko do Twojego centrum obróbczego
 reklama SCHUNK Intec Sp. z o. o. - str. 27
Elastyczny system mocowania elementu obrabianego. MATRIX SILVER CLAMP
 artykuł ITA Sp. z o. o. Sp. k. - str. 28-29
Narzędzia skrawające
 raport - str. 30-31
MAC-TEC eK. - światowy dostawca maszyn używanych
 artykuł MAC-TEC e.K. - str. 32
Obrabiarki konwencjolane w atrakcyjnych cenach
 reklama Amatex Sp. z o.o.- str. 33
Aluminium na formy wtryskowe i rozdmuchowe
 reklama OBERON - str. 34
MARCOSTA - 30-letni specjalista w handlu i produkcji obrabiarek
 artykuł Paweł Mróz, MARCOSTA- str. 35
Szlifierki do płaszczyzn
 reklama MARCOSTA - str. 35
Zwiększ wydajność produkcji dzięki tokarce CLX 350 V6
 artykuł DMG MORI Polska - str. 36-37
Lekki uchwyt zapewnia minimalne czasy hamowania i przyspieszania
 artykuł SCHUNK Intec Sp. z o. o. - str. 38-39
ROTUS - wysokoobrotowy silnik pneumatyczny
 artykuł Marek Adelski - str. 40,42

Szlifierki oraz wrzeciona NAKANISHI 
 reklama OBERON - str. 41
ONA - nieograniczone potrzeby. Nieograniczone możliwości
 reklama GALIKA Sp. z o.o.- str. 43
Zadbaj o nią… Prosta droga do udanej współpracy
 artykuł Transcorn Sp. z o.o. - str. 44
Oferta firmy Transcorn
 reklama Transcorn Sp. z o.o. - str. 44
NOWOŚĆ! Quick Flow
 reklama PawForm Biuro Konstrukcyjne - str. 45
Drążarki drutowe
 raport - str. 46-49
Skuteczne sposoby na zminimalizowanie zużycia elektrod grafitowych
 artykuł Dawid Hulisz - str. 50-52
Grafity MERSEN
 reklama OBERON - str. 53
reklama FMT Tarnów
 reklama FMT Tarnów - str. 53
Szlifierki
 raport - str. 54-57
Wielka „Przemysłowa Wiosna” STOM 2019
 artykuł Targi Kielce - str. 58
Precyzyjnie szlifowana stal narzędziowa
 reklama OBERON - str. 58
XCELERATE – najskuteczniejsze wsparcie produkcji
 reklama APX Technologie Sp. z o.o. - str. 59
ITM Polska, Subcontracting, Modernlog, Focast, 3D Solutions
 artykuł MTP Polska - str. 60-61
Mocowania do EDM, miedź, grafit, dielektryki
 reklama OBERON - str. 61
TOOLOX 44®

 reklama OBERON - str. 62
Wycinarka laserowa Mazak 3D o mocy 4 kW. Niedościgniona dokładność
 artykuł Yamazaki Mazak- str. 62
ITM 2019
 reklama MTP Polska - str. 63
Wrzesień 2018 – świat nowoczesnych technologii odlewnictwa w Targach Kielce!
 artykuł Targi Kielce - str. 64,66
METAL 2018
 reklama Targi Kielce - str. 65
EuroBlech 2018
 reklama MackBrooks Exhibitions - str. 67
Prenumerata FN OBERON
 reklama FN OBERON - str. 68
Ptak Warsaw Expo
 reklama Warsaw Industry Expo - str. 69
PLASTPOL 2018
 artykuł Targi Kielce - str. 70-71
Stal SUPERPLAST® 400
 reklama OBERON - str. 72
PLASTPOL 2018
 reklama Targi Kielce - str. 73
Przemysłowa Wiosna w Tarach Kielce - STOM 2019
 reklama Targi Kielce - str. 74
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Krótko Krótko

Dolfamex jest nowoczesną firmą produku-
jącą narzędzia do obróbki skrawaniem. Dzięki 
kombinacji wysokiej technologii i najlepszych 
materiałów oferujemy nowoczesne narzę-
dzia skrawające według najwyższych stan-
dardów jakości. Nasza oferta zawiera kilka 
tysięcy pozycji, w tym narzędzia monolityczne, 
narzędzia składane, a także płytki tokarskie 
i frezarskie, przeznaczone do wysokowydajnej 
obróbki skrawaniem.

Oprócz standardowej oferty proponujemy 
wykonanie narzędzia na specjalne zamówienie. 

Jesteśmy w stanie wykonać każde potrzebne 
Państwu narzędzie.

Oferujemy również szeroką gamę usług. 
Na życzenie klienta narzędzia powlekamy 
powłokami PVD, które znakomicie wpływają 
na żywotność i wytrzymałość narzędzi. Oferu-
jemy też usługi z zakresu obróbki cieplnej 
co znacznie poprawia parametry narzędzi. 
Oprócz tego świadczymy standardowe usługi 
ostrzenia i regenerowania produkowanych 
przez nas narzędzi.

Zapraszamy do kontaktu!

Narzędzia firmy DOLFAMEX

High Technology Machines Sp. z o.o. 
jest autoryzowanym dystrybutorem obra-
biarek CNC marki OKUMA. Naszą misją jest 
pełna obsługa firm w zakresie nowoczesnych 
rozwiązań produkcyjnych, co możliwe jest 
dzięki ścisłej współpracy naszych działów: 
sprzedaży, aplikacji, technologii, serwisu, a od 
niedawna także automatyzacji.

Aktualnie przygotowujemy się do otwarcia 
własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego 
w Gliwicach, gdzie na powierzchni blisko 3 tys. 
metrów kwadratowych znajdą się kompletnie 
wyposażone laboratoria i pracownie, w których 
nasi wykwalifikowani pracownicy będą przy-
gotowywać nowatorskie, autonomiczne, 
zautomatyzowane zdalnie zarządzane i ultra-
precyzyjne rozwiązania obróbcze.

Podczas targów TOOLEX w Sosnowcu 
będziemy prezentować m.in. najnowsze 
5-osiowe centrum obróbkowe Genos 
M460V-5AX stworzone dla produkcji niezwykle 
precyzyjnych detali przy zapewnieniu wysokiej 
wydajności obróbkowej oraz z zachowaniem 
niewielkich wymiarów zewnętrznych obra-
biarki. Bramowa konstrukcja nośna czy solidny 
stół uchylno-obrotowy to dopiero początek 
listy zalet. O więcej szczegółów zapytaj na 
naszym stoisku A-214.

Nowy GENOS M460V-5AX – Affordable Excellence 
OBERON Robert Dyrda 
zaprasza na targi!

Już niebawem, bo we wrześniu, odbędą 
się pierwsze tej jesieni targi dedykowe naszej 
branży. Pierwsza impreza XXII edycja Międzyna-
rodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa 
METAL. Odbywają się one w cyklu dwuletnim,  
w Kielcach w terminie od 25 do 27 września. 
Nasze stoisko na targach METAL to F-63.

Kolejna impreza targowa to Międzynaro-
dowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii 
Obróbki TOOLEX w Sosnowcu. Targi rozpoczy-
nają się tydzień później, od 2 do 4 października. 
W Sosnowcu będziemy dostępni w hali na stoisku 
A-339.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk 
oraz do zapoznania się z naszą ofertą. Do zoba-
czenia na targach!

Celem naszej działalności jest transfer 
technologii do firm produkcyjnych w Polsce. 
Jesteśmy dystrybutorem nowych obrabiarek 
sterowanych numerycznie znanych na całym 
świecie producentów, m.in.: Hwacheon, 
YASDA, ROMI, LITZ.

Fot. YASDA H40i

Ponadto, naszym Klientom oferujemy 
wsparcie w zakresie kompleksowego wdro-
żenia technologii - pomagamy udoskonalić 
cykle produkcji u klientów i asystujemy przy 
realizacji nowych zleceń. Nasz dział aplikacji we 
współpracy z firmami narzędziowymi często 
jest autorem innowacyjnych rozwiązań tech-
nologicznych.

Zapewniamy także pełną obsługę serwi-
sową obrabiarek. Nasza firma dysponuje 
wykwalifikowaną kadrą inżynierską. 

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się 
więcej o oferowanych przez nas obrabiarkach, 
zapraszamy na stoisko A-214 w ExpoSilesia 
podczas targów TOOLEX. Do zobaczenia!

NTM Sp. z o.o. - dystrybutor obrabiarek

To już druga edycja! NOWE PERSPEK-
TYWY 4.0 to spotkanie dla firm z branży meta-
lowej mające na celu pokazanie najnowszych 
trendów dotyczących maszyn i oprogramo-
wania. Powstało ono z inicjatywy dwóch firm: 
STIGO (oprogramowanie i maszyny dla firm 
produkcyjnych) oraz Polteknik (maszyny i urzą-
dzenia do obróbki blach). Spotkanie NP 4.0 to 
połączenie merytorycznych wykładów, warsz-
tatów z wykorzystaniem wiodących na rynku 
maszyn oraz integracji branży. Dzięki uczest-
nictwu grona ekspertów, będzie to świetna 
okazja do ugruntowania wiedzy oraz wymiany 
opinii. Celem spotkania jest stworzenie niepo-
wtarzalnej okazji do nawiązania znajomości 
biznesowych – skorzystaj z niej!

Dlaczego warto wziąć udział w warszta-
tach Nowe Perspektywy 4.0?

Po pierwsze - interesujące wykłady. 
Podczas spotkania zaplanowano prelekcje 
dotyczące nowych trendów, rozwiązań dla 
branży metalowej oraz prezentacje najciekaw-
szych produktów.

Po drugie - warsztaty. To z kolei niepowta-
rzalna okazja do przetestowania urządzeń pod 
okiem ekspertów!

Po trzecie - konsultacje. Spotkania ze 
specjalistami i omówienie konkretnych zagad-
nień, problemów oraz rozwinięcie prezentacji.
Planowane spotkanie to także świetna okazja 
do wymiany kontaktów i doświadczeń. Zawsze 
warto zawierać nowe znajomości i rozwijać 
swoją firmę!

Zapraszamy do skorzystania z zaproszenia 
i zarejestrowania się na stronie firmy Polteknik: 
http://polteknik.pl/inc/np_iframe_content.
php#Rejestracja.

NOWE PERSPEKTYWY 4.0
12 – 13 września, Hotel Mercure Gdynia Centrum

Firma Transcorn – wiodący dostawca 
materiałów do EDM i WEDM wzbogaciła swoją 
ofertę o gotowe elektrody z grafitu, miedzi  
i miedziowolframu. 

Firma Transcorn to rzetelny i ceniony 
dostawca. Zaufało nam prawie 800 firm z branży 
narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Doradzamy w zakupie wyspecjalizowa-
nych produktów do elektrodrążarek druto-
wych i wgłębnych. 

Znamy potrzeby naszych klientów dlatego 
od tego roku zapraszamy do składania zamó-
wień na elektrody z naszej oferty. 

Zapewniamy najwyższą jakość dostarcza-
nych elektrod z grafitu, miedzi oraz miedzio-
wolframu. 

Swoją ofertę kierujemy do firm z branży 
lotniczej, medycznej, automotive, AGD. 

W dniach od 2 do 4 października 
będziemy na targach TOOLEX w Sosnowcu. 
Spotkasz się z nami na stoisku A-435

SPRAWDŻ NASZĄ OFERTĘ I POPROŚ  
O WYCENĘ

Zapraszamy do kontaktu!

TRANSCORN Sp. z o.o.
Tel.: 0048 89 527 43 63 

E-mail:transcorn@transcorn.pl

www.transcorn.pl

Nowy dostawca elektrod 
z grafitu, miedzi i miedziowolframu

Na poczatku września, w Centrum Techno-
logicznym firmy MAZAK w Katowicach odbyły 
się Dni Otwarte INTEGREX. To pierwsze takie 
spotkanie po wakacyjnej przerwie.

Tematem przewodnim dni otwartych była 
seria maszyn INTEGREX oraz koncepcja iSmart 
Factory wspierająca ideę Przemysłu 4.0.

Wydarzenie organizowano przy współpracy 
z Partneram - firmami Metal Team, Haimer, ITA 
oraz Sandvik Coromant.

Modele serii INTEGREX umożliwiają wyko-
nanie całego procesu obróbki od półfabrykatu do 
wykończonego detalu, bez przezbrajania maszyny, 
dzięki zastosowaniu koncepcji Done-In-One.

W połączeniu z technologią sterowania 
Smooth modele INTEGREX dają gwarancję 
zastosowania najnowszych technologii oraz 
jakości Mazak. Podczas jesiennego dnia otwar-
tego zaprezentowano obróbkę na modelu INTE-
GREX i-200S. 

W imieniu redakcji Forum Narzędziowego 
OBERON dziękujemy za zaproszenie. 

Dzień Otwarty INTEGREX
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POWER SKIVING / SCUDDING narzę-
dziami firmy PWS – szybka obróbka uzębień 
odbywająca się na maszynach dedykowa-
nych lub centrach obróbkowych (pot. obrób-
czych) ze specjalnym oprogramowaniem.

Zalety technologii:
• wyeliminowanie szlifowania, możliwość osią-

gnięcia nawet 4 klasy dokładności wg DIN,

• skrócenie czasu obróbki skrajnie do 90%  
w porównaniu z klasycznymi metodami 
obwiedniowymi,

• alternatywna metoda dla produkcji wielkose-
ryjnej lub masowej z powodzeniem konkuru-
jąca z przeciąganiem,

• w przypadku posiadania centra obróbkowego 
– ogromna elastyczność produkcji z automa-
tyczną wymianą narzędzi skutkująca opłacal-
nością już od jednostkowych ilości z możli-
wością wykorzystania maszyny nie tylko do 
obróbki uzębień.

Przedstawiciel: 

Isotek Sp. z o.o., 

ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań

Narzędzia firmy PWS

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

Oferta firmy 
RICHO Polska to szeroki 
asortyment obra-
biarek CNC produkcji 
tajwańskiej. Katalog 
produktów obej-

muje: pionowe centra obróbcze CNC, tokarki 
CNC, tokarki karuzelowe, automaty tokar-
skie, magazyno-podajniki pręta i manipulatory,  
a także szlifierki do wałków i płaszczyzn, narzędzia 
i oprzyrządowanie do maszyn oraz piły taśmowe.
Kilka maszyn w ofercie wyróżnia się opatentowa-
nymi rozwiązaniami zastosowanymi w tych obra-
biarkach. W 2016 r. otrzymaliśmy Złoty Medal za 
innowacje, a w 2017 r. Złoty Medal-Wybór Konsu-
mentów na targach ITM w Poznaniu. 

Zapraszamy także do składania zleceń na 
obróbkę skrawaniem. Dysponujemy parkiem 
maszynowym umożliwiającym toczenie i frezo-
wanie CNC, wykonujemy skomplikowane detale 
w wysokich klasach dokładności, zapewniając 
pełną powtarzalność. 

RICHO Polska
ul. Narwicka 10, 80-557 Gdańsk

biuro@richo.pl, www.richo.pl

Obrabiarki 
od RICHO Polska

Zalety nowoczesnych elektromechanicznych 
maszyn do przeciągania VARINELLI na tle starszej 
technologii hydraulicznej:

• brak chłodziwa hydraulicznego oraz związa-
nego z nim układu chłodzenia,

• uwydatniona ochrona przed hałasem,

• stała oraz kontrolowana prędkość przeciągania,

• lepsza jakość części po przeciąganiu, rozwią-
zanie hydrauliczne ze względu na znajdujący się 
olej hydrauliczny jest ściśliwe, co może nega-
tywnie odbić się na końcowej jakości,

• brak niebezpieczeństwa spowodowanego 
wysokim ciśnieniem oleju,

• większa żywotność, mniejsza awaryjność oraz 
łatwiejsze utrzymanie maszyny w pełnej spraw-
ności,

• mniejsze zużycie energii, jest ona zużywana 
tylko gdy zadana,

• brak zanieczyszczeń ze względu na brak oleju 
hydraulicznego.

Przedstawiciel: 

Isotek Sp. z o.o., 

ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań

Maszyny do przeciągania VARINELLI

Nowy GENOS M460V-5AX – Affordable Excellence 

Maszyny niemieckiej f. GEFERTEC do druko-
wania 3D części z metalu metodą spawania 
łukowego przy użyciu drutu.

Najszybszy dzisiaj do osiągnięcia proces 
druku średnich i dużych części do dalszej obróbki 
wykańczającej metodą rapid prototyping.

Maszyny CNC 3 oraz 5-osiowe ze skrętnym, 
obrotowym stołem.

Wielkość wydrukowanej części - maksy-
malna objętość 3 m3 i waga do 3000 kg

Zalety:

• niskie koszty materiału (drutu) w porów-
naniu z proszkami metali,

• dużo większa prędkość wydruku w porów-
naniu z innymi metodami (do 600 cm3/h),

• 100% wykorzystanie materiału, brak potrzeby 
systemu odzysku materiału oraz filtracji,

• szeroki wybór materiałów (stale narzę-
dziowe, nierdzewne, aluminium, tytan i inne),

• możliwość łączenia różnych materiałów.
Przedstawiciel: 
Isotek Sp. z o.o., 

ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań

Nowy ciągnik holowniczy HYSTER® z fotelem 
dla operatora wspiera produkcję w przemyśle 
motoryzacyjnym.

Gama ciągników holowniczych Hyster® 

powiększyła się o dwa nowe modele, mające 
za zadanie wspierać przemysł motoryza-
cyjny i inżynieryjny. Wyprodukowane w celu 
zwiększenia produktywności, nowe ciągniki 
holownicze Hyster® z fotelem dla operatora 
sprawdzą się idealnie w każdym zastosowaniu 
wykorzystującym dostawę komponentów na 
linię produkcyjną. 

Zaprojektowane w celu wsparcia 
procesów produkcyjnych w transporcie 
materiałów do i z linii produkcyjnych, nowe 
ciągniki holownicze z fotelem dla operatora 
Hyster® - trzykołowy T7.0HS3 oraz czteroko-
łowy T8.0HS4 - mogą pochwalić się uciągiem 
odpowiednio 7000 kg lub 8000 kg. 

Firma Hyster® jest jedną z wiodących świato-
wych marek sprzętu do obsługi materiałów, nato-
miast Hyster Europe – nazwa handlowa Hyster-
-Yale UK Limited, spółki zależnej Hyster-Yale 
Group, Inc. (www.hyster.com) – jest znanym na 

całym świecie projek-
tantem i producentem 
wózków widłowych 
i oferuje ponad 140 
modeli wózków z 
przeciwwagą, urzą-
dzeń magazyno-
wych i do obsługi 
kontenerów. Poprzez 
znaczne inwestycje 

w badania i rozwój, firma Hyster zapewnia, że 
jej produkty stanowią czołowe rozwiązania w 
segmencie sprzętu do transportu materiałów, 
gwarantując niezawodność i niskie koszty eksplo-
atacji w każdych warunkach.

Hyster-Yale Group, Inc. to spółka 
zależna Hyster-Yale Materials Handling, Inc. 
(NYSE:HY), będąca całkowicie jej własność. 
Hyster-Yale Materials Handling, Inc., wraz ze 
spółkami zależnymi, ma siedzibę w Cleveland 
w stanie Ohio i zatrudnia około 6 900 osób na 
całym świecie.

www.hyster.eu 

Nowości w ofercie HYSTER®

ILR – 1500/2000/2200 – B (In Line 
Router) – Ruter do zabudowy w linii produk-
cyjnej to maszyny dedykowane dla dużych partii 
i małej różnorodności produktów. Charaktery-
zują się one wyjątkowo krótkim czasem cyklu, 
wysoką dokładnością pozycjonowania z opcją 
paletyzacji. Cięcie odbywa się za pomocą tarczy 
tnącej lub frezu – generując niewielkie naprę-
żenia, wydajnie i bez uszkadzania elementów, 
w przeciwieństwie do konwencjonalnych 
procesów cięcia.

Rutery Liniowe typu ILR zostały zaprojek-
towane do niemalże bezobsługowej separacji 
płytek PCB. Dają one możliwość dużo większej 
automatyzacji procesu niż maszyny SAR. Duży 
nacisk położono na przepustowość poprzez 
wykorzystanie specjalnie zaprojektowanego 
szybkiego podajnika płytek i wysoce dyna-
micznych modułów liniowych z ciągłą kontrolą 
i optymalizacją ścieżek. Dzięki zastosowaniu 
chwytaków o prostej i lekkiej konstrukcji, 
zminimalizowano koszty oprzyrządowania  
a wraz z systemem ich wymiany zminimalizo-
wano czasy przezbrojenia i zoptymalizowano 
czasy procesu.

Elastyczne, uniwersalne maszyny do depa-
nelingu firmy SCHUNK wyznaczają nowe stan-
dardy w zakresie precyzji, szybkości i stabilności 
procesu dla całego spektrum wymagań klientów.

SCHUNK Intec Sp. z o. o.

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

E-mail: info@pl.schunk.com

www.pl.schunk.com

Rutery nowej 
generacji firmy SCHUNK

Podczas tegorocznych Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, dniu 6 czerwca, odbyła 
się konferencja mediolańskich targów BI-MU. 
Jest to jedna najważniejszych imprez targo-
wych we Włoszech dla branży obrabiarek do 
obróbki skrawaniem i do obróbki plastycznej, 
robotów, automatyzacji, produkcji cyfrowej 
(digital manufacturing), technologii pomocni-
czych i technologii wspomagających.

Riccardo Gaslini, dyrektor BI-MU, przed-
stawił fakty dotyczące nowej edycji najważ-
niejszych targów maszyn do obróbki metali 
we Włoszech BI-MU 2018, które odbędą się  
w Mediolanie w dniach 9-13 października 2018 r. 
W Fiera Milano Rho. 

BIMU to międzynarodowa wystawa bran-
żowa we Włoszech, która po raz pierwszy otwo-
rzyła świat technologii cyfrowych - Big Data, cyber-
bezpieczeństwo, Cloud Computing, Augmented 
Reality, integratorzy systemów, generowanie przy-
rostowe i systemy kontroli Vision e.

31.BI-MU: CYFROWA EPOKA OBRABIAREK 
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Koniunktura od kilku lat jest bardzo dobra, 
więc nic dziwnego, że rynki rosną. Między innymi 
rynek obrabiarek. Jeżeli zgadujecie, kto jest 
numerem jeden w produkcji maszyn od obróbki 
metali spieszę donieść, że statystyki się nie oszuka 
– wygrali Chińczycy. Chińczycy zużywają 40% 
rynku obrabiarek, sami produkując ich za ponad 
29 mld $. Zważywszy, że chińskie urządzenia 
są tanie, są też liderem w ilości kupowanych 
maszyn. Drugie miejsce na świecie w produkcji 
obrabiarek zajmują Niemcy. Ich rynek to połowa 
rynku chińskiego, VDW (niemieckie zrzeszenie 
producentów obrabiarek) szacuje, że wyprodu-
kuje ich w 2017 roku za ponad 15 mld $. Zeszły 
rok przyniósł Niemcom 4% wzrostu, w tym chcą 
osiągnąć 5%. Dla nas to dobry znak, bo polskie 
powiązania gospodarcze z zachodnim sąsiadem 
są tak silne, że byle zachwianie koniunktury 
w Niemczech odbija się szerokim echem nie tylko 
w naszej firmie.

Dwaj pierwsi liderzy są łatwi do odgad-
nięcia, ale kto następny? Otóż państwa osi 
rządzą dalej (oj, zabrzmiało jak jakaś spiskowa 
teoria dziejów). Fakt jest taki, że trzecim co do 
wartości rynkiem jest rynek japoński (około 11 
mld $) a czwartym włoski (ponad 6 mld $). Z tym, 
że łeb w łeb z Włochami produkują Amerykanie. 
Natomiast gdzie w tym szeregu jest nasz polski 
rynek obrabiarek? Według GUS w 2016 wytwo-
rzono w Polsce około 4 tys. sztuk obrabiarek,  
z czego 2,8 tys. to maszyny ogólnego przezna-
czenia. Udział centrów obróbczych i obrabiarek 
zespołowych to poniżej 30% wolumenu. Polskie 
obrabiarki w dużej mierze trafiają na eksport, 
natomiast ponad 70% obrabiarek na nasze 
potrzeby importujemy (widać to na targach 
branżowych, prawda?). Wartościowo, nasz kraj 
produkuje obrabiarek za 570 mln $, z czego 
eksportuje maszyn za około 350 mln $, a impor-
tuje za ponad 950 mln $. Liderami nie jesteśmy  
i nie widać łatwego rozwiązania jak produkować 
i sprzedawać więcej naszych obrabiarek, szcze-
gólnie tych zaawansowanych technologicznie.

Rynek obrabiarek na świecie

Skoro już podsumowaliśmy tak wyrafino-
waną produkcję jaką jest produkcja maszyn, 
to warto rzucić okiem na produkcję stali. To 
przecież druga strona medalu, w zasadzie ta 
prostsza. Z pozoru pręty z walcowni wylatują 
prawie że same, tylko je trzeba produkować 
tanio, ładnie spakować i sprzedać. Tymczasem 
w hutnictwie też rządzi zasada, że duży może 
więcej. Chiny ze swoją liczebnością miesz-
kańców, potrzebą rozwoju by dorównać do 
świata zachodniego produkują stali najwięcej. 
Światowa produkcja stali to około 1690 mln 
ton, z czego połowa produkowana jest w 
Chinach. Chińczycy rządzą rynkiem, bo sprze-
dają stal taniej o około 100 $ za tonę. 

Kolejni producenci to Japonia, Indie, USA, 
Rosja, ale każdy z tych krajów ma 5- 6% udział 
w rynku. Polska w zestawieniu World Steel 
Association z reguły znajduje się pod koniec 
drugiej dziesiątki producentów stali. Produku-
jemy w kraju ponad 10 mln ton stali rocznie. 
Wyprzedzamy Wietnam czy Austrię, ale Hisz-
panie są lepsi ilościowo. W Europie kolejność 
producentów stali to: Rosja, Niemcy, Włochy, 
Ukraina, Francja, Hiszpania i Polska właśnie. 
Tylko, ile Rosji leży w Europie? Tzn. nie dotarłem 
do zestawienia produkcji rosyjskich hut z 
podziałem przed i za Uralem. Co nas odbiorców 
może interesować, to fakt, że nie są wyko-
rzystane wszystkie moce produkcyjne hut, 
wskaźnik wykorzystania potencjału produk-

cyjnego oscyluje około 72%. Jeżeli zapotrze-
bowanie będzie rosło, huty dadzą radę produ-
kować więcej.

Ciekawostką może być dla naszego prze-
ciętnego czytelnika ilość stali narzędziowych 
sprzedawanych w Polsce. Skoro produkcja idzie 
w miliony ton wydawać by się mogło, że stali na 
narzędzia do przetwarzania metalu czy plastiku 
także potrzeba wiele. Tymczasem bazując na 
ogólnoświatowych proporcjach zużycia czy 
produkcji stali narzędziowych do ogółu wytwa-
rzanej stali wyliczyłem, że w Polsce powinno to 
być 16 do 20 tys. ton rocznie.

Innymi słowami jest to ułamek (0,18%) 
procenta z tych produkowanych 10 mln ton. 
Pytanie tylko, czy bazując na statystykach 
GUS czy innych organizacji zajmujących się 
statystyką można faktycznie określić zuży-
wany tonaż stali narzędziowych kupowanych 
w źródłach pierwotnych czyli w hutach, a nie 
przetworzonych np. pod postacią gotowych 
wkładek do form.

Produkcja stali w Polsce na tle świata
Pręty okrągłe, przycięte 

na wymiar

Na składzie pręty stalowe, miedziane i aluminiowe  
w gatunkach:

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

www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

OBERON® 
Robert Dyrda

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

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

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

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

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

• 1.3245 (SK5M+0,1%S)  • TOOLOX 44® tw. 45 HRC • inne 
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Kontynuując cykl artykułów poświęconych firmom produkcyjnym 
posiadających własne narzędziownie, jeszcze przed rozpoczęciem okresu 
urlopowego odwiedziliśmy kilka przedsiębiorstw, które przedstawimy 
Państwu na łamach kolejnych wydań Forum Narzędziowego OBERONu.

Pierwszą firmą na naszej trasie na południu Polski jest ALUDESIGN 
Sp. z o.o.. Firma ta istnieje na rynku od 20 lat i zapewnia komplek-
sową obsługę klienta w zakresie projektu i budowy form oraz produkcji  
i obróbki odlewanych ciśnieniowo elementów aluminiowych. 

Wydział narzędziowni firmy ALUDESIGN może pochwalić się nowo-
czesnym parkiem maszynowym, na który składają się między innymi  
4 i 5- osiowe centra obróbcze: DMU 125 monoBLOCK, DMG 1035 oraz 
DMU 60. Poza tym firma posiada 3-osiowe frezarki CNC, tokarki CNC, 
frezarki do obróbki grafitu, wiertarki do głębokich otworów, elektro-
drążarki drutowe i wgłębne oraz szereg innych maszyn sterowanych 
konwencjonalnie lub numerycznie. Posiadane maszyny pozwalają na wykonanie form o masie sięgającej nawet 10 ton.

Podczas wizyty w firmie ALUDESIGN w Gorzowie Śląskim spotkałam się z panem Krzysztofem Gajdą, który jest głównym inżynierem firmy, z ponad 
20 letnim stażem w branży.

Edyta Lewicka: Panie Krzysztofie, wiem, że firma ma długoletnią historię - istnieje już od 20 lat. Proszę jednak powiedzieć, skąd wziął 
się pomysł, aby z odlewni aluminium - bo taki był początek firmy - rozwinąć tak duży i nowoczesny zakład narzędziowy?

Krzysztof Gajda: Ujmując to najkrócej - było to podyktowane wymaganiami rynku. Początek naszej narzędziowi to rok 2008. Wówczas, mimo 
panującego kryzysu gospodarczego i zmniejszenia zamówień na odlewni, odnotowaliśmy wzrost zamówień na formy odlewnicze. Było to dla nas 
sygnałem, że ten kierunek rozwoju ma wyraźne perspektywy. Dodatkowo, z form wykonanych w naszej narzędziowni, klienci zlecali wykonywanie 
odlewów w naszej odlewni.

EL: Jaką metodą są odlewane elementy i jak duże odlewy możecie wykonać?
KG: Odlewy wykonujemy w technologii odlewania ciśnieniowego, tj. płynne aluminium jest wtłoczone pod ciśnieniem do formy odlewniczej. Tech-

nologia taka pozwala w krótkim czasie uzyskiwać relatywnie dużą liczbę odlewów przy zachowaniu wąskich tolerancji wymiarowych, powtarzalności 
kształtu i optymalnej wagi wytwarzanego elementu.

Jeśli chodzi o wagę elementów, to największe z naszych odlewniczych maszyn pozwalają na wykonanie wtrysków o wadze do ponad 25 kg. 

EL: Proszę zdradzić, do jakiej grupy docelowej kierują Państwo swoją ofertę?
KG: Największą grupę naszych odbiorców stanowią klienci z zagranicy, głównie krajów Europy 

Zachodniej: z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii. Przede wszystkim wyko-
nujemy elementy dla branży meblowej, następnie oświetleniowej, techniki medycznej i - w mniejszym 
stopniu - motoryzacji. Lista ta nie jest zamknięta: elementy odlewane ciśnieniowo są używane w wielu 
innych dziedzinach, a my jesteśmy otwarci na nowe wyzwania.

EL: W jaki sposób przebiega realizacja zamówienia? Czy są to już gotowe elementy, czy też 
może służycie doradztwem w zakresie projektu i finalnego produktu?

KG: Elementy wykonywane przez nas są opracowane dla indywidualnego klienta. Ponieważ 
kontrahent otrzymuje od nas gotowy produkt, znamy kwestie kluczowe dla danego etapu realizacji  
i wspieramy naszych klientów poczynając od projektu samego elementu i jego szeroko rozumianego 
utechnologicznienia w systemie CAD, poprzez projekt i wykonanie formy, następnie odlanie, obróbkę 
skrawaniem i obróbkę powierzchniową oraz montaż gotowego komponentu. 

EL: Jak wiadomo, w dobie tak szybkiego postępu technologicznego, o sukcesie firmy 
decyduje park maszynowy czy urządzenia wspomagające. Jak duży nacisk kładziecie  
w tych zakresach?

KG: Postęp technologiczny jest determinowany sytuacją na rynku. Jeszcze niedawno nowością były 
maszyny 5-osiowe - które zresztą też posiadamy - obecnie widzimy usprawnienia w zakresie obróbki 
elektroerozyjnej. Droższą i wymagającą większego nakładu pracy miedź zastępuje się grafitem, który 
dodatkowo pozwala na bezproblemowe wykonanie bardziej skomplikowanych geometrii elektrod. 
Nasz park maszynowy poszerzyliśmy o specjalistyczną obrabiarkę do grafitu Mikron Mill S500. 

Nowoczesny park maszynowy wymaga również wykwalifikowanej kadry i ciągłych szkoleń, na 
które nasza firma kładzie szczególny nacisk. Żeby pozostać na bieżąco z nowinkami technicznymi nasi 
pracownicy uczestniczą w targach branżowych oraz biorą udział w kursach organizowanych również 
poza granicami naszego kraju.

EL: Posiadają Państwo zintegrowany system zarządzania. Proszę powiedzieć w jakim 
zakresie funkcjonowania firmy system ten spełnia swoją rolę.

KG: Zintegrowany system zarządzania jakością obejmuje w naszym przypadku ISO 9001, ISO 
14001 oraz BS OHSAS 18001. Zintegrowany system wprowadza strukturę w funkcjonowaniu poszcze-
gólnych obszarów firmy, tj. ujednolica procesy oraz procedury; poprzez nadzór nad dokumentacją 
zapewnia również przejrzystość oraz jest bardzo dobrą podstawą do dalszego doskonalenia.

EL: Czy posiadacie Państwo dział zajmujący się kontrolą jakości wyrobów i usług?
KG: Oczywiście, rozumie się to samo przez się. Istnienie takiego działu jest dodatkowo wyma-

gane przez system zarządzania jakością. Kontroli podlega każdy etap realizacji danego produktu. 
Oprócz standardowych, konwencjonalnych środków kontroli takich jak suwmiarki, mikromierze czy 
sprawdziany, laboratorium jest wyposażone w spektrometr, maszynę wytrzymałościową, współrzęd-
nościową maszynę pomiarową firmy Zeiss oraz ramię pomiarowe z głowicą skanującą firmy Faro. 
Osobnym tematem jest kontrola stopionego aluminium - tutaj z pomocą przychodzi nam choćby 
urządzenie do badania indeksu gęstości.

EL: Proszę zdradzić Państwa plany na przyszłość. Czy planują Państwo inwestycje, które 
pozwolą jeszcze bardziej wyjść naprzeciw wymaganiom klienta, aby jeszcze bardziej jego 
usatysfakcjonować?

KG: Oprócz inwestycji, o których wspomniałem już wcześniej, planujemy oczywiście dalsze: 
są one związane przede wszystkim z zapotrzebowaniem rynku. Celem jest nie tylko podniesienie 
jakości, ale również niższe koszty oraz krótsze terminy realizacji zleceń. Do każdego nowego 
projektu podchodzimy indywidualnie i znajdujemy nowe, coraz bardziej optymalne rozwiązania. 
Śledzimy przy tym na bieżąco nowości na rynku. Natomiast najlepszym dowodem satysfakcji 
klienta jest jego kolejne zlecenie udzielone naszej firmie.

EL: Serdecznie dziękuję za poświęcony czas oraz rozmowę.

ALUDESIGN Sp. z o.o.

Narzędziownie regionu opolskiego - część IV

ALUDESIGN Sp. z o. o.
Siedziba firmy:

Łowęcin, ul. Sarbinowska 11

PL-62-020 Swarzędz

www.aludesign.pl

Zakład produkcyjny:

ul. Byczyńska 37, 46-310 Gorzów Śląski

tel. +48 34 350 54 50, fax +48 34 350 54 51

info@aludesign.plNa zdjęciach powyżej odlewnia aluminium firmy ALUDESIGN Obrabiarka do grafitu Mikron Mill S500

Ektrodrążarka wgłębna GF Machining

Elektrodrążarka drutowa Fanuc ROBOCUT αC800iB

DMU 125 monoBLOCK 
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Jak wygląda struktura firmy?

W Pagero aktualnie wyodrębnione są 2 główne zespoły multi-
funkcyjne: FEW, czyli Formy, Elektrody, Wkładki oraz zespół TiC, czyli 
Tłoczniki i precyzyjne CNC. Oba zespoły pokrywają takie obszary 
kompetencji jak: konstrukcja, technologia i programowanie oraz 
obsługa klienta. Pozwala to każdej z komórek z osobna rozwiązać 
wszystkie pojawiające się problemy, odpowiedzieć na każdą potrzebę 
klienta i jednocześnie usprawnić szybkość przepływu zleceń.

Park maszynowy Pagero

Firma Pagero posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy 
z branżą automotive, przemysłem lotniczym oraz medycznym. Reali-
zacja zamówień dla tak wymagających kontrahentów nie byłaby 
możliwa, gdyby nie doskonale rozwinięty park maszynowy.

Aktualne zasoby firmy to:

• 3 i 5 osiowe centrum obróbcze HSM, przy którym pole tolerancji 
dokładności wykonania wynosi nawet do 2 mikronów,

• 2 maszyny wykonujące obróbkę elektroerozyjną wgłębną,

• elektroerozyjne centrum obróbcze WEDM,

• szlifierka profilowa PETEWE, szlifierka do kształtów płaskich  
i szlifierka do kształtów okrągłych,

• precyzyjna tokarka do obróbki twardych materiałów.

Inwestycja w nowoczesne zaplecze produkcyjne pozwoliła na 
wyspecjalizowanie się w tworzeniu precyzyjnych narzędzi do formo-
wania wtryskowego, które pozwalają na fabrykację elementów  
z tworzyw sztucznych w tolerancjach do 0.01 mm.

Wzbudziło to bardzo duże zainteresowanie klientów, w związku 
z czym firma postanowiła obrać najlepszy z możliwych kursów  
i oferować obsługę w zakresie:

• kompleksowej budowy form wtryskowych, od projektu detalu, 
porzez projekt narzędzia, do gotowego produktu,

• spersonalizowanego wykonania wkładek formujących w 3 i 5 osiach,

• renowację, serwis i naprawę gotowych form wykonywanych  
w czasie krótszym niż 48 h,

• precyzyjne wykonanie elektrod grafitowych EDM w 3 i 5 osiach.

Warto się tu zatrzymać i wyjaśnić dlaczego preferujemy elektrody 
grafitowe zamiast miedzianych. Grafit jest dużo łatwiej skrawalnym 
materiałem niż miedź, zatem produkcja takiej elektrody zajmuje mniej 
czasu. Jednocześnie erozja obrabianego elementu następuje szybciej, 
dzięki czemu proces EDM trwa krócej.

W dużych projektach zastąpienie miedzi grafitem, pozwala 
obniżyć koszty produkcji narzędzia nawet o 40%, jednak niewiele firm 
zna technologię obróbki grafitu.

Tomasz Pagórski - prezes Pagero Sp. z o.o. - zauważając na 
naszym rynku brak doświadczenia i kompetencji w tym obszarze, 
postanowił wziąć sprawy w swoje ręcę i wewnętrznie wykonywać 
elektrody grafitowe dla naszych Klientów.

PAGERO Sp. z o.o.

Narzędziownie regionu dolnośląskiego - część IV

Jak to się zaczęło?

Garaż to miejsce, w którym pierwsze kroki w biznesie stawiało wielu 
przedsiębiorców. Historia pokazuje, że niepozorne pomieszczenie obok 
domu nieraz stawało się siedzibą przedsięwzięć, o których wkrótce 
słyszał cały świat.

Nie inaczej było z firmą Pagero.

W 2008 roku Pagero rozpoczęło swoją działalność w wynajmo-
wanym garażu na jednym z wrocławskich osiedli, gdzie dwuosobowy 
wówczas zespół rozpoczął produkcję stempli zamiennych do tłocz-
ników postępowych. W ciągu kilku lat udało się dopracować tech-
nologię obróbki oraz usprawnić procesy produkcyjne, dzięki czemu  
w 2013 roku firma zyskała ważnego partnera biznesowego - 
Wrocławski Park Technologiczny.

Był to początek wielkich zmian.

Dbałość o jakość towarzyszyła zespołowi Pagero od początku istnienia firmy. Dzięki temu od 2016 roku firma posiada certyfikat zarządzania jakością 
ISO, zarówno w obszarze produkcji, jak i projektowania.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, zespół Pagero rozrósł się do aż 35 wykwalifikowanych specjalistów, a firma powiększyła kapitał maszynowy, 
którego wartość przekroczyła już 5 milionów złotych.

Warto dodać, że w 2017 roku firma stworzyła kolejną gałąź działalności i wyodrębniła spółkę córkę, która pod szyldem Pagero Tech zajmuje się:
• projektowaniem i budową zautomatyzowanych linii montażowych,
• robotyzacją stanowisk procesowych,
• projektowaniem i budową sprawdzianów kontroli jakości,
• projektowaniem i budową testerów EOL oraz endurance (testery do działów rozwoju produktu).

Pagero to specjalistyczna narzę-
dziownia, znajdująca się na terenie 
Wrocławia. Firma jest ukierunkowana 
na produkcję: elektrod grafitowych, 
projektowaniu i produkcji form wtry-
skowych oraz dowolnych detali tech-
nologią obróbki CNC. W ciągu 10 lat 
działalności dała się poznać klientom, 
jako spec od spraw niemożliwych. 

FEW TiC

Lider działu form Lider działu tłoczników

Inżynier obsługi klienta

Konstruktor form wtryskowych

Inżynier techniczny

Inżynier obsługi klienta

Inżynier techniczny
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Działamy z myślą o zadowoleniu naszych klientów

Struktura zarządzania firmą, którą prezentujemy na poprzedniej stronie, zgodna z filozofią lean manufacturing, pozwala na pełne zorientowanie 
na klienta oraz na szybkość przepływu zamówień. Głównym celem jest skrócenie do minimum czasu od złożenia przez klienta zlecenia, do dostarczenia 
gotowych komponentów.

Warto nadmienić, że specjaliści Pagero nie poprzestają na osiągniętym już poziomie specjalizacji, biorą udział w szkoleniach, stale poszerzających ich 
kompetencje, zapewniając tym samym szeroką ścieżkę rozwoju oraz motywację do codziennej pracy. Jest to klucz do sprawnego zarządzania zleceniami 
i zapewnienia kompleksowej obsługi. 

Klienci firmy Pagero wiedzą, że kompetentny, współpracujący ze sobą zespół wykonawców wpływa na jakość i szybkość wykonania zlecenia, więc 
nie szczędzą na pozytywnych opiniach:

• Nifco Poland Sp. z o.o.

- Nasza współpraca układa się pomyślnie, a wysokiej jakości produkty oraz usługi firmy Pagero realizowane są sprawnie i solidnie. Zawsze 
możemy liczyć na szybką reakcję zespołu i pełne zaangażowanie w projekty form wtryskowych.

• Paradigm Precision Poland sp z o.o.

- Firmę Pagero cechuje wysoka jakość oferowanych produktów i usług. Pracownicy dostosowali ofertę do naszych potrzeb i wymagań służąc 
jednocześnie fachowym doradztwem. Zamówienie zostało zrealizowane na czas, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Wysokie kompetencje 
pracowników i szeroki zakres precyzyjnie wykonywanych usług zasługują na uznanie i polecenie innym klientom.

• Rosa Europe Sp. z o.o.

- Z firmą Pagero współpracujemy od około pół roku. W tym czasie zostało zrealizowanych wiele zleceń rozpoczynając od prostych części,  
a kończąc na specjalistycznych insertach obrabianych w 5- ciu osiach. 

- Współpraca nawiązała się ze względu na szeroki zakres oferowanych usług, konkurencyjne ceny oraz profesjonalną obsługę w zakresie prowa-
dzonych tematów. Równie ważna była bliska lokalizacja firmy. Bardzo pozytywnym aspektem współpracy są osobiście dostarczane produkty przez 
przedstawiciela firmy, dzięki czemu istnieje możliwość bieżącej weryfikacji detali i rozpoczęcie konsultacji w sprawie nowych zleceń. 

- Pagero polecam firmom, którym zależy na wysokiej jakości zamawianych produktów, terminowości dostaw oraz dobrym kontakcie z dostawcą.

Proaktywność społeczna Pagero 

W trakcie swojego aktywnego rozwoju, Pagero 
nie zapomniało także o działalności społecznej biznesu, 
angażując się w inicjatywy akademickie oraz portowe. 
Firma od wielu lat współpracuje z uniwersyteckim 
zespołem PWR Racing Team, który co roku projektuje 
i buduje bolid, biorący udział w międzynarodowych 
zawodach Formuła Student. Pagero wspiera zespół w 
zakresie produkcji komponentów bolidu i chętnie dzieli 
się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. 

W związku z tym, że inicjatywy sportowe 
wpisują się w DNA firmy, Pagero sponsoruje drużynę 
paintballową Energy Team Jelenia Góra oraz uczest-
niczy w corocznym Biegu Firmowym, którego celem 
jest wsparcie fundacji (w tym roku była to fundacja 
Everest) i zbiórka pieniędzy dla najmłodszych. 

- Misją i celem Pagero jest wprowadzenie procesu produkcyjnego w Polsce w XXI wiek, dlatego firma czerpie przykład z najnowocześniejszych, 
światowych narzędziowni: Zależy nam na zapewnieniu tego światowego poziomu na naszym polskim rynku - mówi Tomasz Pagórski - prezes spółki. 
W dalekiej przyszłości chcielibyśmy zająć się produkcją seryjną, być “samowystarczalni”, korzystać jedynie z zasobów własnych naszej narzędziowni. 
Wierzymy, że dzięki stałej i pielęgnowanej współpracy z naszymi Klientami, uda nam się to marzenie zrealizować.

Pagero sp. z. o. o.
ul. Fabryczna 16, 53-609 Wrocław
Facebook: www.facebook.com/wsparcieDlaTwojejProdukcji
LinkedIn: www.linkedin.com/company/pagero-sp.-z-o.o .
YouTube: Pagero sp.z o.o

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:
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Wygodny i szybki odczyt liczników 
na hali produkcyjnej - część III

W poprzednich numerach branżowych OBERON-u 1, 2, 3/2018 opisaliśmy ogólne zastosowanie systemu MoldMaker zarówno dla dużych wtry-
skowni, które mogą składać się nawet z kilku oddziałów, jak i dla małych firm, posiadających kilka lub kilkanaście wtryskarek. Opisaliśmy schemat dzia-
łania systemu polegający na odczycie bieżącym impulsów z liczników, przesyłania ich do systemu internetowego MoldMaker.eu, zdalnym odczycie 
ilości cykli i korzystaniu z funkcjonalności serwisu przez dowolną przeglądarkę internetową będąc nawet na drugim końcu świata. Przed-
stawiliśmy kilka prostych czynności zmierzających do zaimplementowania licznika MoldMaker do dowolnej formy i pierwszego odczytu 
jego wartości w systemie. Zaprezentowaliśmy dedykowaną i niezbędną aplikację smartfonową komunikującą sie z licznikami poprzez 
Bluetooth oraz NFC. Przedstawiliśmy Koncentratory MMCD, czyli dedykowane urządzenia automatyzujące proces zbierania danych  
z nawet 1000 liczników jednocześnie. Opisaliśmy możliwości generowania statystyk, wykresów wydajności, odczytu czasu cyklu pracy 
każdej formy, kontroli alretów i powiadomień.

W jednym z numerów opisaliśmy funkcjonalności serwisu MoldMaker.eu wpływające 
prewencyjnie na bezawaryjną pracę form wtryskowych, takie jak:

- Rejestr form wtryskowych;

- Harmonogramy serwisowe - cykliczne lub jednorazowe, wg licznika lub wg daty, jako 
system kontroli regularnych przeglądów form;

- Karty serwisowe typu "checklista" lub "notatka", jako ewidencja wykonanych prze-
glądów i napraw;

- Karty form wtryskowych jako szczegółowa specyfikacja techniczna form wtryskowych.

Na kolejnej stronie przedstawimy Państwu opis kilku kolejnych zagadnień i funkcjonalności 
systemu Moldmaker.eu.

W jesiennym wydaniu niniejszego dwumiesięcznika zaprezentujemy Państwu opis kolejnych funkcjonalności systemu 
MoldMaker - Systemu do zdalnego nadzoru pracy form wtryskowych i odczytu wartości liczników cykli.

Liczniki bezprzewodowe MMC-11

1. Generowanie wykresów wydajności, lista odczytów, obliczenia średniego czasu cyklu.
Podstawowa zasada działania systemu MoldMaker.eu to zbieranie  

i archiwizowanie odczytów pracy formy, które mogą być prezentowane 
dla użytkownika w dwojaki sposób:

- za pomocą wykresu wydajności,

- za pomocą listy odczytów.

Wykres wydajności formy przedstawia wydajność chwilową oraz 
średnią podaną w cykach wykonanych w ciagu minuty, godziny lub doby. 
Wykres dodatkowo prezentuje zmieniającą się temperaturę formy reje-
strowaną regularnie przez licznik. Ponadto dla każdej formy można 
wyznaczyć średnią wartość czasu cyklu na podstawie dowolnego okresu 
pracy tej formy. Dzięki temu daje się np. zauważyć powstające z czasem 
problemy w pracy formy, np. wzrost średniego czasu cyklu formy z miesiąca na miesiąc, z uwagi na narastające zanieczyszczenia w kanałach chłodzących 
formy. To dość ważna kwestia wpływająca na wydajność formy, a jednocześnie łatwy problem do wychwycenia w systemie MoldMaker.eu. 

Na podstawie wykresu wydajności można spostrzec wiele, nawet najdrobniejszych, odchyleń od prawidłowej pracy formy, np. wpływ zmiany tworzywa 
na wydajność formy, wpływ zmiany temperatury formy na wydajność formy itp..

Lista odczytów to tzw. lista surowych danych otrzymywanych z licznika MMC-11. Prezentuje wartość licznika, datę oraz ewentualne alerty.  
Do znalezienia konkretnej wartości lub daty można użyć wygodnej wyszukiwarki. Dzięki temu sprawdzenie, kiedy na liczniku "stuknęło" 100 000 cykli,  
to kwestia 1 kliknięcia.

2. Zdalne monitorowanie pracy form u Podwykonawcy 

To ciekawa i niezwykle przydatna funkcjonalność systemu MoldMaker. Wiele firm produkujących kompletne wyroby lub podzespoły korzysta z wtry-
skowni Podwykonawców. To bardzo popularna metoda polegająca na powierzeniu Podwykonawcy własnej formy i zamawianiu u niego wyprasek z tej 
formy. Metoda wygodna i szybka. Problemy mogą się pojawić jednak w momencie, gdy Podwykonawca spóźnia sie z dostawą, lub dostarcza wypraski nie 
spełniające określonych wymagań, lub Podwykonawca żąda dodatkowych środków na pokrycie kosztów napraw.

Tu z pomocą w przychodzi System MoldMaker, który monitoruje on-line pracę każdej formy, czy to powierzonej Podwykonawcy, czy otrzymanej od 
Zamawiającego. Dzięki niemu otrzymujemy możliwość wglądu do pracy naszej formy u Podwykonawcy. Taką samą możliwość wglądu posiada Podwyko-
nawca. Obie strony "wiedzą" to samo. Wiadomo, kiedy forma pracowała a kiedy nie, ile 
przepracowała cykli, czy zakładana wydajność godzinowa jest prawidłowo uzyskiwana, 
kiedy forma sie zacięła, kiedy przyspieszono lub skrócono cykl. Możemy również odczytać 
kiedy forma stanęła z powodu np. awarii, jak długo stała. Możemy sprawdzać, czy forma 
jest regularnie przeglądana, sprawdzić jakie czynności wykonano podczas przeglądu, co 
uległo uszkodzeniu. Możemy skontrolować, czy forma pracuje z odpowiednią temperaturą 
i czasem cyklu. Możemy zaobserwować np. wzrost czasu cyklu w dłuższym czasie, świad-
czącym np. o powolnej degradacji kanałów chłodzących lub nagromadzeniu się zanie-
czyszczeń w odpowietrzeniach formy. 

Wiele z powyższych kwestii chroni obie strony kontraktu i daje lepszą gwarancję 
współpracy. 

W celu skorzystania z w/w funkcjonalności systemu MoldMaker dla form pracujących u Podwykonawcy należy podjąć następujące czynności:

• zainstalować liczniki MMC-11 w formach,

• zainstalować Koncentrator MMCD w hali produkcyjnej Podwykonawcy (do wyboru koncentrator w wersji LAN lub GSM + potrzebna aktywna 
karta SIM z pakietem internetowym min. 500MB/msc),

• utworzyć konto w serwisie Moldmaker.eu dla siebie oraz dla Podwykonawcy.

3. Historia demontażu licznika i powiadomienia o demontażu
"Przycisk demontażu" licznika MoldMaker MMC-11 to funkcjonalność chwalona przez sporą część użytkowników. Odpo-

wiednio skonfigurowana daje możliwość powiadomienia mailowego lub sms-owego w przypadku nieautoryzowanego demon-
tażu licznika od formy lub "zaklejenia" jego przycisku cykli. Każdorazowe naciśnięcie przycisku demontażu jest rejestrowane,  
a jego zwolnienie wywołuje alert w postaci maila lub sms-a. Funkcjonalność może być włączana lub wyłączana wg uznania.

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

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

Fot. 1. Koncentrator MMCD, licznik MMC-11

Fot. 2. Wykres wydajności i temperatury

Fot. 3. Forma z licznikiem MMC-11

Fot. 4. Przycisk demontażu 
na tylnej ścianie licznika
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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 nowych maszyn.

www.mac-tec.de

Fanuc Alpha 1iC
Sodick AQ 750LH Premium

Charmilles Robofil 440CC

Charmilles Roboform 30 Charmilles HD 10Deckel Maho DMC 103 V

W piątek, 27 lipca br. firma WObit w swojej siedzibie w Dęborzycach 
zorganizowała wyjątkowe spotkanie Premiera RP z zespołem firmy oraz 
przedsiębiorcami z Wielkopolski, a także samorządowcami. 

Szef rządu w swoim wystąpieniu poprzedzającym debatę podkreślił, 
że wzrost gospodarczy, który mamy, zawdzięczamy przede wszystkim 
przedsiębiorcom. Premier wyraził wdzięczność, że polscy przedsiębiorcy 
są coraz bardziej kreatywni i konkurencyjni na światowych rynkach.

Na zdjęciu: Premier RP Mateusz Morawiecki, Dyrektor generalna firmy 
WObit Elżbieta Ober, Dyrektor Rozwoju, Produkcji i Sprzedaży firmy WObit 
Przemysław Degórski, Dyrektor Finansów i Logistyki – Karolina Ober oraz 
Jacek Ober – Dyrektor Marketingu i Inwestycji w firmie WObit, a także 
pracownicy WObit i zaproszeni goście.

"Zależy nam, żeby pracownicy zarabiali jak najlepiej, w jak najbar-
dziej nowoczesnych przedsiębiorstwach" - mówił premier, wskazując 
na "potrzebę połączenia kreatywności i zdyscyplinowania, ciężkiej pracy 
na rzecz polskiej gospodarki", aby to osiągnąć. Odwołał się przy tym do 
sukcesu Powstania Wielkopolskiego.

Jako przykład innowacyjnego przedsiębiorstwa przytoczona została 
firma WObit, organizator i gospodarz spotkania, znana m.in. z produkcji 
polskich robotów przemysłowych. 

Premier RP oraz zgromadzeni goście podczas wizyty mogli zobaczyć linię 
technologiczną, która prawie całkowicie zaspokaja zapotrzebowanie firmy 
WObit związane z wytwarzaniem robotów i innych urządzeń mechatronicz-

nych. W skład linii wchodzą takie urządzenia jak laser światłowodowy, prasa 
krawędziowa, maszyny CNC wykorzystywane do obróbki skrawaniem. 
Ponadto firma posiada sekcję montowni (dział montażu mechatroniki), 
której elastyczna organizacja umożliwia wytwarzanie urządzeń w systemie 
zgodnym z Industry 4.0. W skład obszaru produkcji wchodzi również linia do 
automatycznego i ręcznego montażu elektroniki.

Wymienione powyżej elementy dają firmie WObit znaczną przewagę 
konkurencyjną w obszarze najnowocześniejszych technologii. Wyposażenie 
firmy wraz z doskonale wyszkolonym personelem czyni WObit niekwestio-
nowanym liderem w branży robotyki i elektromobilności w naszym kraju.

Podczas spotkania, szef rządu oraz zaproszeni przedsiębiorcy 
wzięli udział w prezentacji urządzeń demonstrujących możliwości firmy 
WObit, w tym robotów mobilnych MOBOT® AGV oraz robotów manipu-
lacyjnych typu Tower.

Premier Mateusz Morawiecki był pod wrażeniem nowoczesności i inno-
wacyjności polskiej, rodzinnej firmy WObit oraz jej działań na polu współ-
pracy nauki z biznesem – takich jak objęcie patronatem klasy w zawodzie: 
technik mechatronik w Pniewach. 

* Materiały oraz zdjęcia firma P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.

WObit gościł Premiera RP w swojej siedzibie

reklama
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Firma Yamazaki Mazak ogłosiła zakończenie pierwszego etapu 
budowy i rozpoczęcie montażu w swoim nowym zakładzie Inabe Plant, 
położonym w mieście Inabe w prefekturze Mie.

Nowy zakład — zajmujący się produkcją wielkogabarytowych 
centrów obróbkowych do obróbki pięciostronnej oraz obrabiarek 
5-osiowych — otwarto z myślą o rosnącym popycie na duże obrabiarki, 
zwłaszcza w branży lotniczej, maszyn budowlanych i energetycznej. 
Fabryka Inabe Plant to szósty zakład produkcyjny firmy Mazak w Japonii.

Budowa zakładu Inabe Plant ruszyła w 2016 roku, a jej pierwszy etap 
zakończył się w lutym 2018 roku. Wtedy też produkcję dużych obrabiarek 
przeniesiono z zakładu Minokamo Plant w prefekturze Gifu do Inabe. 
Ponadto po rozpoczęciu pracy w fabryce w Inabe całkowita moc produk-
cyjna zakładów na terenie Japonii wzrosła o 20 procent.

Rynek obrabiarek to obecnie prężnie działający sektor, dlatego na 
przyszłość zaplanowano kolejne wzrosty produkcji. Sprzyjać im będzie 
nowy zakład, dzięki któremu firma skuteczniej odpowie na potrzeby 
rynków lokalnych i zagranicznych.

Informacje o zakładzie Inabe Plant

Powierzchnia całkowita obszaru, na którym powstała fabryka to 
115 000 m2. Natomiast powierzchnia hali to 33 000 m2 po pierwszym 
etapie budowy.

Produkcja nastawiona jest na duże centra obróbkowe do obróbki 
pięciostronnej, 5-osiowe centra obróbkowe oraz małej/średniej wielkości 
pionowe centra obróbkowe. Pierwszy etap inwestycji to 16 miliardów jenów.

Zakład Inabe Plant to produkcja dużych obrabiarek dla przemysłu 
lotniczego i maszyn budowlanych. Jest to najwyższy spośród wszyst-
kich zakładów firmy Mazak, posiada sufit o wysokości 19 m. Dzięki takiej 
wysokości sufitu odległość od podłogi do suwnicy wynosi 13 m (podesty 
A–D), co zapewnia wystarczającą ilość przestrzeni do produkcji wielko-
gabarytowych obrabiarek. Dla porównania: wysokość sufitu w zakładzie 

Minokamo Plant 1: 16 m, odległość od podłogi do suwnicy to 8 m.

Solidne fundamenty pod produkcję dużych, wysoce precyzyj-
nych obrabiarek. Żelbetowe fundamenty zakładu o grubości 1 m niwe-
lują wstrząsy podczas regulacji i przeglądów, a także zapewniają dużą 
dokładność przy montażu wielkogabarytowych obrabiarek. 

Stała kontrola temperatury w zakładzie, zaawansowany system 
klimatyzacji i oświetlenia. W celu wyeliminowania wszelkich zakłóceń 
wywołanych wahaniami temperatury zewnętrznej, temperatura we 
wnętrzu zakładu jest kontrolowana od podłoża do wysokości 10 m  
z dokładnością do ±1 stopnia Celsjusza.

Energooszczędny system kontroli środowiskowej i oświetlenie zuży-
wają zdecydowanie mniej prądu niż tradycyjne rozwiązania. Dużo miejsca 
na skrawanie próbne i rozwiązania pod klucz.

Efektywnie zagospodarowana przestronna powierzchnia posłuży do 
prezentacji dużych obrabiarek podczas skrawania testowego oraz jako 
gotowych konfiguracji.

Więcej informacji na temat nowego zakładu w Inable można uzyskać 
pisząc na adres: mazak@wpragency.co.uk.

*Tekst i zdjęcia - Firma Yamazaki Mazak.

W Inabe uruchomiono nowy zakład firmy Mazak

reklama

W ofercie posiadamy:

●	 ciecz	do	elektrodrążenia	na	bazie	parafiny, 
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

A member of the UNITED GRINDING Group

Nowy STUDER
favorit
Jeśli uważacie Państwo, że szlifierki STUDER 
o dużym zakresie obróbczym przekroczą Wasz 
budżet, proszę zwrócić uwagę na model favorit.  
To atrakcyjna propozycja w relacji ceny do możli-
wości - może być skonfigurowana do szlifownia 
wałków i otworów, a dzięki max. rozstawowi kłów 
1600 mm jest optymalną propozycją do obróbki 
długich detali. 
 
www.studer.com – The Art of Grinding.

The Art of Grinding.

Hit cenowy do szlifowania długich detali

favorit
DYSTANS
MIĘDZY
KŁAMI
1600 MM

GALIKA Sp. z o.o., ul. Spacerowa 12/4, 00-592 Warszawa, tel. +48 22 848 24 46, galika-wars@galika.pl, www.galika.pl, www.galika.com

STU_Inserat_Spitzenweite_Favorit_210x297_PL_18.indd   1 01.05.18   10:13
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STYLE CNC Machines Sp. z o.o.
ul. Zuzanny 34, 41-219 Sosnowiec 
telefon: 883 444 723
info@stylecncmachines.com, www.stylecncmachines.pl

Seria STYLE MC
Seria frezarek STYLE MC to całkowicie obudowane obrabiarki, co powoduje, 

że wszystkie wióry i chłodziwo pozostają w maszynie. Drzwi tej maszyny zostały 
zaprojektowane tak, aby dać operatorowi dodatkową przestrzeń do ustawienie 
przedmiotu obrabianego oraz łatwego umieszczenia detalu na stole.

Seria frezarek obejmuje cztery maszyny STYLE MC: MC 500, MC 750, MC 
1000 i MC 1500 (gdzie liczba oznacza przesuw w osi X). Wszystkie te centra 
obróbcze są zbudowane ze sztywnych, wytrzymałych i sezonowanych korpusów 
żeliwnych co zwiększa ich stabilność. Centra frezarskie STYLE MC są w stanie 
uzyskać prędkość posuwu do 24 m/min., a przesuwu roboczego do 12 m/min. 
Stół jest wyposażony w rowki teowe zgodne z normą DIN 650.

Ciężar obrabiarek waha się od 2800 kilogramów dla MC 500 do 6600 
kilogramów dla MC 1500. Stoły obróbcze posiadają wymiary od 650x380 mm 
do 1700x600 mm i udźwigu 200 do 1000 kg. Wrzeciona natomiast mają moc 
od 3,7 kW do 30 kW z obrotami do 12.000obr./min. Z napinanymi śrubami 
kulowymi klasy C3, które zapobiegają rozszerzaniu termicznemu, zapewniając 
wyższą dokładność. Obrabiarki mają możliwość chłodzenia przez wrzeciono do 
70 bar, do tego posiadają stożki wrzeciona BT30 lub BT40, magazyny narzędzi 
poziome lub pionowe na 16 do 30 sztuk narzędzi. Duże przesuwy w osi Z, 
umożliwiają montaż obrotowego stołu obsługującego 4-tą oś. Na maszynach 
jest możliwy montaż odciągu/filtra mgły olejowej.

Sterowanie fabryczne STYLE 
Unikalne sterowanie STYLE CNC zostało zaprojektowana tak, aby nauczyć 

się w pełni jego obsługi w ciągu jednego do dwóch dni - w zależności od poziomu 
doświadczenia. Przejrzysty program symulacyjny 3D sterowania STYLE CNC 
pozwala na wszechstronne testowanie i optymalizację każdego elementu przed 
rozpoczęciem produkcji. Czas obróbki każdorazowo jest również obliczany auto-
matycznie. Można również importować pliki DXF bezpośrednio z oprogramo-

Centra obróbcze dla najbardziej wymagających 

Holenderski producent tokarek i frezarek STYLE CNC MACHINES 
tym razem prezentuje frezarskie centra obróbcze

Seria holenderskich centrów frezarskich STYLE MC to 
właściwe rozwiązanie dla klientów często zmieniających 
profil produkcji i wytwarzających dużą różnorodność detali

Te 3 i 4-osiowe centra frezarskie, dzięki szybkim prze-
suwom, świetnie nadają się do produkcji seryjnej jak i do 
pojedynczych sztuk. To wszystko dzięki łatwości stero-
wania i programowania obróbki, przy zachowaniu bardzo 
atrakcyjnej ceny.

wania CAD. Oznacza to, że można importować, edytować, modyfi-
kować i tworzyć duże projekty G-code, nie posiadając wielkiej wiedzy 
o G-kodzie. Oprogramowanie CNC zostało specjalnie zaprojektowane 
do szybkiego i łatwego rysowania i produkcji, zarówno pojedynczych 
elementów, jak i małych oraz średnich serii.

Krótko mówiąc, seria MC to nowoczesne maszyny CNC, zaprojek-
towane pod kątem maksymalnej elastyczności produkcji, wydajności 
i wyposażone w bardzo łatwe sterowanie.

Fot. Przejrzysty, prosty program symulacyjny 3D sterowania STYLE 

Salon sprzedaży oraz ekspozycji obrabiarek na Śląsku
W Polsce firma STYLE CNC posiada oddział serwisu oraz salon 

sprzedaży w Sosnowcu. Na miejscu jest możliwość zobaczenia tokarek 
CNC, a także frezarek CNC podczas pracy oraz zaznajomienia się  
z omawianym wcześniej sterowaniem. Wskazane jest jednak tele-
foniczne umówienie spotkania w celu przygotowania prezentacji 
oraz zagwarantowania dostępności personelu. Przedstawiciel firmy 
STYLE CNC dostępny jest pod numerem 883 444 723.

Jarek Bilski - Szef sprzedaży w Polsce, 

tel. 883 444 723

Firma będzie prezentowała swoje maszyny 
na Targach TOOLEX w Sosnowcu 2-4 października 2018r.

Fot. Tokarka CNC - STYLE 510

Fot. Frezarka CNC - MC 750

Fot. Obrabiarka - MC 1500
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System oparty o matrycę pinów może zostać użyty do mocowania skomplikowanych elementów podczas obróbki, bądź jako część zauto-
matyzowanej linii służącej do obróbki oraz montażu części - wyjaśnia Hubert Meintrup, dyrektor zarządzający w firmie MATRIX. W ten sposób, 
producent części może znacząco skrócić czas mocowania oraz dostawy gotowych zespołów. Systemy Matrix są bardzo solidne i wytrzymałe,  
a także łatwe w czyszczeniu. Zintegrowane złącze do przedmuchu wnętrza oprzyrządowania sprężonym powietrzem ułatwia utrzymanie systemu 
mocowania w czystości i zapewnia niezawodność funkcjonowania. W dzisiejszych czasach systemom mocowania stawiane są wysokie wyma-
gania, także dla produkcji mało- i średnioseryjnej. Klienci oczekują dużej sztywności i dokładności mocowania. Pożądane jest również minimali-
zowanie czasu ustawiania maszyny i mocowania przedmiotu – twierdzi Hubert Meintrup. W dziale prototypowania Daimlera, SILVER CLAMP jest  
w szczególności efektywny, dzięki dużej elastyczności, szybkości dostosowania oraz prostoty obsługi. Rekonfiguracja zestawu mocowania jest tam 
na porządku dziennym i wymaga dostosowania mocowania do skrajnie różnych wymagań. 

System MATRIX SILVER CLAMP idealnie spełnia wymagania jakie stawiają obrabiane przez nas części – mówią Miller i Bosl.

Zalety:
► Szybkość i dokładność – dokładne mocowanie skomplikowanych kształtów odbywa się 

błyskawicznie;

► Bezpieczeństwo – dzięki dopasowaniu do kształtu, siły mocowania można ograniczyć do 
minimum, co chroni delikatne powierzchnie przed uszkodzeniem;

► Oszczędność czasu – błyskawiczne dopasowanie zestawu do różnych zadań, co skraca czas 
przezbrojenia maszyny;

► Uniwersalne stosowanie – jeden uniwersalny system zamiast wielu specjalnych;

► Obniżenie kosztów o nawet 80% – wykonanie wielu specjalnych mocowań nie jest już konieczne.

Zasada działania systemów MATRIX®

Nowy system mocowania MATRIX SILVER CLAMP posiada szereg zalet dla profesjonalnych użyt-
kowników wymagających pewnego i uniwersalnego systemu mocowania elementów o skompliko-
wanych i zróżnicowanych kształtach. 

Zasada działania systemu MATRIX SILVER CLAMP polega na zastosowaniu zestawu pinowych 
matryc mocowanych na szczękach imadła. W trybie odblokowanym piny dopasowują się do kształtu 
mocowanego elementu otaczając go z wielu stron. Natomiast, po zablokowaniu tworzą pewne 
mocowanie zdolne przeciwstawić się siłom skrawania. Dzięki rozłożeniu nacisku na wiele punktów 
oraz faktu, że przedmiot dociskany jest z kilku różnych kierunków, możliwe jest stabilne zamoco-
wanie elementu o skomplikowanym kształcie i delikatnej powierzchni.

Korzystając z systemu MATRIX SILVER CLAMP otrzymuje się system pozwalający na niezawodne 
zamocowanie elementów o skomplikowanych kształtach dużo szybciej i łatwiej, niż przy wykorzy-
staniu rozwiązań konwencjonalnych. Dzięki licznym akcesoriom dodatkowym jest to zestaw o ogrom-
nych możliwościach, pozwalający ograniczyć ilość stosowanego oprzyrządowania, w tym wyelimino-
wanie kosztownych i czasochłonnych w wykonaniu uchwytów specjalnych.

Dzięki tym cechom MATRIX SILVER CLAMP doskonale sprawdza się podczas prototypowania, 
wykonywania serii próbnych wyrobów, produkcji małoseryjnej oraz obróbce odlewów, przy lekkiej 
i średnio ciężkiej obróbce.

System MATRIX w DAIMLER AG

Wykorzystanie MATRIX Silver Clamp w zakładach Daimlera pokazuje jak pewny zacisk delikatnych części samochodowych może 
zostać dokonany w ciągu sekund bez ryzyka uszkodzenia ich powierzchni. W miejscu, gdzie niegdyś stosowany był skomplikowany trzy-
punktowy system podparcia, dzisiaj mocowanie odbywa się natychmiastowo, pewnie i bez ryzyka uszkodzenia elementu.

W fabryce Daimler AG w Untertürkheim pod Stuttgartem w dziale Rapid Proto-
typing produkowane są części do konstruowanych przyszłych pojazdów firmy. Zakres 
obrabianych materiałów rozciąga się od aluminium po wysokostopową stal nierdzewną. 
Części te są zarówno trudne w zamocowaniu, jak i podatne za uszkodzenie. Matthias 
Miller oraz Sebastian Bosl pracownicy działu Rapid Prototyping Daimler AG w prze-
szłości często mierzyli się z problemem mocowania nieobrobionego wspornika lusterka 
lub kolektora dolotowego na stole obrabiarki 5-osiowej przed planowaniem pierwszej 
powierzchni. Dzisiaj, element mocowany jest w imadle z nakładkami MATRIX SILVER 
CLAMP. Gdy blokada jest zwolniona, piny przy niedużym nacisku sprężyn dopasowują 
się dokładnie do kształtów przyłożonych do nich elementów. W ciągu kilku chwil, mogę 
uzyskać mocowanie dopasowane dokładnie do kształtu przedmiotu obrabianego 
– stwierdza Miller. Gdy zamkniemy blokadę, matryca pinów jest gotowa, a elementy 
mocować można korzystając z korby imadła.

Podstawową zasadą elastycznego systemu mocowania jakim jest MATRIX SILVER 
CLAMP, jest koncept kształtowania mocowania za pomocą przedmiotu obrabianego, 
w czasie gdy blokada pinów jest zwolniona docisk sprężyn sprawia, że kontur zostaje 
dokładnie odwzorowany. Wówczas blokuje się położenie pinów mechanicznie i moco-
wanie przedmiotu jest gotowe do działania. Zadania, które do tej pory wymagały wyko-
rzystania rozwiązań specjalnych mogą być wykonane w ciągu kilku sekund.

Podczas, gdy specjalny system mocowania tworzony jest do jednego rodzaju elementu, 
system MATRIX może zostać dostosowany do niemal każdego elementu obrabianego.

Elastyczny system mocowania elementu obrabianego

MATRIX SILVER CLAMP

Fot. System MATRIX SILVER CLAMP pozwala na stabilną 
obróbkę trudnych do zamocowania i łatwych do uszko-
dzenia elementów

System MATRIX SILVER CLAMP jest odporny 
na działanie chłodziwa, a możliwość 
płukania jego wnętrza sprężonym powie-
trzem lub chłodziwem ułatwia utrzymanie go 
w czystości i gotowości do działania

Przy długich elementach możliwe jest zasto-
sowanie podpór z matrycą pinów MATRIX 
X-SUPPORT

Matryca pinów dostosowuje  
się do kształtów

System MATRIX® przyjmuje kształt 
elementu obrabianego

System MATRIX® stabilnie  
utrzymuje kształt elementu

Łatwo zamocować elementy  
o skomplikowanych kształtach

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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Narzędzia skrawające - raport
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Abplanalp Sp. z o. o. - tel. 22 379 44 90; www.abplanalptools.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*ARCO Andrzej Rudenko - tel. 22 353 27 05; www.arcotools.pl ● ● ● ●
*AWEXIM Sp. z o.o. - tel. (narzędzia) 12 616 22 12, (piły taśmowe) 32 327 31 94 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● v ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*DC SWISS S.A. - tel. +41 32 491 63 63; www.dcswiss.ch ● ●
Dolfamex Sp. zo.o. - tel. 75 752 28 11 wew. 371,372; www.dolfamex.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*EMUGE-FRANKEN Technik - tel. 22 879 67 31; www.emuge-franken.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*European Technology Sp. z o.o., Sp.k - tel. 22 616 19 82; www.eurotec.pl ● ● ● ● ● ● ●
* FREZWID SP. J. - tel. 12 276 33 51 wew. 34; www.frezwid.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
* ISCAR Poland Sp. z o.o. - tel. 32 735 77 00; www.iscar.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ISOTEK Sp z o.o. - tel. 61 835 08 50; www.isotek.com.pl ● ● ● ● ● ● ●
*ITA SP. Z O.O. S.K.A. - tel. 61 222 58 00; www.ita-polska.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mitsubishi Materials (MMC Hardmetal Poland Sp. z o.o.) - tel. 71 335-16-20, www.mmc-hardmetal.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
* MACRO Sp. z o.o. Centrum Techniki - tel. 61 656 35 55; www.macro.net.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
* PAFANA S.A. - kom. 506 293 604; www.pafana.pl ● ● ● ● ●
* Perschmann Sp. z o.o. - tel. 61 630 95 00; www.hoffmann-group.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
* POLTRA Sp. z o.o. - tel. 15 844 27 71; www.poltra.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sandvik Coromant - tel. 22 647 38 80; www.sandvik.coromant.com/pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Seco Tools Poland - tel. 22 637 53 83; www.secotools.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
* SILMAX Sp. A. Fabbrica Utensili - 0039-0123-940301; www.silmax.it ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*SNA Europe-Poland Sp. z o.o. - tel. 226 070 510; www.bahco.com ● ● ●
TBI Tools Ireneusz Cela - kom. 501 005 920; www.tbitools.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
* TFF - tel. 61 873 51 20; www.tff-narzedzia.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
* TIZ Implements Sp. z o.o. - tel. 22 423 33 14; www.tizimplements.eu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
* „Tools” Sp. z o.o. Narzędzia Skrawające - Siechnice; tel. 71 343 58 58; www.toolswro.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
YG-1 Poland Sp. z o.o.- tel. 22 622 25 86,87; www.yg-1.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* Dane z raportu w roku 2017 oraz ze stron internetowych.
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Niemiecka firma handlowo-marketingowa MAC-TEC e.K., operująca jako kompe-
tentny partner w branży używanych maszyn erozyjnych oraz frezarek CNC, oferuje swoje 
usługi od ponad 20 lat w przemyśle obróbkowo-metalowym. Posiada ona doświadczenia 
w eksporcie maszyn oraz wsparcie dobrze znanych na rynku dystrybutorów.

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

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

EMMELSHAUSEN, NIEMCY

WWW.MAC-TEC.DE

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

wgłębnych oraz centr obróbczych

MAC-TEC e.K. • Dahlienweg 8 • D - 56281 Emmelshausen

Tel.: +49 - (0) 67 47 - 94 8001 • Fax.: +49 - (0) 67 47 - 94 8002

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

 Sodick AQ 750 LH Premium

Charmilles Roboform 30Charmilles Robofil 440 CC
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Firma MARCOSTA® - dostawca obrabiarek do metali, narzędzi  
i oprzyrządowania na polski rynek (produkcja, sprzedaż, import, 
serwis, remonty i modernizacje, dostawa części zamiennych) obchodzi 
w tym roku jubileusz 30-lecia istnienia w świecie obrabiarkowym.

Firma powstała w roku 1988 – 1 kwietnia pod nazwą MARCOSTA - Elek-
tronika Profesjonalna. W pierwszym okresie działalności, firma zajmowała się: 
serwisem, modernizacją i sprzedażą drążarek elektroerozyjnych wgłębnych, 
serwisem urządzeń elektronicznych, importem i montażem do obrabiarek 
odczytów cyfrowych firmy Heidenhain, doradztwem technicznym. W 1993r. 
została zmontowana pierwsza drążarka elektroerozyjna własnej konstrukcji, 
a następnie rozpoczęto produkcję trzech modeli tych obrabiarek. 

W firmie prowadzone jest projektowanie i produkcja obrabiarek, 
maszyn i urządzeń, części zamiennych, podzespołów oraz realizowana 
jest obróbka detali według zamówień klientów. Wykonywane są remonty  
i modernizacje drążarek elektroerozyjnych wgłębnych, szlifierek do wałków 
i płaszczyzn. Projektowane są i produkowane urządzenia dla automatyzacji 
produkcji wg wymogów klientów.

Poszerzeniem działalności firmy MARCOSTA było też rozpoczęcie 
wydawania czasopisma branżowego Świat Obrabiarek i Narzędzi.

Kilka lat temu, po upadłej Fabryce Maszyn w Tarnowie, firma nabyła 
dział produkcji znanych i cenionych przez klientów szlifierek do wałków  
i otworów RUP-28M. 

Kontynuowana jest produkcja i rozwój konstrukcji tych szlifierek oraz 
ich modernizacja i remonty. Dostarczamy również wyposażenie i oprzyrzą-
dowanie do nich, a także świadczymy serwis i szkolenia.

Firma MARCOSTA skonstruowała na zlecenie odbiorców wiele urzą-
dzeń do pracy w liniach produkcyjnych głównie dla przemysłu motoryza-
cyjnego i narzędziowego. Jednym z wiodących wyrobów jest urządzenie do 
automatycznego, laserowego znakowania wałków oraz usuwania zendry 
hartowniczej z powierzchni wielowypustów wałków samochodowych. 
Cieszy się ono uznaniem klienta za niezawodną, skuteczną i bezawaryjną, 
trzyzmianową pracę.

Duże zainteresowanie podczas targów POLAGRA prototypem własnej 
konstrukcji urządzenia do produkcji szaszłyków sprawiło że wdrażany jest 
kolejny, półautomatyczny model o nowoczesnej i ergonomicznej konstrukcji 
z napędem pneumatycznym.

– Nasze obrabiarki i urządzenia uzyskały szereg wyróżnień podczas 
konkursów i imprez targowych m.in.: w konkursie „Najwyższa Jakość Mało-
polska”, konkursie „Grand Prix” Międzynarodowych Targów Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych 2000 w Warszawie, na targach „INTERTOOL 2000” i 
kilkukrotnie na „EUROTOOL” w Krakowie, targach POLTOOLS w Bydgoszczy, 
targach METAL TOOLS w Toruniu, Międzynarodowych Targach Poznańskich i 
wielu innych” – wspomina właściciel firmy Ryszard Starzec. – Cały czas posze-
rzamy zakres swojej działalności zarówno w zakresie produkcji i tworzeniu 
nowych wyrobów jak również sprzedaży urządzeń innych producentów. 
W planach firmy jest pozyskanie do współpracy najlepszych światowych 
producentów obrabiarek i urządzeń, poszerzanie oferty handlowej oraz 
pełna satysfakcja wszystkich Klientów – dodaje. 

W chwili obecnej firma, nosząca nazwę MARCOSTA - Centrum Handlu 
i Produkcji Obrabiarek, jako przedstawiciel handlowo-serwisowy produ-
centów obrabiarek (między innymi FILTERMIST, LAPMASTER, EPPLE, 
COLCHESTER, EQUIPTOP, BOW), posiada w swojej ofercie wyroby firm 
polskich, czeskich, niemieckich, chińskich, tajwańskich i angielskich.

/Paweł Mróz/

30-letni specjalista 

w handlu i produkcji obrabiarek

Aluminium na formy
wtryskowe i rozdmuchowe

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

Serdecznie zapraszamy do Pleszewa na tegoroczne 
OPEN HOUSE FAMOT w dniach od 9 do 12 października.
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Lekki uchwyt tokarski SCHUNK ROTA NCE zapewnia wysoką 
dynamikę podczas toczenia. Po raz pierwszy udało się połączyć lekką 
konstrukcję, maksymalną nośność i duży otwór przelotowy w jednym 
uchwycie tokarskim. Uchwyt hakowo klinowy firmy SCHUNK, lidera w 
dziedzinie systemów chwytania i technologii mocowania, przekonuje 
imponująco wysoką nośnością i minimalną wagą.

W porównaniu do konwencjonalnych uchwytów tokarskich 
bezwładność została zmniejszona nawet o 40% w zależności od wiel-
kości. W ten sposób SCHUNK ROTA NCE spełnia warunki dla wysokiej 
dynamiki procesu i produktywności przy minimalnym zużyciu energii. 
Przede wszystkim w masowej produkcji, efektywność energetyczna i 
czasy cykli tokarek zapewniają znaczne oszczędności. W porównaniu z 
konwencjonalnymi uchwytami tego samego rozmiaru, ROTA NCE może 
zostać przyspieszona do maksymalnej prędkości, a następnie wyhamo-
wana około o 20% szybciej ze względu na zredukowaną wagę.

Ekonomiczne i trwałe jednocześnie
Lekki uchwyt SCHUNK ROTA NCE wyznacza nowe standardy dla uchwytów tokarskich. Specjaliści z centrum kompetencji SCHUNK dla technologii 

uchwytów tokarskich i stacjonarnych systemów mocowań w Mengen zainwestowali około 700 godzin czasu obliczeniowego w metodę elementów 
skończonych, w celu dostosowania geometrii uchwytu do rozkładu sił w celu zapewnienia maksymalnej sztywności, koncentryczności dokładności bicia, 
pomimo lekkiej geometrii. Łukowa struktura pod prowadnicą szczęki, okrągłe wgłębienia pomiędzy prowadnicami i stożkowy kontur uchwytu umożli-
wiają znaczące zmniejszenie ciężaru bez większej utraty sztywności- siły są kierowane bezpośrednio do mocowania wrzeciona.

ROTA NCE jest przeznaczony do tokarek CNC z cylindrami o krótkim skoku i jest w pełni kompatybilny z konwencjonalnymi uchwytami tokar-
skimi producentów azjatyckich. Lekki uchwyt tokarki jest dostępny w pięciu rozmiarach o średnicach 130 mm, 165 mm, 210 mm, 260 mm i 315 mm i 
siłach mocowania odpowiednio 45 kN, 65 kN, 100 kN, 130 kN i 155 kN. Przy średnicy otworu od 38 mm do 106 mm i skoku szczęk od 3,2 mm do 5,8 
mm, nadaje się do obróbki wszystkich konwencjonalnych średnic prętów. Modułowy system tulei środkowych umożliwia szeroki zakres zastosowań. 
Maksymalna prędkość wynosi od 3500 do 8000 obr./min w zależności od wielkości.

Fot. Mocowania firmy SCHUNK - ROTA NCE na tokarkach CNC

Lekki uchwyt zapewnia minimalne czasy 
hamowania i przyspieszania

SCHUNK ROTA NCE
Zoptymalizowana pod względem ciężaru konstrukcja zapewnia SCHUNK ROTA 

NCE redukcję bezwładności nawet o 40%. Szczególnie w produkcji dużych serii, 
uchwyt ma imponujące efekty z jego wysoką dynamiką, niskim kosztem i efektyw-
nością energetyczną.

Zalety:
• Energooszczędny dzięki niskiemu momentowi bezwładności.
 Krótsze czasy cyklu i niższe koszty energii.
• Wymiary przyłącza w 100% kompatybilne z uchwytami tokarskimi Kita-

gawa BB200 (do rozmiaru 260).
 Wymiana istniejących uchwytów Kitagawa może być wykonana w krótkim 

czasie.
• Precyzyjny uchwyt hakowo klinowy dla najwyższych wymagań jako-

ściowych.
 Umożliwia doskonałe procesy obróbki.
• Wysoka wydajność system hakowo klinowego.
 Niezawodne mocowanie dzięki dużym siłom zaciskowym.
• Zoptymalizowany układ smarowania.
 Gwarantuje wysokie siły mocowania.
• Modułowy system tulei centrycznych.
 Optymalne dopasowanie do nowych zadań mocowania dzięki wymiennym tulejom środkowym.
• Szczęki bazowe z zazębieniem 1,5 mm x 60° I 1/16" x 90° jako standard.
 Wysoka elastyczność w zakresie górnych szczęk.
• Zintegrowana zaślepka, która może zostać zdemontowana i wyjęta.
 Wytaczanie gwintu belki pociągowej lub wymiana z już wyciętą nakrętką mocującą uchwytu Kitagawa BB200 o tym samym rozmiarze może 

być wykonane przez samego klienta.
• Wszystkie części funkcjonalne są szlifowane i hartowane.
 Gwarantowana długa żywotność.

ROTA NCE - Przekrój budowy

1.  Wysoko precyzyjny napęd hakowo klinowy

2.  Niezwykle lekki i sztywny korpus

3.  Duży otwór przelotowy

4.  Zoptymalizowany układ smarowania

5.  Gwinty mocowania

6.  Standardowy interfejs szczęk

7.  Monitorowanie skoku szczęk

8.  Zintegrowana zaślepka

9.  Konstrukcja zredukowana wagowo

Drodzy Państwo, jak co roku czekamy na spotkanie z Państwem podczas targów TOOLEX w Sosnowcu. 

W tym roku znajdziecie nas Państwo na stoisku nr 215 w Hali A. Zapraszamy serdecznie! 

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

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

Poniżej najistotniejsze parametry i niezbędne warunki użytkowania silnika ROTUS:

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

• możliwe obroty: w prawo i w lewo

• moc wyjściowa: 46 W (silnik)

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

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

• max moment obrotowy: 6.6 cNxm

• waga: 192 g

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

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

ROTUS Wysokoobrotowy silnik pneumatyczny
Dokładność, wszechstronność zastosowania i precyzja 
szlifowania

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

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

Fot. 2. Przykładowe zastosowanie końcówek. 

Ciąg dalszy artykułu str. 42

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

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

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

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

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

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

Gdybyście chcieli Państwo osobiście przekonać się o doskonałości i praktyczności szlifierki ROTUS z wybranymi przez Was końcówkami, zadzwońcie do 
nas lub wyślijcie zapytanie ofertowe - przyjedziemy i zademonstrujemy dokładność i precyzję szlifowania w Waszej firmie. Zapraszam także na targi TOOLEX 
w Sosnowcu już na początku października, będziemy w pawilonie A-339. Zaprezentujemy szeroką ofertę NAKANISHI - wrzeciona elektryczne, turbiny 
pneumatyczne na obrabiarki CNC, tokarki CNC i roboty wielozadaniowe; szlifierki ręczne z napędem elektrycznym i powietrznym.

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

e-mail: m.adelski@oberon.pl
Wyłączny dystrybutor NAKANISHI na terenie Polski
OBERON® Robert Dyrda
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel. 52 354 24 00, fax: 52 354 24 01 
e-mail: oberon@oberon; pl www.oberon.pl

Produkt Model Nazwa

IH-300 z dźwignią

IR-310 z pierścieniem

HG-200 6 mm typ momentowy

BMH-300 prosta długa

MFC-300S 900 kątowa w wersji mini

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

IC-300 900 kątowa

KC-300 450 kątowa

ML-8 Mini Luster

SLS-16 Swing - Luster, ruch prawo - lewo

HA-500 Hammer funkcja uderzeniowa

KBS-101 taśmowa

Zapraszamy na stoisko
firmy GALIKA

A-311
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reklama

Chodzi mi oczywiście o maszyny do EDM i WEDM oraz podstawowe 
czynności, które warto wykonywać regularnie na maszynie, aby utrzymać 
parametry jej pracy na najwyższym poziomie i uniknąć czasochłonnych 
i kosztownych napraw, które mogą pojawić się przez zaniedbanie. Firma 
Transcorn specjalizuje się w dostarczaniu materiałów eksploatacyjnych do 
drutówek i drążarek wgłębnych i dlatego chciałam pokrótce zwrócić uwagę 
na poszczególne elementy maszyny, których jakość znacznie wpływa na 
efekty jej pracy.

Podstawowe części zamienne, na które należy zwracać szczególną 
uwagę i wymieniać je regularnie to: kontakty mocy, filtry i żywica.

Kontakty mocy pełnią funkcję przekaźnika prądu do elektrody drutowej. 
Ich zużycie uzależnione jest od średnicy drutu oraz mocy prądu. Im większe 
jest ich zużycie, tym prędkość cięcia jest mniejsza. Gdy spotkamy się z sytu-
acją, że maszyna zaczyna wolniej ciąć, to przyjrzyjmy się naszym kontaktom 
mocy. Może już czas na wymianę lub przeczyszczenie 😊.

Filtry oczyszczają zdejonizowaną wodę z zanieczyszczeń powstałych 
podczas procesu erozji elektrycznej. Występują w różnych rozmiarach oraz 
różnej konstrukcji. Zanieczyszczone filtry znacznie spowalniają prędkość 
przepływu wody oraz ogólną pracę maszyny. Na ich żywotność wpływa 
prędkość cięcia, średnica elektrody drutowej, rodzaj i wysokość obrabia-
nego materiału.

Żywica utrzymuje odpowiedni poziom przewodności elektrycznej  
w dielektryku. Na jej żywotność wpływa jakość wody, rodzaj obrabia-
nego materiału, stopień zużycia filtrów oraz rodzaj zasilania maszyny. 
W celu wydłużenia jej żywotności często stosuje się wodę kupowaną  
w kanistrach lub dodatkowe filtry, które wstępnie oczyszczą wodę. 
Proponujemy takie rozwiązanie szczególny, jeśli w miejscu pracy 
maszyny, mamy wodę złej jakości.

Dodatkowo pamiętajmy, że konieczne jest bezwzględnie regularne 
usuwanie zanieczyszczeń i osadów z wanny erozyjnej i jej okolic. Mam 
na myśli tutaj stół roboczy maszyny, dolne ramię z głowicą, uszczelki typu 
O-ringi, czujnik przewodności elektrycznej dielektryka. Pamiętajmy o prze-
glądzie przewodów elektrycznych (uziemiające, zasilające, itp.). Zaleca się 
wymianę kabli zasilających co 3 lata. Uszkodzone kable powodują spadek 
przewodności nawet o 40%, co również zwalnia pracę maszyny.

Wszystkie części zamienne, które pomogą przedłużyć żywotność 
Twojej maszyny znajdziesz w Transcorn. Zapraszamy!

Źródło:"Four Key Areas of EDM Maintenance" Greg Langenhorst; Mold 
Making technology

TRANSCORN Sp. z o.o.
www.transcorn.pl

Zadbaj o nią…
Prosta droga do udanej współpracy

Iwona Hiszpańska



F
NN

F NUMER 04 (91) 2018FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

46

NUMER 04 (91) 2018 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

47

Drążarki drutowe - raport
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Mitsubishi
Abplanalp Sp zo.o.

Tomasz Piekarniak 
604 750 083

tomasz.piekarniak@abplanalp.pl
www.abplanalp.pl MV1200 640x450 220 400x300x220 120x120 810x700x215 0.1-0.30 500 45˚ 2025x2702 2700 0.1

Mitsubishi
Abplanalp Sp zo.o.

Tomasz Piekarniak 
604 750 083

tomasz.piekarniak@abplanalp.pl
www.abplanalp.pl MV2400 840x640 425 600x400x310 150x150 1050x820x420 0,1-0,30 1500 45˚ 2837x3452 3650 0,1

Accutex
Abplanalp Sp z o.o.

Tomasz Piekarniak 
604 750 083

tomasz.piekarniak@abplanalp.pl
www.abplanalp.pl AU-300iA 618x496 220 350x250x220 80x80 765x535x215 0.15-0.30 300 30˚ 2750x2560 3000 0.38

Accutex
Abplanalp Sp z o.o.

Tomasz Piekarniak 
604 750 083

tomasz.piekarniak@abplanalp.pl
www.abplanalp.pl AU-600iA 866x578 400 600x400x300 100x100 990x620x400 0,14-0,30 500 30˚ 2950x2560 3700 0,38

FANUC
APX Technologie Sp. z o.o.

Rafał Filipek
609 989 804

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

ROBOCUT 
α-C400iB - 255 400x300x255 +/-60x+/-60 - ø0.10~ø0.30 500

"±30°/80 mm 
[opcja: 

+ 45°/40 mm]"
1990x2200 1800

Ra= 0,19 μm
[opcja: Ra= 

0,10 μm z MF2 
Power SupplyFANUC

APX Technologie Sp. z o.o.
Rafał Filipek
609 989 804

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

ROBOCUT 
α-C600iB - 310 600x400x310 +/-100x+/-100 - ø 0.10~ø 0.30 1000 0 mm [opcja: 

+ 45°mm] 2440x2680 1000

FANUC
APX Technologie Sp. z o.o.

Rafał Filipek
609 989 804

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

ROBOCUT 
α-C800iB - 310 800x600x310 +/-100x+/-100 - ø 0.10~ø 0.30 3000 0 mm [opcja: 

+ 45°mm] 2900x3260 4200 Ra=0,19 μm

ONA Electroerosion
GALIKA Sp. z o.o.

Krzysztof Wasiński
+48 22 848 24 46

www.onaedm.com
www.galika.pl

AF 35
Maszyna 
używana

856x605 400 - - 1060x750 0,1-0,33 1500 30 2850x2950 4000 0,25

ONA Electroerosion
GALIKA Sp. z o.o.

Krzysztof Wasiński
+48 22 848 24 46

www.onaedm.com
www.galika.pl

AV 35
Maszyna 
używana

856x605 400 - - 1060x750 0,07-0,33 1500 45 2740x3350 4000 0,1

ONA Electroerosion
GALIKA Sp. z o.o.

Krzysztof Wasiński
+48 22 848 24 46

www.onaedm.com
www.galika.pl AV 60 1136x820 500/600 800x600x500 500x500 1300x1040 0.2-0.33 5000 ±30°/400 mm 3625x3345 7500 0.3

ONA Electroerosion
GALIKA Sp. z o.o.

Krzysztof Wasiński
+48 22 848 24 46

www.onaedm.com
www.galika.pl AV 80 1336x820 500/800 1000x600x800 500x500 1500x1040 0,2-0,3 5000 ±30°/400 mm 4140x3345 8500 0,3

Założeniem firmy jest dokonywanie przemyślanych inwestycji. 
Każda decyzja o zakupie nowej maszyny rodzi pytanie: którą maszynę 
wybrać? Na co jednak zwrócić uwagę, wybierając elektrodrążarkę 
drutową? Warto poszukać odpowiedzi w parametrach urządzenia.

Do najważniejszych parametrów elektrodrążarki drutowej 
można zaliczyć system nawlekania drutu oraz rodzaj napędu. 
Ważnym jest, aby czas wymiany drutu był jak najkrótszy, a koszt 
wymiany materiałów eksploatacyjnych był jak najniższy.

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na zakup maszyny 
jest jej wielkość. Jeśli mamy ograniczone miejsce na hali produkcyjnej, 
wtedy dużą rolę odgrywa powierzchnia, jaką nowa maszyna zajmie. 
Udogodnieniem może być np. pionowe, a nie poziome otwieranie 
drzwi maszyny.

Ważna jest także jakość materiału tworzącego konstrukcję urzą-
dzenia. Decyduje ona o długości eksploatacji sprzętu. Jeżeli zależy 
nam na długotrwałej i bezproblemowej eksploatacji urządzenia, to 

należy zwrócić uwagę na materiały, z których wykonane są podsta-
wowe elementy maszyny.

Warto też pamiętać o konserwacji maszyny. Wymiana filtrów, 
smarowanie przekładni czy czyszczenie uszczelek, te prace należy 
przeprowadzać cyklicznie. Często jest to proces skomplikowany i 
czasochłonny. Dlatego, aby nie zakłócać płynności produkcji, warto 
już na etapie zakupu, zapoznać się z dokumentacją techniczną.

Pamiętajmy, że zakup nowej maszyny to inwestycja długoter-
minowa. Zastosujmy podczas planowania zakupu maszyny analizę 
funkcjonalności urządzenia 3xE: efektywność, ekonomia, ergo-
nomia, a będziemy mieli gwarancję dobrej inwestycji.

W tabeli, którą publikujemy poniżej oraz na kolejnych stronach, 
producenci elektrodrążarek drutowych, przedstawili wybrane para-
metry swoim maszyn. Zapraszamy do zapoznania się z raportem. Mamy 
nadzieję, że nasze zestawienie pomoże Państwu w podjęciu decyzji.

EL

* Kolorem czerwonym zaznaczono drążarki drutowe używane
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Drążarki drutowe - raport

* Parametry w podane do maksymalnych wymiarów detalu (mm)

** Maszyna może zostać wyposażona w przystawkę wiertarską do wykonywania otworów startowych

* Kolorem czerwonym zaznaczono używane drążarki drutowe.
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GF Machining Solutions
GF Machining Solutions sp. z o.o.

Dział Sprzedaży Maszyn
48 22 326 50 50 www.gfms.com/pl AgieCharmilles

CUT E 350 700x480 250 350x250x250 ±45 - 0,1-0,3 400 10/80
(25/80) 2470x1850x2200 2750 0,2

GF Machining Solutions
GF Machining Solutions sp. z o.o.

Dział Sprzedaży Maszyn
48 22 326 50 50 www.gfms.com/pl AgieCharmilles

CUT P 550 900x600 400 550x350x400 550x350 - 0,07-0,33 1500 30/400
(45/400) 2600x2640x2340 3300 0,08

GF Machining Solutions
GF Machining Solutions sp. z o.o.

Dział Sprzedaży Maszyn
48 22 326 50 50 www.gfms.com/pl AgieCharmilles 

CUT P 1250 1650x1230 800 1250x850x700 1250x 50 - 0,15 - 0,33 6000 30/800 4800x4200x3600 17000 0,5

GF Machining Solutions
GF Machining Solutions sp. z o.o.

Dział Sprzedaży Maszyn
48 22 326 50 50 www.gfms.com/pl AgieCharmilles 

CUT 3000 S 850x550 250 500x350x256 ± 70 - 0,05 - 0,33 400 30/100 2690x2144x2247 3900 0,05

Chmer
MDT Wadoski Sp. k.a.

Michał Zubkowicz
22 842 95 66

info@mdt.net.pl
www.mdt.net.pl GX 360L+ 588x368 220 360x250x220 60x60 725x560x215 Ø 0,1~0,3 300 22°/100 2688x2300 2500 0,1

Chmer
MDT Wadoski Sp. k.a.

Michał Zubkowicz
tel. 22 842 95 66

info@mdt.net.pl
www.mdt.net.pl GX 640L+ 518x628 300 600x400x300 100x100 910x700x295 Ø 0,1-0,3 600 22°/100 518x628 3600 0,1

Sodick Co. Ltd
Soditronik

Leszek Kowalski
22 810 02 97

info@soditronik.pl
www.soditronik.pl VL400Q 636x488 220 400x300x220 90x90 860x690 0,1-0,3 500 ±15/120 3020x2605x2540 3130 0,3

Sodick Co. Ltd
Soditronik

Leszek Kowalski
22 810 02 97

info@soditronik.pl
www.soditronik.pl ALC800G - 800 800x600x800 200x200 1250x1020 0,1-0,3 3000 ±25/130 3395x3640x2780 6800 0,3

Sodick Co. Ltd
Soditronik

Leszek Kowalski
22 810 02 97

info@soditronik.pl
www.soditronik.pl AQ1500L 1898x1398 600 1500x1000x600 1520x1020 2125x1600 0,15x0,5 8000 ±30/150 5600x4435x2930 1500 0,3

Sodick Co. Ltd
Soditronik

Leszek Kowalski
22 810 02 97

info@soditronik.pl
www.soditronik.pl

ALC400G
Maszyna 
używana

636x493 250 - - 850x610 0,05-0,3 500 ±25/130 2115x2500x2230 3800 0,05

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

konskie@zapbp.com.pl
www.zapbp.com.pl BP95d* 300x200 140 300x180 brak 550x600x550 0,25 50 1300x800x1200 205 0,6

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

konskie@zapbp.com.pl 
www.zapbp.com.pl BP05dW** 400x290 180 300x180 300x180 660x550x550 0,25 100 800x1000x1800 500 0,6

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

konskie@zapbp.com.pl
www.zapbp.com.pl BP12dK** 870x520 190 600x360 100x360 660x550x550 0,25 100 1300x1500x1700 735 0,6

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

konskie@zapbp.com.pl 
www.zapbp.com.pl BP800dK** 1000x300 250 700x240 100x240 660x550x550 0,25 200 1450x1200x1800 800 0,6
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Czy zużycie elektrod jest naprawdę tak bardzo ważne? Bardzo często zdarza się tak, że jest to decydujący czynnik 
podczas naszej pracy. Są też sytuacje, kiedy wykonujemy drążenie dużego otworu, bez ściśle określonych tolerancji,  
a naszym celem jest jak najszybsze jego wykonanie (np. ze względu na konieczność szybkiego zrealizowania zlecenia) 
– w takim przypadku zużycie elektrody nie odgrywa takiego znaczenia, jak wtedy, gdybyśmy mieli do czynienia z pracą 
skomplikowaną, dokładną np. podczas drążenia żeber lub cienkich kanałów. Aczkolwiek, jest sprawą bardzo ważną, 
aby być zorientowanym, jak i dlaczego zużycie elektrod w ogóle występuje. To wszystko po to, aby osiągnąć maksimum 
wydajności podczas procesu elektrodrążenia.

Co powoduje zużycie?
Proces elektrodrążenia najlepiej określić jako termoelektryczny – ciepło i prąd działają wspólnie. Prąd 

przepływa przez elektrodę i następnie poprzez strumień magnetyczny trafia w metal, w którym wyko-
nujemy pracę. W chwili, kiedy elektroda zbliża się do metalu, energia elektryczna poprzez jonizację toruje 
sobie drogę z elektrody. W miejscu przepływu cząstek gromadzi się bardzo wysoka temperatura, co powo-
duje przejście metalu do postaci płynnej. Następuje eksplozja cząstek i wyparowanie materiału drążonego. 

Cząstki, czyli ziarna grafitu są ze sobą dokładnie spajane w trakcie długotrwałego procesu wytwa-
rzania chemicznego i mechanicznego, oraz grafityzacji. Ziarna grafitu ulegają niszczeniu podczas procesu 
elektrodrążenia – takie właśnie działanie nazywamy zużywaniem się elektrody. Zależne jest ono od tego, jak 
szybko przebiegał będzie sam proces oraz jaka będzie powierzchnia końcowa uzyskana na detalu. Ubytek 
elektrody jest znaczniejszy podczas drążenia grafitami o większym ziarnie. Przy tych samych parametrach 
zużycie elektrod wykonanych z grafitu drobnoziarnistego będzie z całą pewnością mniejsze. Bardzo istotny 
jest także fakt, iż grafity posiadające jednolitą i równomierną mikrostrukturę, czyli ułożenie ziaren i porów, 
będą sobie radzić znacznie lepiej, a ich zużycie będzie zauważalnie małe. W wyniku zużywania się elek-
trody, duże ziarna grafitu mogą wpadać do szczeliny i powodować klejenie się tych cząstek do metalu. 
Konsekwencją takiej sytuacji może być mniejsza szybkość drążenia i powstanie swoistej grafitowej narośli 
na powierzchni metalu. Aby sobie poradzić z tym problemem należy zapewnić odpowiednie płukanie lub 
skorygować ustawienia parametrów, a konkretnie czasu włączenia (on-time) maszyny. Niestety nie jest 
możliwe całkowite wyeliminowanie zużycia elektrod. Istnieje jednak kilka metod, dzięki którym uda się nam 
je zminimalizować. Istotna sprawa to właściwe ustawienie określonych parametrów drążenia maszyny.

► Fot. 1. Po prawej przedstawiono mikrostrukturę pięciu gatunków grafitu, różnych producentów,  
w 100-krotnym powiększeniu, Ciemne plamy to pory, a obszary jasne to ziarna grafitu. Mikrostruktura 
ma bardzo ważne znaczenie jeśli chodzi o odporność grafitu na zużycie.

Zużycie końcowe elektrody. 
Podczas procesu elektrodrążenia iskry, produkowane przez czoło i powierzchnię pracującą elektrody trafiają za pomocą powstałego pola magne-

tycznego w metal, powodując jego stopniową destrukcję. Ulega jej także, choć w znacznie mniejszym stopniu, powierzchnia elektrody. Na szczęście, 
drążąc w wielu rodzajach metali, a przede wszystkim w stali narzędziowej, mamy możliwość zredukowania zużycia końcowego elektrody do wartości 
nawet poniżej jednego procenta. To wszystko możliwe dzięki prawidłowemu dostosowaniu czasu włączenia (on-time). Oczywiście, co było podkre-
ślane już wcześniej, nawet najlepsza maszyna i najlepiej dobrane do niej parametry nic nie pomogą, jeśli grafit, którego użyjemy będzie słabej jakości, 
a jego zużywalność będzie wysoka. Niemniej jednak, chcąc uzyskać jak najmniejsze zużycie elektrody, kluczowe jest użycie długiego czasu włączenia 
i pozytywnej polaryzacji na drążarce. Dobranie odpowiednich parametrów drążenia jest oczywiście zależne od wielkości ziarna jakie posiada grafit. 
Konieczna jest zatem dokładna wiedza na temat materiału zamocowanego na drążarce (czyt. grafitu). Warunki, w których nie będzie dochodzić do 
zużycia, lub będzie ono bardzo niewielkie, są w istocie wynikiem metalizacji elektrody grafitowej. Zjawisko to polega na przyklejaniu się mikrosko-
pijnych cząstek metalu, który właśnie został wydrążony, do powierzchni elektrody. Zbyt wielka narośl powstała na pracującej powierzchni elektrody 
może spowodować zniekształcenie jej kształtu. Owe parametry spowodują niskie zużycie elektrody, jednak nie będzie wpływać na szybkość drążenia. 

Skuteczne sposoby na zminimalizowanie 
zużycia elektrod grafitowych

Należy pamiętać, że tak niskie zużycie elektrod (około 1%) może mieć miejsce tylko w przypadku drążenia w stali, której obróbka z reguły nie przysparza 
problemu. W przypadku metali trudnoobrabialnych, jak na przykład węgliki spiekane czy stopy miedzi, zużycie elektrod będzie większe. Wtedy najlep-
szym rozwiązaniem jest użycie grafitów impregnowanych miedzią np. ELLOR+20C. 

Zużycie naroży elektrody.
W zależności od kształtu elektrody zużycie jej naroży może się znacznie różnić. Najbardziej podatne na zużycie są ostre krawędzie elektrod oraz jej 

cienkie kształty. Naroża te podlegają większemu zużyciu, ponieważ najwięcej iskier generowanych jest właśnie w tym obszarze. W ten właśnie sposób 
dochodzi do zużycia najbardziej na to narażonych jej części. Efekt ten jest tym większy, im ostrzejsza jest krawędź elektrody. Aby zminimalizować zużycie 
naroży należy podczas doboru gatunku grafitu zwrócić szczególną uwagę na jego jednolitą mikrostrukturę, tzn. równomierne rozmieszczenie ziaren  
i porów. Ważna jest także wysoka wytrzymałość na zginanie i ściskanie.

Zużycie boków elektrody.
Nie tylko czoło i naroża elektrody ulegają zużyciu. Także jej boczne ściany mogą ulec zużyciu. Słabe warunki płukania (lub jego brak) powodują 

koncentrowanie się mikroskopijnych ziaren grafitu w szczelinie pomiędzy bokiem elektrody a materiałem, w którym dokonujemy drążenia. Poprzez 
iskry dochodzi wtedy do sytuacji, w której szczelina zmniejsza się i następuje nadpalanie elektrody. Na szczęście istnieją skuteczne sposoby zapo-
biegania takiemu zdarzeniu. Na przykład opcja orbitowania, w którą zaopatrzona jest już znaczna większość nowszych drążarek, pozwala rozłożyć 
zużycie boków elektrody równomiernie, a nie koncentrować ją w miejscu, gdzie szczelina jest największa. Dzięki temu, mikroskopijne cząstki grafitu 
mają także możliwość swobodnego opuszczenia szczeliny. Zredukowanie ilości gromadzonych cząstek grafitu w szczelinie jest w dużej mierze 
uzależnione od jego odporności na zużycie (grafity lepsze gatunkowo powinny zdawać egzamin). Dodatkową sprawą mającą znaczenie jest zapew-
nienie odpowiedniego płukania dna otworu, w którym przeprowadzamy elektroerozję.

Najmniejsze zużycie elektrody…
…możliwe jest poprzez dokładne zapoznanie się z głównym czynnikiem mającym na nie wpływ, czyli 

z długości czasu włączenia (on-time), ustawianą na elektrodrążarce. Jej wartość zależna jest od wiel-
kości ziarna grafitu, z którego tworzymy elektrodę. Dlatego też kwestią priorytetową jest szczegółowa 
wiedza na temat gatunku grafitu, z jakim mamy do czynienia. Może nic nie dać ustawienie automatycz-
nych parametrów maszyny, nastawionych na jak najmniejsze zużycie, a to dlatego, że bazują one najczę-
ściej na charakterystyce ogólnej grafitu. Maszyna nie jest w stanie sama rozpoznać z jakim gatunkiem  
i z jaką wielkością ziarna musi się zmierzyć. Leży więc zatem w zakresie obowiązków operatora maszyny, 
aby dostosować parametry drążenia w taki sposób, aby zapewnić elektrodzie jak najmniejsze zużycie. 
Producent grafitu powinien zagwarantować swoim odbiorcom pomoc techniczną w tym zakresie, tj. zale-
cane parametry drążenia do typu pracy, jaką klient ma do wykonania. Bardzo przydatne mogą okazać 
się do tego np. wykresy obrazujące wpływ czasu włączenia (on-time) w zależności od zużycia elektrody,  
szybkości drążenia, jak i jakości powierzchni, którą można uzyskać.

◄ Fot. 2. Przykładowe elektrody wykonane z grafitu w gatunku ELLOR+50.

Struktura grafitu.
Jeżeli zużycie elektrod przysparza dużo kłopotu należy zastanowić się nad użyciem lepszego gatunku 

grafitu. Wybór właściwego powinien znacznie zredukować ilość zużycia elektrody. W związku z tym, 
że każdy producent wytwarza grafity posiadające różny rozmiar ziarna (począwszy od gruboziarni-
stych, przez średnio, a skończywszy na drobnoziarnistych) ważne jest, aby dobrze znać właściwości 
tego materiału. Dla przykładu, istnieje wiele gatunków w grupie grafitów drobnoziarnistych, to znaczy 
tych, których ziarno jest mniejsze od 5 mikronów. Kiedy przyjrzymy się takiemu grafitowi w 100-krotnym 

powiększeniu ujrzymy dokładny obraz jego struktury, tj. rozmieszczenia mikroskopijnych ziaren i porów oraz ich wzajemny stosunek. Gatunki zali-
czane do grafitów drobnoziarnistych mogą mieć średni rozmiar poru tak duży, jak 2,3 mikrona lub z kolei tak mały, jak 0,9 mikrona. Wielkość  
i równomierne rozmieszczenie porów ma znaczny wpływ na zużycie czoła i naroży elektrody. Spójrzmy na zdjęcie nr 1. Ciemne plamy w strukturze 
każdego z grafitów to właśnie wspomniane pory. Z kolei jasne obszary to nic innego jak 
ziarna grafitu. Już na pierwszy rzut oka wyraźnie widać, że istnieje różnica w strukturze 
każdego z przedstawionych gatunków. Wszystko to ma znaczny wpływ na wytrzyma-
łość danego gatunku, jego obrabialność, powierzchnię końcową i co najważniejsze - także 
na zużycie elektrody. Gatunki z dużym ziarnem, nieregularnym rozmieszczeniem ziaren  
i porów zużywać się będą szybciej, aniżeli te o strukturze jednolitej, gdzie ziarna i pory są 
niewielkie. Materiał, którego struktura zawiera łagodne, zaokrąglone ziarna ma skłonność 
do lepszego zachowania się podczas drążenia. Jest bardziej wydajny – głównie ze względu 
na wysoką wytrzymałość i większą odporność na zużycie.

► Fot. 3. Elektroda na tym zdjęciu została wykonana z grafitu w gatunku ELLOR+25.
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Wybór gatunku grafitu.
Cienkie żebra są jednym z wielu zastosowań elektrod grafitowych, gdzie zużycie odgrywa bardzo ważną rolę. Zapewnienie odpowiedniego płukania 

drążonego obszaru jest problematyczne ze względu na wielkość elektrody i głębokość otworu. Nadmierne zużycie elektrody może uniemożliwić utrzy-
manie szczeliny czystą, w wyniku czego precyzyjne wydrążenie żądanego kształtu może okazać się niemożliwe. Chociaż cienkie żebra produkowane 
są z grafitów zaliczanych do grupy drobnoziarnistych, osiągi jakie możemy nimi uzyskać uzależnione są od producenta oraz wybranego gatunku grafi-
towego, na jaki się zdecydowaliśmy. Dane porównawcze, którymi dysponujemy potwierdzają jednoznacznie, że wyniki drążenia różnymi gatunkami, 
licznych producentów różnią się znacznie.

Grafity od pięciu różnych producentów zostały obrobione na elektrody żeberkowe o wymiarach 0,7 mm – wymiar końca i 19 mm szerokości. Żeber-
kami tymi drążono w stali narzędziowej, bez płukania, z zaprogramowanym cyklem skokowym, tzn. po fazie wypalania następowała sekunda przerwy, 
pozwalająca elektrodzie wydostać się ze szczeliny, automatycznie oczyszczając otwór z nagromadzonych tam ziaren grafitowych. Zastosowano dwa 
określone i całkiem proste programy drążenia. Pierwszy z nich to wypalanie zgrubne – 6A natężenie prądu, w celu szybkiego drążenia oraz wskazania 
ewentualnego braku stabilności maszyny. Kolejny z parametrów – napięcie – ustawiono na wartość 80 volt. Czas włączenia (on-time) 25μs, a czas 
wyłączenia (off-time) 4 μs. Drugi program to już obróbka wykańczająca, 
gdzie wartość natężenia prądu wyniosła 2A, napięcie ustalono na poziomie 
220 volt. W takich warunkach zużycie było większe, a więc dane i różnice 
pomiędzy gatunkami bardziej wyraźne. Czas włączenia (on-time) 25 μs, 
a czas wyłączenia (off-time) 4 μs. W obu przypadkach nie mierzono 
uzyskanej powierzchni końcowej, drążenie przebiegało bez opcji orbito-
wania. Wyniki uzyskane podczas testu przedstawiono w tabeli 1 i 2.

► Tabela 1. Cienkie żebro - drążenie zgrubne. Tabela porównawcza grafitów 
5-ciu różnych producentów. Drążenie w stali narzędziowej, przy użyciu para-
metrów 80 Volt napięcie, 6 A natężenie prądu, 25 mikrosekund ontime,  
4 mikrosekundy off-time, drążenie szczeliny głębokości 5 mm. 

► Tabela 2. Cienkie żebro - drążenie wykańczające. Tabela porównawcza 
grafitów 5-ciu różnych producentów. Drążenie w stali narzędziowej, przy 
użyciu parametrów 220 Volt napięcie, 2A natężenie prądu, 12 mikrosekund 
on-time, 2 mikrosekundy off-time, drążenie szczeliny głębokości 5 mm.

Wyniki w tabeli 1 obrazują różnice pomiędzy danymi gatunkami grafito-
wymi. Przy natężeniu 6 amper i 25μs (on-time) szybkość usuwania metalu 
była całkiem przyzwoita we wszystkich przypadkach. Co się tyczy zużycia 
elektrod – tutaj zaobserwowano znaczne rozbieżności : od 0% do 2,92% 
zużycia końcowego elektrody. Oznacza to, że różnica pomiędzy najmniej,  
a najwięcej zużywającym się gatunkiem wyniosła 192% !!! Idąc dalej, zmierzono zużycie naroży elektrod. Najlepszy wynik to zużycie o wartości 24,88%. 
Najsłabiej wypadł grafit, którego wartość zużycia końcowego zmierzono na poziomie 44,25%. Całkowita różnica wynosi 78%, czyli jak widać w obu 
przypadkach jest całkiem spora. Test uwidocznił także niewielkie różnice w szybkości drążenia. Odrobinę lepiej wypadły gatunki o większym rozmiarze 
ziarna. Zużycie naroży elektrod podczas drążenia programem wykańczającym dało wyniki typowe dla takich parametrów. Najlepszy wynik to 56,82%, 
najsłabszy to 114,94%. Testując grafit przy niskim natężeniu prądu było do przewidzenia, że czoło elektrody także zużyje się mocniej. Wyniki jakie odno-
towano to od 9,19% do 18,69% zużycia się elektrody. Uwydatnia to fakt, iż różnica pomiędzy nimi wynosi aż 103%, a więc to ponad 2 x więcej!

Podsumowując uzyskane wyniki należy zwrócić baczną uwagę na różnice, które wystąpiły pomiędzy 
testowanymi gatunkami grafitu. Ważnym odnotowania jest fakt, że wszystkie one pracowały na tej samej 
maszynie, przy identycznych parametrach drążenia. Namawiam Państwa zatem do dokładnego zapoznania 
się z charakterystyką danego gatunku grafitu przed jego zakupem. Wielu producentów grafitu stawia swoje 
wyroby na tej samej półce, co grafity najlepsze jakościowo. Żądają przy tym wprawdzie mniejszych pieniędzy, 
ale to nie cena jest tutaj wyznacznikiem sukcesu. Co nam po graficie, który wprawdzie kosztuje o kilkadzie-
siąt złotych mniej, ale jego zużycie jest wielokrotnie większe od tego droższego. Mam nadzieję, że ta prosta 
kalkulacja pozwoli Państwu dokonywać samych słusznych wyborów w przyszłości.

► Przygotówki grafitowe dostępne w ofercie firmy OBERON Robert Dyrda.

OBERON Robert Dyrda jest wyłącznym dystrybutorem grafitu francuskiego producenta MERSEN. 
Zapewniamy doradztwo techniczne oraz niezbędne informacje dotyczące jego eksploatacji. Gwarantujemy 
1-2 dniowe terminy realizacji zamówionego materiału. Posiadamy najbogatszą ofertę grafitu na polskim 
rynku. Frezujemy elektrody, po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji 2D i 3D. Zapraszamy do współpracy!

Pozdrawiam Dawid Hulisz

E-mail: d.hulisz@oberon.pl, tel. 693-371-241

GRAFITY MERSEN

Najlepsze grafity do elektrod 
o skomplikowanych kształtach w naszej ofercie!

OBERON® Robert Dyrda
tel. (052) 35 424 00; fax (052) 35 424 01, oberon@oberon.pl; www.oberon.pl
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ISOTEK Sp. z o.o. Artur Łukaszewicz
+48 61 835 08 53 www.isotek.com.pl G+H

FS 640SD 600 32 400 650 400 525 300 1400 3,7 3,2x2,7

ISOTEK Sp. z o.o Artur Łukaszewicz
+48 61 835 08 53 www.isotek.com.pl G+H

FS 1550SD 1500 32 - 1550 500 625 400 1400 15 6,4x3,4

ISOTEK Sp. z o.o Artur Łukaszewicz
+48 61 835 08 53 www.isotek.com.pl RS 1000CU - - - - - - - - - - 1000 50 455 150 60 500/

300 80 203,2 nie
dotyczy 1425

zależy 
od 

wypo-
sażenia

1000
4600x
2500x
2100

6500

ISOTEK Sp. z o.o Artur Łukaszewicz
+48 61 835 08 53 www.isotek.com.pl G+H

RS 600C - - - - - - - - - - 600 50 275 100 20 400/
300 50 127 nie

dotyczy 1425 600
3400x
4100x
2100

4000

MARCOSTA POLSKA 014-622 66 852 www.marcosta.pl RUP-28M - - - - - - - - - - 500 45 280 125 20 400/
260 50 127 22 25-500 200 120

2290x
2000x
1800

(L=500)

2600/
2800

MARCOSTA POLSKA 014-622 66 852 www.marcosta.pl RUP-32M - - - - - - - - - - 1000 45 320 125 20 - 50 127 22 25-500 200 120
3620x
2000x
1800

(L=1000)

2600/
2800

MARCOSTA POLSKA 014-622 66 852 www.marcosta.pl ESG-
1640TD 1020 - 410 1060 430 - 355 1450 -

4020x
2220x
2050

- - - - - - - - - - - - - -

Perfect
MDT Wadoski Sp. k.a.

Michał Zubkowicz
tel. 22 842 95 66

info@mdt.net.pl
www.mdt.net.pl

PFG
3060AH 600 - 300 620 320 600 38 1750 5HP 2650x

1550 - - - - - - - - - - - - - -

Perfect
MDT Wadoski Sp. k.a.

Michał Zubkowicz
tel. 22 842 95 66

info@mdt.net.pl
www.mdt.net.pl

PFG
100200

AHD
2000 - 1000 2100 1100 1000 50 1750 15HP 6260x

2660 - - - - - - - - - - - - - -

Perfect
MDT Wadoski Sp. k.a.

Michał Zubkowicz
tel. 22 842 95 66

info@mdt.net.pl
www.mdt.net.pl CG 2535 - - - - - - - - - - 350 1900 

rpm 250 80 - 355 38 101
(127) - Ø70 70 380

2000x
1450x
1550

2600

Perfect
MDT Wadoski Sp. k.a.

Michał Zubkowicz
tel. 22 842 95 66

info@mdt.net.pl
www.mdt.net.pl CG 45150 - - - - - - - - - - 1500 1400 

rpm 450 220 - 455 56 127 - Ø70 70 1500
5900x
2330x
2050

7550

TOP KING
RICHO POLSKA

Piotr Pawlicki 
78 167 74 46 www.richo.pl OGC-810

/820 – – – – – – – – – – 250
/500 33(45) 180 60 15 355 38(50) 127 38 10-600 150 100

1550
/1800
x1650
x1750

200
/2800

TOP KING
RICHO POLSKA

Piotr Pawlicki 
78 167 74 46 www.richo.pl OGC-1240 – – – – – – – – – – 1000 33(45) 300 200 35 405 50(75) 127

(152,4) 50 10-500 280 100
2900
x1800
x1750

6800

Sunny Freeport 
Richo Polska

Piotr Pawlicki
78 167 74 46 www.richo.pl SGS-1224 600 45 300 609 304 250 355 1450 15 2240

x1740 – – – – – – – – – – – – – –

Sunny Freeport
Richo Polska

Piotr Pawlicki
78 167 74 46 www.richo.pl SGS-1640 1000 45 400 1160 450 350 355 1450 25 3150

x2210 – – – – – – – – – – – – – –



58

N
F NUMER 04 (91) 2018FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

XCELERATE 
– najskuteczniejsze 

wsparcie  
produkcji 

Zaprezentujemy:
• pionowe japońskie centrum obróbkowe MATSUURA VX-1000
• tokarkę GOODWAY GS-2600Y
• pionowe centrum obróbkowe FANUC Robodrill D21LIB5
• szeroki zakres oprzyrządowania produkcji APX 

•  przykłady detali z hybrydowego centrum druku 3D z metalu 
z możliwością obróbki – MATSUURA Lumex

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

Pionowe centrum obróbkowe 
FANUC Robodrill D21LIB5
Pionowe centrum obróbkowe
FANUC R b d ill D2 LIB

Tokarka GOODWAY GS-2600YTokarka GOODWAY GS-2600Y

Pionowe centrum obróbkowe 
MATSUURA VX-1000
Pionowe centrum obróbkowe
MATSUURA VX 000

TOOLEX Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki 2–4.10.2018

A Lumexbki – MATSUURAz możliwością obróbbki – MA

Zapraszamy 
na stoisko 

APX Technologie 
Nr 406

APX_A4.indd   1 8/23/18   10:09:23 AM

Światowi potentaci z branży, wszystkie hale zajęte, premiery i nowe 
wydarzenia – w marcu 2019 roku w Targach Kielce. „Przemysłowa Wiosna” 
to od wielu lat wydarzenie, które buduje trendy na kolejny rok w wielu 
gałęziach przemysłu.

„Przemysłowa Wiosna” w Targach Kielce to prezentacja najnowo-
cześniejszych produktów i rozwiązań w ramach wyspecjalizowanych 
wydarzeń targowych – STOM-TOOL, STOM-BLECH&CUTTING, STOM 

LASER, SPAWALNICTWO, EXPOSURFACE, PNEUMATICON, Targi Elektro-
niki i Automatyki TEiA, CONTROL-STOM oraz DNI DRUKU 3D.

Do cyklu w 2018 roku dołączyła kolejna specjalistyczna wystawa 
– STOM-ROBOTICS. Poprzednia edycja w liczbach prezentowała się 
imponująco - 914 wystawców, współwystawców i firm reprezentowa-
nych z 35 krajów, 2019 rok ma szanse na jeszcze lepsze wyniki.

Wielka „Przemysłowa Wiosna” 
STOM 2019

reklama

Zapraszamy do Targów Kielce od 26 do 28 marca 2019 roku.

Precyzyjnie szlifowana stal narzędziowa
Gatunki:

Wymiary katalogowe:
•	 grubość:		 	 od	1	do	100	mm
•	 szerokość:		 	 od	10	do	300	mm
•	 długość:		 	 500	i	1000	mm

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

Dostarczana:
•	 w	stanie	szlifowanym
•	 wyżarzana	zmiękczająco
•	 zabezpieczona	przed	korozją

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

Gatunki:

•	 1.2842		 	 90MnCrV8

•	 1.2436		 	 X210CrW12

•	 1.2379	 	 	 X153CrVMo-12-1

•	 1.2767	 	 	 X45NiCrMo16

•	 1.2311	 	 	 40CrMnMo7

•	 1.2312	 	 	 40CrMnMoS8-6

•	 1.2363		 	 X100CrMoV5-1

•	 1.2343		 	 X38CrMoV5-1

• 1.2343	ESU	 	 X37CrMoV5-1

•	 1.2162	 	 	 21MnCr

•	 1.2083		 	 X40Cr14

•	 1.2085		 	 X33CrS16

•	 1.4112	 	 	 X105CrMo17

•	 1.3343		 	 HS	6-5-2C

•	 1.7225	 	 	 42CrMo4

•	 1.1730	 	 	 C45U

•	 1.0570		 	 St52-3
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w niczym nie ustępuje zagranicznym technologiom, jednak bez odpo-
wiedniego wsparcia nie miałyby szans na szerokie dotarcie do poten-
cjalnych odbiorców. Dlatego tak ważna jest współpraca z różnymi 
podmiotami, gdyż zgodnie z ideą Klastra Obróbki Metali „razem można 
więcej”. Poruszono również kwestię innowacyjnych technologii i dopa-
sowania się do zmian gospodarczych, jak również proces kształcenia 
nowoczesnych kadr.

Dużą rolę w budowaniu trwałych relacji biznesowych podczas 
targów Subcontracting odgrywają też Subcontracting ITM Meetings. 
Dwudniowa międzynarodowa giełda kooperacyjna cieszyła się sporym 
zainteresowaniem - 6 czerwca przeprowadzono 172 spotkania,  
7 czerwca odbyło się 115 zamkniętych spotkań, co w efekcie daje nam 
łącznie 287 spotkań matchmakingowych pomiędzy 100 uczestnikami  
z 12 krajów. Polskie przedsiębiorstwa są coraz dojrzalsze i w koope-
racji i spotkaniach Subcontracting ITM Meetings widzą duży potencjał  
na bardziej dynamiczny rozwój.

Warto również podkreślić, że ostatniego dnia trwania bloku targów 
ITM Polska, Subcontracting, Modernlog, 3D Solutions i Focast teren 
bloku odwiedził p. Minister Tadeusz Kościński – Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Minister zwiedzał 
ekspozycję targową, zapoznał się z profilem wystawców oraz najnow-
szymi technologiami i rozwiązaniami dedykowanymi idei Przemysłu 4.0.

Profesjonalna ekspozycja, atrakcje na stoiskach i świetna komuni-
kacja ze zwiedzającymi sprawiła, że goście odwiedzający targi opusz-
czali pawilony ekspozycyjne bardzo zadowoleni. Pragniemy podzię-
kować za wielomiesięczne przygotowania do tej wystawy i za Państwa 
aktywny udział. Cieszymy się, że tworzyli Państwo ten projekt z nami  
i liczymy, że będą Państwo z nami podczas kolejnej edycji!

Raz jeszcze dziękujemy!

Za nami Targi ITM Innowacje – Technologie – Maszyny oraz 
odbywające się w tym samym czasie Targi Logistyki, Magazyno-
wania i Transportu MODERNLOG, Targi Skanu i Druku 3D SOLU-
TIONS, Forum Odlewnicze FOCAST oraz Targi Kooperacji Prze-
mysłowej SUBCONTRACTING. Przez cztery dni trwania targów 
bardzo dużo się działo, mnóstwo wydarzeń, spotkań bizneso-
wych, rzesze profesjonalistów odwiedziło pawilony ekspozycyjne. 
Blok targów ITM Polska to już od kilku lat obowiązkowy punkt  
w kalendarzu producentów maszyn i nowoczesnych rozwiązań 
dla przemysłu, jak również przedsiębiorców poszukujących 
innowacji dla swoich przedsiębiorstw. Dziękujemy wystawcom  
i zwiedzającym za aktywny udział w tym wydarzeniu. Liczymy na 
Państwa obecność w kolejnej edycji w 2019 r! 

Tegoroczna ekspozycja obejmowała łącznie 9 pawilonów wysta-
wienniczych (3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8), w których swoja ofertę zapre-
zentowało blisko 1000 wystawców i firm reprezentowanych z 26 krajów. 

Na targach oprócz bogatej oferty wystawienniczej, o sile targów 
świadczyły liczne rozmowy, efektywne spotkania i podejmowane koope-
racje, a tych nie zabrakło w szczególności za sprawą spotkań SUBCON-
TRACTING ITM MEETINGS. Zarówno zwiedzający jak i wystawcy, chętnie 
brali udział w zaproponowanych w tym roku wydarzeniach i konferen-
cjach, spośród których szczególnie warto zwrócić uwagę na odbywającą 
się po raz pierwszy konferencję „Druk 3D w metalu” czy przygotowaną 
przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową „Przemysł 4.0 – 
rewolucja staje się faktem. Czy Polska jest na nią gotowa?”. 

Z dużym zainteresowaniem spotkały się również warsztaty i 
pokazy, realizowane m.in. w ramach POLIGONU UMIEJĘTNOŚCI 
czy warsztaty ze skanowania 3D i obróbki wyników pomiarów 3D. 
Ważnym merytorycznie przedsięwzięciem były dyskusje w ramach MM 
Speakers Corners, XV FORUM TECHNICZNE INŻYNIERSKIE „Technika 

w Recyclingu” organizowane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-
-Technicznych NOT, VII Dzień Mechanika przygotowany przez Stowa-
rzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich, IN4LOG INDUSTRY Inno-
vations for Logistics oraz Technosteel Poland. Świetnie również zostały 
przyjęte, zarówno przez zwiedzających, jak i wystawców „Ścieżki zwie-
dzania”, w ramach których grupy pod opieką merytoryczną przewod-
nika odwiedzały wybrane stoiska zapoznając się z tematyką tematów: 
„Przemysł 4.0” oraz „Druk 3D”.

O tym, jak ważne jest współdziałanie zamiast rywalizacji, można 
było przekonać się targach Subcontracting, które odbywały się równo-
legle (5-8.06.2018) w pawilonie 7. Dla uczestników zaplanowano sporo 
atrakcji: Strefę Warsztat Menedżera oraz Subcontracting ITM Meetings. 
Przez 3 dni merytorycznych paneli dyskusyjnych poruszono wiele 
tematów związanych z ideą Przemysłu 4.0. Podczas konferencji „Prze-
waga dzięki współpracy. Efektywność klastrów – trendy światowe na 
polskim gruncie”, zorganizowanej z ramienia Ministerstwa Przedsię-
biorczości i Technologii oraz Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra 
Kluczowego, prelegenci zgodnie podkreślali, że polscy przedsiębiorcy 
mają się czym chwalić – wiele innowacyjnych produktów czy rozwiązań 

ITM Polska, Subcontracting, Modernlog, Focast, 3D Solutions

To już koniec - dziękujemy za Waszą obecność!

5-8.06.2018, Poznań

Mocowania do EDM

Miedź na elektrody

Grafit

Dielektryki

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

tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01
oberon@oberon.pl; www.oberon.pl
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Wycinarka laserowa Yamazaki Mazak o mocy 4 kW jest w stanie ciąć 
materiały konstrukcyjne dużych detali, takich jak rury, o długości maksy-
malnie 8000 mm. 3D FABRI GEAR III doskonale nadaje się do cięcia długich, 
ciężkich rur i profili używanych w budownictwie, np. w konstrukcji budynków, 
instalacjach grzewczych i wentylacyjnych, a także w maszynach budowla-
nych (w tym żurawiach) oraz rolniczych. Dzięki dostępnym opcjom długość 
cięcia zwiększyć można do ponad 15 000 mm.

Maszyny z serii FABRI GEAR znalazły zastosowanie w wielu prestiżo-
wych projektach budowlanych, m.in. przy budowie toru Formuły 1 Yas 
Marina w Abu Dhabi, stadionu piłkarskiego w Gdańsku i najwyższej na 
świecie wieży radiowo-telewizyjnej Tokyo Sky Tree.

Wycinarka laserowa jest wyposażona w głowicę 3D z możliwością ruchu 
po pięciu różnych osiach, dzięki czemu wycina zarówno profile zamknięte, jak 
i otwarte. Głowica zapewnia czołową w branży dokładność, realizując cięcie 
pionowo, tak by metalowe rury ściśle przylegały do siebie bez pozostawiania 
jakichkolwiek luk. Takie rozwiązanie ogranicza konieczność stosowania 
uchwytów do przytrzymywania przeciętych elementów podczas spawania 
i zmniejsza zużycie materiałów spawalniczych. Przyczynia się zatem do skró-
cenia czasu spawania i zwiększenia wytrzymałości spoiny. Firma Mazak 
szacuje, że rury cięte maszyną 3D FABRI GEAR III można spawać i montować 
dwukrotnie szybciej niż rury cięte konwencjonalnie.

Fot. Wycinarka laserowa 3D FABRI GEAR III 4 KW jest w stanie ciąć mate-
riały konstrukcyjne dużych detali, takich jak rury, o długości maksymalnie 
8000 mm, z opcjami zwiększającymi długość cięcia do ponad 15 000 mm.

Wysoką dokładność cięcia gwarantuje funkcja automatycznego opty-
malnego ogniskowania, która istotnie skraca czas przepalania. Najnowsza 
wersja maszyny jest w stanie ciąć materiały o dowolnych kształtach, w tym 
rury okrągłe, kwadratowe, prostokątne i trójkątne. Maksymalny rozmiar 
cięcia wynosi 406,4 mm w przypadku detali okrągłych i 300 mm w przy-
padku detali kwadratowych.

Maszyna jest zaopatrzona w układ czterech uchwytów, który zapobiega 
wibracjom i zwiększa dokładność cięcia. Ponadto samocentrujący się zacisk 
umożliwia szybkie ustawianie maszyny bez konieczności modyfikacji usta-
wienia przy zmianie profilu kwadratowego na okrągły lub trójkątny.

Ponadto 3D FABRI GEAR III oferuje rozwiązanie DONE-IN-ONE obejmu-
jące opcjonalny zespół do gwintowania, który może przyczynić się do istot-
nego skrócenia czasu obróbki, gdy gwintowanie odbywać się będzie w tym 
samym ustawieniu, co cięcie laserowe. Opcjonalny transporter łańcuchowy 
zwiększa wszechstronność i przepustowość maszyny.

Więcej informacji na temat maszyn firmy Yamazaki Mazak stronie:
www.mazakeu.pl

Wycinarka laserowa Mazak 3D o mocy 4 kW

Niedościgniona dokładność

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

Toolox 33® twardość 32 HRC

Toolox 44® twardość 45 HRC

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

tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01; 
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl
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Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa 

Równolegle odbędą się:

ALUMINIUM & NONFERMET

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

www.metal.targikielce.pl

271 2900 9000 m2 
wystawców

i współwystawców 
zwiedzających powierzchni

wystawienniczej

73. Światowy Kongres Odlewnictwa - Kreatywne Odlewnictwo

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

CONTROL-TECHRECYKLING

global media partner

OBRÓBKA CIEPLNANowe wydarzenie:

Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL są największym wydarzeniem branżowym  
w Europie Środkowo-Wschodniej, cenionym także na świecie. Wydarzenie odbywa się w cyklu dwuletnim  
i podczas każdej odsłony gromadzi liczne grupy wystawców oferujących najnowsze technologie z całego świata 
oraz branżowych zwiedzających. Targi METAL oraz towarzyszące im targi: ALUMINIUM & NONFERMET, RECY-
KLING oraz debiutujące wydarzenie HEAT TREATMENT odbędą się od 25 do 27 września 2018 w Targach Kielce.

Tegoroczna edycja targów METAL ma szansę zapisać się nie 
tylko w historii polskiej branży. Od 23 do 25 września, równolegle 
z kieleckimi wystawami z cyklu „Przemysłowej Jesieni”, będzie 
miał miejsce Światowy Kongres Odlewnictwa w Krakowie, 
odbywający się pod hasłem „Creative Foundry”. Warto przypo-
mnieć, że minęło ćwierć wieku od kiedy ostatni raz członkowie 
Światowej Organizacji Odlewnictwa (WFO) odwiedzili Polskę 
podczas Kongresu.

Targi Kielce są Srebrnym Sponsorem Kongresu i od lat 
współpracują z organizatorem tego spotkania – Stowarzysze-
niem Technicznym Odlewników Polskich (STOP). W ramach 
kooperacji kieleckiego ośrodka wystawienniczego i STOP, 26 
września do Kielc przyjedzie około 400 delegatów - uczest-
ników Kongresu, którzy będą zwiedzać wystawy METAL, 
ALUMINIUM & NONFERMET, RECYKLING oraz HEAT TREAT-
MENT. Tegoroczna edycja „Przemysłowej Jesieni” zajmie łącznie 
około 9000 metrów kwadratowych powierzchni.

Nowości podczas „Przemysłowej Jesieni 2018” 
W tym roku po raz pierwszy w terminie targów METAL zadebiutują targi HEAT TREATMENT dedykowane szerokiej grupie firm związanych  

z branżą obróbki cieplnej i urządzeń grzejnych. Nowa wystawa w Targach Kielce to unikatowe wydarzenie w tej części Europy, dające możliwość 
wejścia firmom zagranicznym z nowymi produktami na dynamicznie rozwijający się rynek polski i umocnienia pozycji tych, które już od lat tu działają.

Z myślą o budowaniu długoterminowych relacji między uczestnikami wydarzenia, dedykowanego przemysłowi odlewniczemu i metalurgicznemu, 
po raz pierwszy stworzona zostanie specjalna Strefa KOOPERACJI. Jej główną rolą jest osiągnięcie satysfakcjonującego efektu rynkowego poprzez 
współpracę między danymi przedsiębiorcami. Strefa KOOPERACJI skierowana jest do sektora usługowego dotyczącego, takich zakładów przemysło-
wych jak: odlewnie, narzędziownie, formiernie, modelarnie, kuźnie, huty i zakłady mechaniczne świadczące wszelkiego rodzaju usługi – w tym: obróbki  
i przygotowania odlewów, projektowania, prototypowania, jak również szeroko rozumianego podwykonawstwa dla firm ze wszystkich gałęzi przemysłu.

Podczas nadchodzącej „Przemysłowej Jesieni” zaplanowano także sekcję tematyczną poświęconą drukowi 3D w metalu. Będzie to wystąpienie 
kilkunastu firm z zakresu szybkiego prototypowania i druku metalem na potrzeby branży odlewniczej.

Maszyny ciśnieniowe, komponenty i surowce dla odlewnictwa w Kielcach
Targi w Kielcach gromadzą najbardziej liczących się na rynku producentów, oferujących maszyny dla odlewnictwa, szczególnie odlewnictwa 

ciśnieniowego. Wiele firm w swojej ofercie przedstawi urządzenia peryferyjne i części zamienne do maszyn. Rynek odlewnictwa ciśnieniowego  
to dynamicznie rozwijający się i wciąż niezaspokojony chłonny sektor, duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości odlewy ciśnieniowe, szczególnie  
dla przemysłu samochodowego, daje ogromne możliwości producentom maszyn jak i ich klientom.

Szeroką ofertę na targach przedstawią poddostawcy komponentów i surowców dla odlewnictwa. Firmy posiadają w swojej ofercie środki oddzie-
lające, smarne i pomocnicze dla odlewnictwa, urządzenia mieszająco-dozujące, środki chemiczne, rafinatory i modyfikatory do stopów metali oraz 
pokrycia kokilowe, smary i płyny hydrauliczne. W ofercie targowej są również dla urządzeń filtrujących do oczyszczania powietrza w odlewniach.  
Nie zabraknie firm oferujących komputerowe wspomaganie procesów produkcji odlewów i systemów kontrolno-pomiarowych.

Zagraniczni goście i ważne spotkania
Targi METAL to wydarzenie o randze światowej. Podobnie jak w latach poprzednich, w trakcie tegorocznej edycji nie zabraknie zagranicznych 

reprezentantów, między innymi z Chin, Włoch, Ukrainy, Białorusi czy Rosji. 

Wrzesień 2018 – świat nowoczesnych technologii 
odlewnictwa w Targach Kielce!

ciąg dalszy artykułu na stronie 66»»
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Step into 
the digital reality

•  Blachy, rury, kształtowniki

•  Transport bliski

•  Formowanie

•  Wyroby gotowe,
części, podzespoły

•  Rozdzielanie, cięcie

•  Łączenie, spawanie

•  Obróbka blach

•  Obróbka rur/kształtowników

•  Kompozyty

•  Obróbka powierzchni

•  Narzędzia, matryce

•  Systemy CAD/CAM/CIM / 
przetwarzanie danych

www.euroblech.com
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Organizatorzy wydarzenia odlewniczego zaaranżowali 
spotkania z potencjalnymi kontrahentami z Europy Wschod-
niej. W programie targów zaplanowano grupowe wystąpienia 
firm białoruskich pod auspicjami białoruskiego Stowarzyszenia 
Odlewników i Metalurgów. Po raz pierwszy Stowarzyszenie 
Odlewników oraz Metalurgów Republiki Białorusi obecne było 
w Targach Kielce w 2016 roku. 

– W trakcie tego wydarzenia udało się nam nawiązać warto-
ściowe kontakty biznesowe, jak ten z krakowskim Instytutem 
Odlewnictwa. Wydarzenie zostało zorganizowane na bardzo 
wysokim poziomie, profesjonalnie, komfortowo, mogę tylko 
podziękować - tak Yury Nikalaichyk, prezes białoruskiego stowa-
rzyszenia odlewników, podsumowywał ówczesny pobyt w Polsce.

Także Maurizio Sala, prezydent włoskiego Stowarzyszenia 
Producentów Maszyn Odlewniczych AMAFOND, potwierdził 
udział włoskich firm i stowarzyszenia podczas tegorocznych 
targów METAL 2018. W trakcie wrześniowej wystawy zaplano-
wano wiele ciekawych spotkań, w tym dotyczących włoskiego rynku odlewniczego. Seminarium "Foundry 4.0: najlepsze rozwiązania z Włoch” odbę-
dzie się 26 września. Prezentacji swojej oferty technologii dla przemysłu odlewniczego dokona zrzeszenie AMAFOND oraz włoskie firmy: FATA ALUMI-
NIUM, FOUNDRY ECOCER, IDRA, IECI, ITALPRESSE, MAGALDI, OMSG, PRIMAFOND, SAVELLI, VIBROPROCESS.

Firmy z Państwa Środka

Gościem honorowym targów odlewniczych w Kielcach ponownie będzie China Foundry Association. Według raportu CAEF - The European 
Foundry Industry z 2014, Chiny są światowym liderem produkcji odlewów. W 2014 roku ich udział w globalnym rynku odlewniczym wynosił aż 44%. 
Uczestnictwo chińskich firm oraz China Foundry Association to istotna kwestia dla polskiej branży. Polska stała się ważnym węzłem komunikacyjnym 
i logistycznym łączącym Eurazję. Azjatyckie firmy coraz aktywniej uczestniczą w wydarzeniach spod znaku „Przemysłowej Jesieni” pod patronatem 
chińskiego Stowarzyszenia Odlewniczego. Tak będzie również w tym roku. China Foundry Association reprezentować będzie Zhang Zhiyong, wice-
prezes i sekretarz generalny CFA, Gao Wei, zastępca sekretarza generalnego CFA oraz Li Mengmeng, menadżer projektu CFA. 

Targi METAL ze wsparciem merytorycznym

Niezwykle ważne przy organizacji targów METAL jest 
wsparcie merytoryczne partnerów. Targi Kielce od lat wspie-
rane są przez Radę Naukowo-Przemysłową oraz Radę Biznesu. 
Ich rolę w tworzeniu wydarzenia podkreślał także dr Andrzej 
Mochoń, prezes kieleckich targów, w swoim przemówieniu 
podczas minionej edycji wydarzenia METAL. 

– To między innymi dzięki tej pomocy kieleckie targi odlew-
nicze stały się znaczącą wystawą w naszej części Europy. Dzię-
kujemy za to, bo dopiero nasze wspólne działanie doskonale 
promuje rozwój polskiej branży odlewniczej – mówił prezes 
Targów Kielce w 2016 roku. 

Z ważnymi patronatami
Targi METAL 2018 odbędą się pod honorowym patro-

natem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Przyznany 
patronat to wyraz uznania dla organizatorów istotnej imprezy 
na światowej mapie odlewnictwa. 

Strategicznym, globalnym partnerem medialnym Targów METAL 2018 jest portal branżowy Foundry-Planet. Thomas Fritsch, CEO portalu, który 
jest cenionym specjalistą w branży odlewniczej planuje osobiście pojawić w Polsce podczas targów METAL. 

Obecność wielu znaczących firm, konkretni, dedykowani klienci (nie tylko z branży odlewniczej), spotkania branżowe, konferencje, seminaria, 
sesja wyjazdowa 73. Światowego Kongresu Odlewnictwa „Creative Foundry” z Krakowa do Targów Kielce, liczni zagraniczni goście z całego świata 
oraz wiele istotnych wydarzeń towarzyszących! Tegoroczna edycja targów METAL 2018, która odbędzie się od 25-27 września 2018 ma szansę zapisać 
się na kartach historii branży odlewniczej.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa, 
które odbędą się w dniach od 25 do 27 września 2018 w Kielcach.
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Jeszcze więcej krajów reprezentowało światową branżę podczas 
ostatnich Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucz-
nych w Targach Kielce. Podczas wystawy PLASTPOL 2018 zobaczyć 
można było ofertę 812 firm z 39 krajów. Powierzchnia targowa wyniosła 
34.000 metrów kwadratowych we wszystkich 7 halach wystawienni-
czych kieleckiego ośrodka. 

PLASTPOL utrzymał swój status najbardziej międzynarodowych 
targów w Polsce, spośród wszystkich branż gospodarki. Ponad 50% 
wystawców pochodzi spoza granic naszego kraju. Najświeższe wyniki 
Plastics Europe za rok 2017 mówiące, że najwięcej inwestorów zagra-
nicznych w branży przetwórstwa tworzyw jest z Niemiec, Austrii i Włoch, 
pokrywają się w wynikami Plastpolu – to firmy z tych krajów stanowiły 
najliczniejszą grupę wystawców.

- Jak wynika z najnowszych danych PlasticsEurope, które fundacja zaprezentowała premierowo podczas konferencji otwierającej Plastpol na 
wieży widokowej Centrum Kongresowego Targów Kielce, branża w Polsce wzrosła od 2016 roku o 9%. Oznacza to, że polskie firmy z branży dyna-
micznie się rozwijają, rośnie zapotrzebowanie na tworzywa, co przekłada się na jakość spotkania w Kielcach – komentuje prezes Andrzej Mochoń. 
- Zarówno ta, jak i poprzednia edycja targowa umocniły rolę targów PLASTPOL, jako wiodącego miejsca spotkań sektora przetwórstwa tworzyw 
w Europie Środkowo-Wschodniej. 

- Warto podkreślić, że podobnej rangi wystawy po prostu się nie odbywają u naszych sąsiadów zza południowej i wschodniej granicy.  
Co wielokrotnie przewija się w rozmowach z wystawcami. W ciągu czterech dni Targi Kielce odwiedziło blisko 19000 osób – mówi Kamil Perz, 
Dyrektor Wydziału Targów w Targach Kielce. Podczas tegorocznego PLASTPOLU zwiedzający mogli zapoznać się ekspozycjami 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, Słowenia, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii, Tajwanu, Turcji, Uzbekistanu, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej 
Brytanii, Wietnamu i Włoch oraz oczywiście z Polski.

Spotkanie przedstawicieli polskiej branży tworzyw w Kielcach

Cztery targowe dni poprzedziło spotkanie branży tworzyw sztucznych „Perspektywy – Innowacje – Wyzwania” organizowane wspólnie przez 
Fundację PlasticsEurope Polska oraz Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Konferencja zgromadziła czołowych przedstawicieli firm 
branży z Polski. Dyskutowano nad jej kondycją i aktualnymi wyzwaniami. W tym roku tematem przewodnim spotkania była ogłoszona w styczniu 
br. przez Komisję Europejską Strategia dla tworzyw sztucznych, a także inne zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym oraz wpływ, 
jaki planowane w tym zakresie zmiany mogą mieć na branżę tworzyw sztucznych w Polsce i Europie.

Optymistyczne dane od PlasticsEurope 

Podczas pierwszego dnia targów PLASTPOL zostały ogłoszone 
najnowsze szacunkowe dane dotyczące produkcji i zapotrzebowania na 
tworzywa w Polsce i w Europie w roku 2017. Wskazują one, że zapo-
trzebowanie to stale wzrasta, a branża dynamicznie się rozwija. Zużycie 
tworzyw w roku 2017 w Polsce szacuje się na ok. 3,5 mln, co oznacza 
wzrost aż o 9% w porównaniu do roku 2016. To bardzo dobry wynik na 
tle całej Europy, gdzie wzrost ten szacowany jest na 3,5%, a wielkość 
zapotrzebowania na 51,7 mln ton. Ilości tworzyw zużywane na potrzeby 
przetwórstwa w Polsce stanowią ok. 6,8% średniego zapotrzebowania 
europejskiego, a Polska pozostaje na szóstym miejscu pod względem 
zapotrzebowania na tworzywa w Europie po Niemczech, Włoszech, 
Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. 

PLASTPOL 2018 

dowodem świetnej kondycji branży 

- Przed polskim i europejskim przemysłem tworzyw sztucznych 
stoją nowe wyzwania, mogące negatywnie wpłynąć na konkurencyj-
ność branży tworzyw sztucznych, które są związane z ogłoszoną przez 
Komisję Europejską na początku roku Strategią na temat tworzyw 
sztucznych i wdrażaniem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) 
- zwracał uwagę podczas konferencji Kazimierz Borkowski, Dyrektor 
Zarządzający PlasticsEurope Polska. 

- Być może pojawią się ograniczenia związane z konkretnymi wyro-
bami, podobnie jak to było w przypadku foliówek. Równie ważne jest 
efektywne zatrzymanie zanieczyszczanie środowiska, w tym środo-
wiska morskiego, porzucanymi odpadami tworzyw sztucznych. Tu prze-
mysł od lat realizuje programy mające na celu promowanie sprawdzo-
nych rozwiązań w zagospodarowaniu odpadów tworzyw sztucznych,  
a także promowania prawidłowych zachowań konsumenckich.

Omniplast po raz 9.

Dziewiąty finał Omniplast - konkursu wiedzy dotyczącej tworzyw sztucznych i technologii ich przetwórstwa, odbył się tradycyjnie w pierwszym 
targowym dniu. W ostatecznej rozgrywce, organizowanej przez Targi Kielce wraz z Serwis Internetowy www.tworzywa.pl dla wystawców targów 
PLASTPOL, zwyciężył Jacek Łyżwa z firmy Plastoplan. Drugie miejsce zajął Paweł Rup z firmy A. Schulman Polska, a trzecia lokata przypadła Jackowi 
Kulisiowi, reprezentującemu firmę Wittmann Battenfeld Polska.

„Od pomysłu do przemysłu” tematem Plastech Info 2018

Projektowanie i rozwój konstrukcji wyrobów z tworzyw sztucz-
nych stało się tematem przewodnim dwudniowego Seminarium 
Technicznego Plastech Info, które towarzyszy targom w Kielcach. 
Dyskutowano między innymi o praktycznych rozwiązaniach, jakie 
wdrażają polskie firmy. W trakcie prezentacji prelegenci poruszali  
na przykład temat integracji maszyn i problematykę idei Przemysłu 
4.0. Mówiono o rozwiązaniach podnoszących wydajność maszyn, 
nowościach technologicznych oraz innowacyjnych pomysłach  
na usprawnienie pracy. Wiele miejsca poświęcono tematyce Smart-
Monitoringu, służącemu do bieżącej kontroli pracy maszyny, centrów 
produkcyjnych czy nawet całych zakładów. Jednym z tematów 
seminarium stały się aplikacje mobilne, pomagające w zarządzaniu 
produkcją z dala od zakładu – np. system CMS sygnalizujący błędy 
oraz uszkodzenia maszyn, który połączony z aplikacją daje możli-
wość śledzenia ewentualnych awarii.

Gala Platinum Plast

Podczas uroczystej gali nagrodzono najlepsze produkty i najpiękniejsze stoiska. Komisja konkursowa XXII Międzynarodowych Targów Przetwór-
stwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL tradycyjnie już pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Józefa Koszkula z Politechniki Częstochowskiej 
przyznała w poszczególnych kategoriach wyróżnienia oraz medale Targów Kielce dla najlepszych produktów prezentowanych w Targach Kielce. 
Doceniono także sposób aranżacji przestrzeni targowej – czyli najbardziej interesujące stoiska.

Pełna lista nagrodzonych podczas targów PLASTPOL 2018:

https://www.targikielce.pl/pl/xxii-miedzynarodowe-targi-przetworstwa-tworzyw-sztucznych-i-gumy-plastpol,15729/nagrody-i-wyro-
znienia,15753.htm

Tegoroczne targi PLASTPOL obfitowały w wiele spotkań, eventów, które w ciągu czterech dni odbywały się na stoiskach wystawców. Spor-
towe emocje wywołała obecność zawodników i zawodniczek zespołów siatkarskich. Na stoisku Grupy Azoty gościły Izabela Bełcik oraz Agnieszka 
Bednarek-Kasza. Siatkarki opowiadały o sobie, a na koniec rzucały w publiczność piłkami z autografami. W kolejnym dniu Targi Kielce i PLASTPOL 
odwiedzili Sławomir Jungiewicz i Rafał Szymura, siatkarze ZAKSY, którzy oprócz spotkania z publicznością przekazali Targom Kielce, na ręce Kamila 
Perza, Dyrektora Wydziału Targów koszulkę z podpisami.

Kolejna, 23. edycja Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 

odbędzie się 28-31 maja 2019. Zapraszamy! 
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