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Ekskluzywne Cykle Technologiczne
EASY TOOL 
MONITORING 2.0
Zapobieganie uszkodzeniu 
narzędzia dzięki kontrolowanemu 
zatrzymaniu wrzeciona i osi 
w przypadku złamania narzędzia 
lub przeciążenia.

  

NOWY STANDARD 
W TOCZENIU UNIWERSALNYM

SERIA CLX

całkowicie zautomatyzowany system 
załadunku dla detali ø 200 x 150 mm

GX 6
AUTOMATYZACJA

SIEMENS i FANUC

STEROWANIA 3D

skomplikowanych detali dzięki
osi Y i opcji przeciwwrzeciona

6-STRONNA 
KOMPLETNA 

OBRÓBKA

Dowiedz się więcej 
o SERII CLX

clx.dmgmori.com

MACH-TOOL, POZNAŃ
DMG MORI
HALA 3, STOISKO 2



GF Machining Solutions

Poznaj przyszłościowe rozwiązanie do wytwarza-

nia addytywnego z metalu, zoptymalizowane pod 

kątem pracy - DMP Factory 500. Osiągnij ogromną 

skalowalność i powtarzalność produkcji wysokiej 

jakości części o wymiarach do 500 x 500 x 500 mm, 

jednocześnie czerpiąc korzyści z dużej wydajności  

i niskich całkowitych kosztów eksploatacji.

www.gfms.com/pl

DMP Factory 500

Poznaj centrum 
produkcyjne do druku 3D

Ad_Aero_DMP Factory 500 PL.indd   1 21.02.2019   09:41:53

ODKRYJ NAJNOWSZĄ GENERACJĘ
RĘCZNYCH SKANERÓW 3D
Prezentacja produktów - Targi ITM Polska
Salon Mach-Tool, pawilon 5A, stoisko 16

4-7.06.2019 Poznań



6

N
F NUMER 03 (96) 2019FORUM NARZĘDZIOWE OBERON F

N
NUMER 03 (96) 2019 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

7

Forum Narzędziowe OBERON® poleca:

REDAKCJA DWUMIESIĘCZNIKA Forum Narzędziowe OBERON 
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel. 52 35 424 00, fax. 52 35 424 01
e-mail: redakcja@oberon.pl; www.forumnarzedziowe.pl
Wydawca
OBERON Robert Dyrda
Skład redakcji
Redaktor naczelny 
mgr inż. Robert Dyrda - kom. 601 895 484
Redaktor 
Edyta Lewicka - tel. 52 35 424 25, kom. 693 703 030
Redaktorzy działowi
Katarzyna Dyrda - kom. 601 733 663
Jan Dyrda - kom. 691 397 737
Marek Adelski - kom. 693 371 202
Dawid Hulisz - kom. 693 371 241

Skład i opracowanie graficzne
Edyta Lewicka
Nakład czasopisma: 2000 egzemplarzy

Zapraszamy na stronę Forum Narzędziowego OBERON do zakładki 
„Archiwum”, w której udostępniamy archiwalne numery.

W celu zamówienia prenumeraty dwumiesięcznika 
Forum Narzędziowe OBERON prosimy o kontakt z redakcją.

Koszt rocznej prenumeraty (6 numerów) 90 zł netto.

Zniżka na prenumeratę dla szkół - 60 zł netto! 
www.forumnarzedziowe.pl

Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam oraz ogłoszeń.

Narzędziownie, wtryskownie oraz producenci maszyn  
i narzędzi - cz. 29 i 30

- Zakład Produkcji Form, Narzędzi Specjalnych i Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych „GRAFORM”- str. 16-18

- New Technology Sp. z o.o. - str. 20-22

Firma Abplanalp będąca autoryzowanym dealerem GERIMA GmbH 
zorganizowała konkurs: GERIMA Mistrzowie Optymalizacji

- Komfort Sp. z o. o. - str. 24-25

- BORIMEX - str. 26-27

Idealna do produkcji jednostkowej i średnioseryjnej INDEX B400
GALIKA Sp. z o. o. - str. 29

Mac-Tec e.k. światowy dostawca używanych wycinarek 
drutowych, elektrodrążarek wgłębnych oraz centr obróbczych

Mac-Tec e.k. - str. 35

Obróbka addytywna 
DMG MORI Polska - str. 36-37

Skracanie czasu uzbrajania lub przezbrajania obrabiarek
Roehm Polska sp. z o. o. - str. 38-39

Systemy automatycznej paletyzacji od SCHUNK
SCHUNK Intec Sp. z o. o. - str. 40-42

LIECHTI – obróbka łopatek
GF Machining Solutions Sp. z o.o. - str. 44-45

ULGREG - nie sprzedajemy maszyn, sprzedajemy możliwości
ULGREG Grzegorz Kugler - str. 48-49

Konfigurator FH od Meusburger. W 5 minut do formy 
gorącokanałowej

Meusburger Georg GmbH & Co KG. - str. 50

Taka mała, a….tyle może
Transcorn Sp. z o.o. Iwona Hiszpańska - str. 53

Pracuj szybko, inteligentnie i łatwo ze STYLE CNC
STYLE CNC Machines Sp. z o.o. - str. 56-58

Mierzenie niejedno ma imię. Jak wybrać narzędzie pomiarowe
Wstęp urządzenia pomiarowe - Edyta Lewicka - str. 59

Emax EVOlution - Szlifierka elektryczna Made in Japan
Artykuł redakcyjny, Marek Adelski - str. 62-63

Nowe możliwości maszyn XYZ Machine Tools wraz z nową 
generacją sterowania ProtoTRAK

INTER-PLAST Z. Bodziachowska-Kluza - str. 64-65

Skuteczna eksploatacja grafitu, w celu uniknięcia problemu 
zanieczyszczenia narzędziowni pyłem grafitowym

Artykuł redakcyjny, Dawid Hulisz - str. 66, 68

ITM Polska 2019 - Rozwiązania SMART przyszłością przemysłu
ITM Polska  - str. 70-71

Dialog i synergia drogą do sukcesu – ósma edycja targów 
Subcontracting 2019!

ITM Polska  - str. 71-72

Schunk Intec Sp. z o.o. - 1 okładka
GF Machining Solutions - 2 okładka
DMG MORI - rozkładówka 
ITA Sp. z o.o. Sp. k. - str. 3
staleo.pl- str. 18
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - str. 23
GALIKA Sp. z o. o. - str. 27
ROEHM POLSKA Sp. z o. o. - str. 39
GALIKA Sp. z o. o. - str. 47
Meusburger Georg GmbH & Co KG - str. 51
Transcorn Sp. z o.o. - str. 52
MAC-TEC e.K. - str. 53
SW - Partner Wacław Składan - str. 53
MARCOSTA - str. 53
GALIKA Sp. z o. o. - str. 54
Expo Silesia - str. - 73
INTER-PLAST Z. Bodziachowska-Kluza - 4 okładka

Tokarki CNC str. 30-33
Urządzenia pomiarowe - str. 60-61

Drążarki drutowe
Szlifierki
Narzędzia skrawające

Chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych raportach 
branżowych, zapraszamy do kontaktu z redakcją dwumiesięcznika 
Forum Narzędziowe OBERON.

Zapraszamy na stronę 
www.forumnarzedziowe.pl

Spis treści

Okładka

Mocowania firmy  
Schunk Intec Sp. z o.o.

Spis reklam

Raporty  w numerze (96) 3/2019

Raporty w numerze (97) 4/2019

Szanowni Państwo!

Tak się szczęśliwie złożyło, że choć kiedy 35 lat temu braliśmy ślub nie 
było mowy o długim weekendzie majowym, to teraz jest to niemal tra-
dycja narodowa. Z czasem prócz 1 maja świętem wolnym od pracy został 
ponownie (i ku wielkiej radości ogółu Polaków) dzień 3 maja. A w dobrym 
roku, łącząc te wolne dni z weekendem mamy szanse uciec od obowiąz-
ków w prywatność nawet na tydzień. Tak udało mi się w tym roku, kiedy 
to pojechałem z żoną świętować jubileusz naszego małżeństwa. Lata nam 
mijają, rok po roku, a my jakoś dotrwaliśmy do całkiem ładnej rocznicy.

Jest to o tyle ciekawe, że żyjemy w bezkompromisowych czasach. 
Wszystko (w mediach przynajmniej) wydaje się czarne lub białe. Polskie 
lub europejskie, PiS -owskie lub PO -wskie itd. Zero kompromisów, tylko 
jedna racja. Jak ktoś przechodzi do Kukiza – zdrajca!

W dodatku odkryłem chyba, skąd to się bierze. Kiedyś media były 
mniej zależne. No ok, była cenzura, ale była też Wolna Europa, mie-
liśmy wybór której fali słuchać. Teraz mnóstwo informacji dostajemy  
ze swojego telefonu, z Internetu w swoim komputerze. A media elektro-
niczne z rzetelnym dziennikarstwem nie mają wiele wspólnego. Są stron-
nicze, w taki niby to przyjazny nam sposób. Wiele lat temu nasz pisarz  
i futurolog Stanisław Lem w swoim felietonie pisał, że powstaną kiedyś 
gazety, które będą miały dwie edycje. Jedna z dobrymi, a druga ze złymi 
wiadomościami. Klient będzie wybierał, która edycja bardziej mu odpo-
wiada. Dziś świat poszedł dalej, a technologia wyprzedziła najśmielsze 
marzenia. Obecnie nasze smartfony podają nam treści, które są dopa-
sowane do naszego profilu, czyli wiadomości które poprzednio otwiera-
liśmy. U mnie w telefonie nie ma piłkarzy, bo zawsze się boję, że ci „moi” 
przegrają, więc telefon oszczędza mi nerwów. Za to sporo jest wiado-

mości na przykład z portali prawicowych. Tak to technologia zamyka 
mnie na widzenie i argumenty pana Michnika, Petru czy Schetyny.  
Ja na stronach portali tzw. narodowych ich nie widzę (chyba, że na 
zdjęciach uchwyconych w momencie kiedy robią głupie miny, nieładne  
to jest zresztą z punktu widzenia etyki dziennikarskiej). Są dziwne cytaty, 
wyrwane pewnie z kontekstu, ale gwarantowane, że głupie. Jak kobiety  
w Warszawie, to tylko dojrzałe panie czarno ubrane, bo protestujące, 
choć nie pamiętają chyba po co itd. I nie robi tego rządowa telewi-
zja, bo telewizji od dawna nie oglądam, tylko serwery chcące dopieścić 
klienta. Portale internetowe pokazujące nie tylko reklamy, ale także treści 
na tematy idealnie dopasowane do zainteresowań właściciela czytnika. 
Mało rzetelne dziennikarstwo, tworzone przez często przypadkowych 
ludzi lub pożal się Boże celebrytów, typu przebrzmiały wokalista z nie-
zbyt lotnym już umysłem.

Gdzie zatem nauczyć się kompromisów? A, obiecałem, że  
o nauczycielach i szkolnictwie pisać nie będę. Retoryki czy dyskutowa-
nia to w szkołach nie uczą od 20 lat, bo kto i jak miałby uczyć. W szkole 
wpisać się trzeba w ramy, „wstrzelić” w klucz, bo przeciętny nauczyciel 
inaczej nie ma kwalifikacji, by ocenić obiektywnie ucznia. Trzeba być 
spod sztancy jak ci młodzi i eleganccy z fryzurą a la Lewandowski czy 
Krupa, kwestia tylko płci. 

Natomiast tak moja żona, jak i ja, w naszym związku musieliśmy 
nauczyć się kompromisów. Kompromisów między sobą. Między nami, 
a dziećmi, które chorowały akurat wtedy, kiedy mieliśmy gdzieś wyje-
chać. Kompromisów między pracą, a domem. Chwała Bogu wytrwali-
śmy ze sobą wiele lat, między innymi dzięki umiejętności rozmawiania 
ze sobą. Natomiast, jak porozmawiać z drugim człowiekiem o polityce, 
strajkach, to uwaga na oczy, ktoś może wydrapać. Internet też kipi, nie-
stety, od obelg typu: ruski troll, niemiecki sprzedawczyk, pisior itd. Nie 
potrafimy rozmawiać ze sobą o swoich przekonaniach argumentując je 
spokojnie i kiwając głową nad cudzymi racjami. Ludzie dalej nie rozu-
mieją, że to nie oni są od osądzania.

Mam nadzieję, że krótsze czy dłuższe urlopy pomogą mnie, nam, 
Państwu nabierać dystansu do wydarzeń, pomogą zrozumieć cudze 
racje. Czytajmy zatem różne źródła i wyrabiajmy sobie na ich podstawie, 
podczas rozmów swoje własne zdanie, szczególnie wy młodzi, ciągle 
wpisywani w klucz programowy. Do zobaczenia na targach w Poznaniu!
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Krótko Krótko
MICRON3D odWysokiej jakości narzędzia skrawające z firmy DOLFAMEX Nowe modele przecinarek taśmowych firmy IMET

Dolfamex jest nowoczesną firmą pro-
dukującą narzędzia do obróbki skrawaniem. 
Dzięki kombinacji wysokiej technologii i naj-
lepszych materiałów oferujemy nowoczesne 

narzędzia skrawające według najwyższych 
standardów 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 proponu-
jemy wykonanie narzędzia na specjalne zamó-
wienie. 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. Ofe-
rujemy też usługi z zakresu obróbki cieplnej 
znacznie poprawiającej parametry narzędzi. 
Oprócz tego świadczymy standardowe usługi 
ostrzenia i regenerowania produkowanych 
przez nas narzędzi.

Więcej informacji o ofercie firmy na stro-
nie: www.dolfamex.com.pl

Sposób mocowania elementu ma istotny 
wpływ na wynik i efektywność pomiaru. Decy-
duje o jego jakości i czasie. W produkcji seryj-
nej i pomiarach elementów o małej sztyw-
ności występuje konieczność zastosowania 
specjalnego przyrządu zapewniającego szyb-
kie i powtarzalne mocowanie, odwzorowujące 
montaż w produkcie finalnym. To zadanie speł-
niają mocowania CARFIT®.

ZEISS CARFIT® umożliwia mocowanie 
wszelkich elementów: od małych części po całe 
konstrukcje karoserii. CARFIT to system modu-
łowy dla szybkiego i dowolnego budowania 
mocowań ze standardowych komponentów. 
Stosowany w laboratoriach, pracach rozwo-
jowych, narzędziowniach, prototypowniach 
i produkcji masowej. Katalog i biblioteka CAD 
elementów CARFIT® usprawnia projektowanie  
i montaż mocowania.

Więcej informacji na:

https://www.zeiss.pl/metrologia/produkty/
akcesoria/systemy-mocowa_.html

https://pages.zeiss.com/CARFIT-Standard-
-Components_EN.html

Firma Carl ZEISS od ponad 150 lat jest świa-
towym liderem w innowacyjnych rozwiąza-
niach optycznych, pomiarowych i technolo-
gicznych. W dziedzinie metrologii przemysłowej 
oferujemy m.in.: współrzędnościowe maszyny 
pomiarowe (portalowe, produkcyjne, wysięgni-
kowe, wielkogabarytowe), skanery 3D, przy-
rządy do pomiaru jakości powierzchni, tomo-
grafy komputerowe, mikroskopy przemysłowe 
oraz profesjonalne usługi w Centrach Pomia-
rów Współrzędnościowych.

Zapraszamy do kontaktu.

◄ Fot. Przykład mocowa-
nia CARFIT® CMX

        Carl Zeiss Sp. z o.o.

         www.zeiss.pl

Firma ZEISS udostępnia biblioteki CAD systemu 
mocowania pomiarowego CARFIT®

Pomiar ciągły średnicy szlifowanej w sze-
rokim zakresie bez konieczności kalibracji 
zastosowano w szlifierce dedykowanej do 
osi kolejowych GER CPA3000. Zastosowana 
sonda pozwala na pomiar w zakresie od 10 do 
450 mm, przy czym w zakresie 300 mm bez 
dodatkowych kalibracji. Zamontowanie sondy 
pomiarowej na prowadnicach typu gantry 
umożliwia pomiar średnic w całym zakresie 
szlifowanych długości.

Szlifierka realizuje zoptymalizowaną obróbkę 
zgrubną oraz wykończającą osi kolejowych 
dwoma ściernicami 750 x 185 x 304,8 mm z jed-
nego mocowania.

Prezentację maszyny można oglądnąć na 
stronie AI Lab S.J.:   
https://youtu.be/KJLXUxh9sx0

Nowości z GER

Maszyny do obróbki od RICHO Polska

RICHO Polska specjalizuje się w sprze-
daży, serwisie i modernizacji maszyn przezna-
czonych do obróbki metalu, a także prowadzi 
specjalistyczne szkolenia dla operatorów. 

Nasza kadra to grupa doświadczonych 
inżynierów, którzy w swej wieloletniej prak-
tyce zajmują się wdrażaniem zautomaty-
zowanych linii produkcyjnych, integracją 
obrabiarek CNC z manipulatorami oraz 
rozwiązywaniem złożonych problemów 
związanych z ich obsługą i serwisem.

Oferta firmy RICHO Polska to szeroki asor-
tyment obrabiarek CNC produkcji tajwańskiej.

Katalog produktów RICHO Polska obej-
muje: pionowe centra obróbcze CNC, tokarki 
CNC, tokarki karuzelowe, automaty tokar-
skie, magazyno-podajniki pręta i manipula-
tory, a także szlifierki do wałków i płaszczyzn, 
narzędzia i oprzyrządowanie do maszyn oraz 
piły taśmowe.

Kilka maszyn w ofercie wyróżnia się 
opatentowanymi rozwiązaniami zastosowa-
nymi w tych obrabiarkach. 

Za rozwiązania techniczne w centrum 
obróbczym ER-VMC otrzymaliśmy Złoty 

Medal za innowacje oraz Złoty Medal-Wybór 
Konsumentów na targach ITM w Poznaniu.

Zapraszamy również do współpracy  
w zakresie usług obróbki skrawaniem.

Dysponujemy parkiem maszynowym 
umożliwiającym toczenie i frezo-
wanie CNC, wykonujemy skom-
plikowane detale w wysokich 
klasach dokładności, zapew-
niając pełną powtarzalność.

RICHO Polska
ul. Narwicka 10, 

80-557 Gdańsk

biuro@richo.pl, www.richo.pl

Eurometal jako oficjalny dystrybu-
tor markowych przecinarek taśmowych 
IMET (włoskiej produkcji) informuje, że 
dostępne na rynku są najnowsze trzy 
modele maszyn z serii CUBO.

CUBO 300 E FLAT

Innowacyjna przecinarka taśmowa dla 
rur, prętów i profili o średnim rozmiarze, 
CUBO 300 E Flat to automatyczno-hydrau-
liczna piła taśmowa ze sterowaniem elektro-
nicznym. Maszyna oferuje możliwość cięcia 
pod kątem od 0° do 45° w cyklu automatycz-

nym i do 60° w cyklu półautomatycznym.

CUBO 300 NC FLAT
CUBO 300 NC Flat uzupełnia innowacyjną 

konstrukcję E Flat o system CNC i intuicyjny 
interfejs ekranu dotykowego, dzięki czemu 
można go wykorzystać jako skuteczne narzę-
dzie do pracy w każdym środowisku. Maszyna 
oferuje możliwość cięcia pod kątem od 0° do 
45° w cyklu automatycznym i do 60° w cyklu 
półautomatycznym.

CUBO 300 NC
CUBO 300 NC jest najbardziej rozbudo-

waną maszyną z serii CUBO. Posiada system 
CNC z intuicyjnym interfejsem ekranu dotyko-
wego, maszyna ma również osłony ochronne 
zainstalowane na wszystkich bokach. Urzą-
dzenie gwarantuje bezpieczeństwo operatora 
bez wpływu na dostępność taśmy podczas 
procesu cięcia.

Więcej informacji na stronie www.euro-
metal.com.pl

W pierwszym kwartale tego roku firma 
SMARTTECH zaprezentowała swój najnow-
szy ultra-precyzyjny skaner MICRON3D color 
10MPix o niespotykanie wysokiej jakości pomia-
rów w kolorze. 

Skaner można było zobaczyć między innymi 
na targach TCT Asia w Szanghaju, Dniach Druku 
3D oraz na targach HannoverMesse. 

MICRON3D color 10MPix to nowa genera-
cja optycznych współrzędnościowych maszyn 
pomiarowych, które umożliwiają pozyskanie 
precyzyjnych informacji o geometrii i kolorze 
dowolnego obiektu z dokładnością geome-
tryczną 0,015 mm. 

Skaner dzięki swojej dokładności skiero-
wany jest głównie do klientów z branży prze-
mysłowej.
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KrótkoDuży 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

Firma Projektowanie Maszyn W. Pietrzyk, 
P. Żabiński Sp. J. działa na rynku od 23 lat. 
Specjalizuje się w projektowaniu i budowie 
maszyn służących optymalizacji i podnosze-
niu efektywności procesów produkcyjnych dla 
branży Automotive oraz innych sektorów.

W swoim portfolio, spółka posiada ponad 
1000 zrealizowanych projektów m.in. linie do 
automatyzacji podawania i montażu, poje-
dyncze stacje montażowe, zarówno automa-
tyczne, jak i manualne, testery kontroli końco-
wej (EoLT), systemy kontroli i monitorowania 
etapów montażu, archiwizacji danych, pomiaru 
wartości fizycznych i ich wizualizacji w procesie 
testowania. Jednym z obszarów działań spółki 
jest dostosowanie do potrzeb klientów m.in. 
robotów przemysłowych, urządzeń do aplikacji 
smarów czy podajników wibracyjnych.

Od 23 lat firma stale się rozwija, wdrażając 
nowe rozwiązania i technologie. Niezmienne 
pozostaje podejście do współpracy i tworzenia 
nowych projektów zwane Polityką Wspólnego 
Projektu. To filozofia pracy, która zakłada zrozu-
mienie potrzeb i wsparcie Klienta od momentu 
definiowania założeń projektu poprzez ścisłą 
współpracę w trakcie realizacji zamówienia, 
uruchomienia projektu aż po wsparcie konsul-
tacyjne i serwis gotowego produktu. 

Więcej o firmie na www.pm.gda.pl

Firma Projektowanie Maszyn

POLCOMM, producent dedykowanych 
rozwiązań narzędziowych dla przemysłu moto-
ryzacyjnego i lotniczego, otwiera fabrykę płytek 
wieloostrzowych. Firma zainwestowała ponad 
48 mln złotych w pełni zautomatyzowany, 
wyposażony w najnowocześniejszą technolo-
gię zakład produkcyjny. W nowej fabryce pro-
jektowane są zarówno płytki, jak i narzędzia 
prasowalnicze. Nowoczesna narzędziownia 
wyposażona jest w roboty, lasery i pełny system 

paletyzacji. Uruchomiono wydziały prasowa-
nia, spiekania i nakładania powłok PVD, a nad 
kontrolą jakości czuwa laboratorium metalo-
graficzne. Fabryka dysponuje również centrum 
demonstracyjno-szkoleniowym dla klientów. 
POLCOMM wdrożył innowacyjną technologię 
wytwarzania wymiennych płytek skrawających 
z węglika spiekanego. Już w tym roku firma 
rozpoczyna sprzedaż tokarskich i frezarskich 
płytek wieloostrzowych.

POLCOMM otwiera fabrykę płytek wieloostrzowych 

P.H.M. POLCOMM jest jedną z dynamiczniej rozwijających się firm na rynku krajowym, zaj-
mujących się produkcją i kompleksową obsługą serwisową narzędzi skrawających. Firma powstała 
w 2000 roku i od samego początku stale rozbudowuje potencjał technologiczny. Oferuje szeroką 
gamę własnej produkcji narzędzi skrawających i pełny zakres usług serwisowych.

Fabryka Beijing DM-CUT Machine Tool Co., 
Ltd oprócz standardowych wycinarek druto-
wych na drut molibdenowy produkuje również 
wycinarki drutowe z jednocześnie obrotowym  
i uchylnym stołem roboczym. Takich maszyn nie 
produkuje żadna inna fabryka. 

Fot. Wycinarka drutowa z ruchomym i obroto-
wym stołem roboczym.

Dlaczego obrotowy i uchylny stół robo-
czy? Ano dlatego, żeby można były wycinać 
detale pod dużymi kątami (od -15 do +30 
stopni) z zachowaniem jak najlepszej gładko-
ści powierzchni Ra=0,8 mikrometra i mniejsze.  
Podczas wycinania pod kątem stół, a na nim 
detal, pochylają się. Nie pochyla się drut, przez 
co płyn obróbczy bardzo dobrze jest podawany 
w szczeliną roboczą i płucze ją dokładnie. 

Takie rozwiązanie zapewnia precyzyjne 
wycinanie np. skomplikowanych kół zębatych 
w jednym mocowaniu, części, itp. 

Przedstawiciel w Polsce DM-CUT Pekin ULGREG 
Grzegorz Kugler. 

www.dmcut.pl 

Wycinarka drutowa z obrotowym i uchylnym stołem roboczym

Zapraszamy na MACH-TOOL

Drodzy czytelnicy, zapraszamy na stoisko 
OBERON Robert Dyrda podczas targów MACH-
-TOOL w Poznaniu - hala 3 stoisko nr 1.

Targi MACH-TOOL trwają od 4 do 7 czerwca. 
Na naszym stoisku będzie można otrzymać aktu-
alne wersje plakatów z gatunkami stali oraz 
metali kolorowych.

Targi MACH-TOOL to ostatnie targi przed 
wakacyjną przerwą. Po wakacjach spotkamy 
się jeszcze raz w Sosnowcu na targach TOOLEX. 
Już teraz serdecznie Państwa zapraszam.  
Do zobaczenia w październiku!
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Początek października to w Expo Silesia 
termin zarezerwowany na wydarzenie poświę-
cone obróbce metalu. Liderzy rynku, warto-
ściowe spotkania merytoryczne oraz wysoki 
poziom zwiedzających – specjalistów, sprawia 
że Targi TOOLEX są rozpoznawalne i cenione  
w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Wzorem ubiegłych edycji, równolegle odbędą 
się również Targi Olejów, Smarów i Płynów Tech-
nologicznych dla Przemysłu – OILexpo, którym 
towarzyszyć będzie Środowiskowe Seminarium 
Tribologów,  organizowane przez Polskie Towa-
rzystwo Tribologiczne oraz Katedrę Eksploatacji 
Pojazdów Samochodowych i Katedrę Logistyki  
i Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Poli-
techniki Śląskiej. Główną tematyką seminarium 
będą współczesne problemy smarowania maszyn 
i urządzeń.

Dwunastej już edycji targów TOOLEX 
będą towarzyszyć nowe salony tematyczne: 
TOOLEX dla Automotive - Salon Automatyzacji 
dla Automotive oraz Przemysł w Ruchu - Salon 
Łożysk i Elementów.

KONTAKT:

tel. 32 7887 538, 519, e-mail: toolex@exposile-
sia.pl, www.toolex.pl 

MIEJSCE TARGÓW:

Centrum Targowo – Konferencyjne Expo Silesia

ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec

TOOLEX – NARZĘDZIE BIZNESOWEGO SUKCESU 
1 – 3 października 2019, Centrum Targowo - Konferencyjne Expo Silesia, Sosnowiec

Precyzyjna obróbka CNC metali oraz grafitu

Zajmujemy się szeroko pojętym rozwojem 
produktu z tworzywa sztucznego. Taki rozwój 
obejmuje konstrukcję i wykonanie formy 
wtryskowej, optymalizację detalu i formy pod 
względem wydajności oraz produkcję detali  
z tworzyw sztucznych.

Posiadamy nowoczesny park maszynowy 
- frezarki 3-osiowe i 5-osiowe, drążarki EDM 
i WEDM, maszynę pomiarową 3D ZEISS CON-
TURA oraz oprogramowanie Haidenhain, 
Andron, Fanuc, systemy CAD/CAM: NX12, 
SolidWorks, MasterCam X9.

Specjalizujemy się w produkcji form dla 
branży medycznej i automotive. Produkujemy 
także systemy gorącokanałowe oraz gorące 
połówki, a także zajmujemy się precyzyjną 
obróbką CNC metali oraz grafitu.

Zapraszamy do współpracy w zakresie 
obróbki HSM 3 i 5-osiowej elektrod grafito-
wych do EDM w systemie EROWA oraz wierce-
nia głębokich otworów Lmax=600, Dmax=16.

WADIM PLAST
Tel. +48 22 723 38 12

www.wadimpro.pl

Firma ULGREG Grzegorz Kugler podczas 
targów TOOLEX w Sosnowcu, które odbywają 
się od 1 do 3 października, zaprezentuje trzy 
maszyny: wycinarkę drutową CTWG320TB, 
drążarkę wgłębną sterowaną CNC CTM350  
i drążarkę do otworów AD703Z.

Fabryka DM-CUT daje na te maszyny nie-
wiarygodny wprost rabat. Zapraszamy do ich 
zakupu już teraz. Maszyny zaraz po targach 
zostaną dostarczone i zainstalowane.

Taka okazja cenowa zapewne już się nie 
powtórzy. Szczegóły są na stronie interneto-
wej www.dmcut.pl.

Już niebawem poinformujemy Państwa  
o naszej lokalizacji podczas jesiennych targów 
TOOLEX. 

Zapraszam do kontaktu.

Przedstawiciel w Polsce DM-CUT Pekin ULGREG 
Grzegorz Kugler. 

www.dmcut.pl

Wycinarki drutowe oraz drążarki wgłębne w rewelacyjnych cenach!

Zrobimy dla Ciebie detale
ze stali narzędziowej oraz stopów aluminium

► C45   ► 1.2842   ► 7075

► 1.2311   ► 1.2379   ► 5083

► 1.2312   ► 1.2316   ► 5754

► SP400®   ► 1.2083   ► 2017

► TOOLOX®  ► 1.2343   ► i innych

Wysyłamy elementy wycięte z płaskowników, 
wykonujemy obróbkę skrawaniem na podstawie 
przesłanej dokumentacji.

OBERON® Robert Dyrda. ul. Cicha 15, 88 - 100 Inowrocław
tel. 52 354 24 00, fax 52 35 424 01, www.oberon.pl; oberon@oberon.pl

Zrobimy za Ciebie detale - reklama OBERON
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Krótko Krótko

Automatyzacja produkcji od GF Machining Solutions

Komórka automatyzacji produkcji: elektroerozyjna drą-
żarka wgłębna AgieCharmilles FORM X 400, centrum obrób-
kowe Mikron MILL S 500 oraz zmieniacz palet System 3R 
WorkPartner 1+

Autonomiczna stacja obróbkowa łączy poprzez robot WPT 1+ dwie 
obrabiarki: MILL S 500 oraz FORM X 400. Komórka ta, to rozwiąza-
nie dla narzędziowni, producentów form do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Komórka ta pozwala na bezobsługową produkcję wkła-
dek formujących, tj. obrabiarka MILL S 500 wykonuje elektrody, które 
następnie są wykorzystywane na drążarce FORM X 400, gdzie nastę-
puje obróbka elektroerozyjna wkładek formujących. Ta konfiguracja 
pozwala nam na pracę na trzy zmiany, również w dni wolne, co daje 
nam zwiększenie produktywności nawet o 60%.

Robot WPT 1+ wyposażony jest w 80 pozycji palet 3R Macro oraz  
w 9 pozycji palet 3R Dynafix. Dodatkowo robot posiada stację załadow-
czą i osuszającą.

Szósty model zielonego robota w ofercie 
firmy FANUC stanowi optymalne połączenie cech 
CR-7iA tj. drugiego, co do wielkości i udźwigu 
robota w serii oraz nieco większego CR-15iA, który 
został wprowadzony na rynek niespełna rok temu. 
Nowy robot CR-14iA/L został zaprojektowany  
 myślą o zapewnieniu producentom możliwości 
robotyzacji tych odcinków linii, gdzie wymagane 
jest przenoszenie przedmiotów o masie do 14 kg. 
W porównaniu do modelu CR-7iA, dedykowa-
nego do pracy ze średnimi obciążeniami, udźwig 
nowego robota został zwiększony o 100 proc., 
przy zachowaniu takiej samej masy i gabarytów 
korpusu robota. Nowy robot może również pra-
cować w nieco szerszym zasięgu - max. 911 mm. 
Podobnie jak inne roboty z serii nowy CR-14iA/L 
jest robotem uniwersalnym, przeznaczonym 
zarówno do pracy w niewielkich przestrzeniach, 
jak również do obsługi większych ładunków np.  
w procesach załadunku i rozładunku maszyn.

FANUC ROBODRILL - nowy wymiar obróbki 
skrawaniem 

Nowa seria obrabiarek ROBODRILL α-DiB5 
to sześć kompletnie przeprojektowanych modeli 
centrów obróbczych w rozmiarach S, M i L, 
dostępnych w wersji standardowej oraz rozbu-
dowanej (ADV - advanced). Obrabiarki w wersji 
standardowej potwierdzają, że ROBODRILL to 
synonim szybkości, wysokiej jakości i wszech-
stronności, natomiast wersje rozbudowane stwo-
rzone z myślą o nowoczesnej obróbce z dużą 
prędkością, wyznaczają zupełnie nowe standardy 
w swojej klasie.

Z uwagi na to, że obrabiarki ADV są ofero-
wane z szeregiem zaawansowanych opcji spe-
cjalnych (niedostępnych w modelach standar-
dowych) stanowią doskonałą alternatywę dla 
dużych, wyspecjalizowanych maszyn i są opty-
malnym rozwiązanie dla wielu sektorów przemy-
słu. Obróbka jest w tych maszynach realizowana 

bardzo szybko m.in. z uwagi na superszybką 
wymianę narzędzi (0,7 sek.), a także możliwość 
stosowania złożonych narzędzi (zdolność przeła-
dunkowa wynosi 4 kg). 

FANUC ROBOCUT - innowacyjna obróbka 
elektroerozyjna 

FANUC ROBOCUT to rozwiązanie wręcz ide-
alne do obróbki detali o skomplikowanych i złożo-
nych kształtach np. stempli, wykrojników, matryc, 
trudnych lub wręcz niemożliwych do uzyskania  
w wyniku obróbki skrawaniem. W ofercie FANUC 
są dostępne trzy modele ROBOCUT zróżnico-
wane pod względem wielkości i wagi przedmiotu 
obrabianego oraz długości przesuwów w osiach 
X, Y, Z, U, V. Zastosowany w maszynie sterow-
nik FANUC 31i-WB w połączeniu z nowym typem 
generatora pozwala na bardzo szybką, wydajną  
i dokładną obróbkę. Nowe rozwiązania kon-
strukcyjne zastosowane w obrabiarkach ROBO-
CUT, produkowanych zgodne z normami ISO 
9001, pozwalają na znaczne obniżenie zuży-
cia energii. Obrabiarki ROBOCUT są przygoto-
wane do współpracy z robotami przemysłowymi  
w ramach zintegrowanych aplikacjach, wymaga-
jących tylko nadzoru operatora.

Więcej informacji można uzyskać kontaktu-
jąc się z przedstawicielami firmy FANUC.

Nowy model robota współpracującego FANUC CR-14iA/L o udźwigu 14 kg

Oerlikon Balzers inauguruje nowe Centrum 
Klienta oraz obchodzi 20-lecie istnienia w 
Querétaro w Meksyku.

4 kwietnia Oerlikon Balzers, wiodący dostawca 
rozwiązań powierzchniowych, uruchomił nowe 
centrum obsługi klienta w Querétaro w Meksyku. 
Podczas ceremonii otwarcia firma Oerlikon Balzers 
Mexico obchodziła także 20-lecie istnienia. Nowy 
zakład to kolejny ważny kamień milowy w strate-
gii rozwoju Oerlikon Balzers, ponieważ pozwala 

firmie reagować na zwiększone zapotrzebowanie 
przemysłu motoryzacyjnego na wysokiej jakości 
powłoki i obróbkę cieplną.

Dzięki nowej inwestycji, Oerlikon Balzers 
zwiększyła swoją ofertę w regionie o innowa-
cyjne, przyjazne dla środowiska technologie PPD 
oraz BALITHERM PRIMEFORM, które zapew-
niają zrównoważoną produkcję części samocho-
dowych. Oba rozwiązania stanowią atrakcyjną 
alternatywę dla procesu chromowania, który od 

dawna uznawany jest za szkodliwy dla społe-
czeństwa i środowiska. 
Technologia PPD - przyjazna dla środowiska 
obróbka cieplna

PPD zabezpiecza narzędzia, nadając im 
odporną na zużycie, hartowaną powierzchnię, 
idealną do wymagających procesów produkcyj-
nych. Ponadto, ze względu na wymiary maszyny, 
zastosowanie metody daje klientom z branży 
motoryzacyjnej możliwość ulepszenia dużych 
narzędzi do tłoczenia oraz form wtryskowych  
o masie do 40 t i długości do 10 m. Ogromna 
pojemność komory PPD skraca czas realiza-
cji, umożliwia wytwarzanie lepszych i trwal-
szych komponentów samochodowych poprzez 
poprawę właściwości powierzchni narzędzi,  
a także powoduje znaczące oszczędności dzięki 
mniejszej liczbie złomowanych części i zmniejszo-
nej częstotliwości konserwacji narzędzi.
Więcej informacji na www.oerlikon.com/balzers

Kolejne Centrum Obsługi Klienta Oerlikon Balzers

GF Machining Solutions zaprasza na targi ITM  
w Poznaniu, gdzie zaprezentuje następujące rozwiązania:

Centrum do produkcji addytywnej z metalu - DMP Flex 350

DMP Flex 350 to wysokowydajne rozwiązanie do wytwarzania 
addytDMP Flex 350 to wysokowydajne rozwiązanie do wytwarzania 
addytywnego z metalu, będące alternatywą dla tradycyjnych proce-
sów produkcji. W obszarze roboczym 275 x 275 x 380 mm generuje 
mniejsze ilości odpadów, większe prędkości produkcji, krótki czas 
wprowadzania nastawy i buduje części metalowe o doskonałych 
właściwościach mechanicznych. Istnieje możliwość rozbudowy do 
rozwiązania DMP Factory 350 ze zintegrowanym systemem zarzą-

dzania proszkiem.

MACH-TOOL, Poznań 
Hala 1, stoisko 9

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

reklam
a
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Zakład Produkcji Form, Narzędzi Specjalnych 
i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „GRAFORM”

Narzędziownie, wtryskownie oraz producenci maszyn i narzędzi - cz. 29

Firma GRAFORM z Bydgoszczy w branży narzę-
dziowej działa od roku 1986. To polska, prywatna 
firma, która od samego początku jest w rękach Pana 
Stanisława Grabowskiego. W roku 1988 powstał 
dział narzędziowni.

Naszym rozmówcą oraz przewodnikiem po firmie 
był Pan Tomasz Rolla - kierownik narzędziowni.

■ Na zdjęciach: Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy (u góry) oraz Zakład 
Produkcyjny w Kruszynie (po prawej).

Edyta Lewicka: Panie Tomaszu nazwa firmy „Zakład Produkcji Form, Narzędzi Specjalnych i Przetwórstwa Tworzyw 
Sztucznych” wskazuje na szerokie spektrum działalności. Proszę powiedzieć czym się zajmujecie? 

Tomasz Rolla: Nasza firma zajmuje się produkcją wyrobów metodą wtrysku i rozdmuchu, ich montażem, produkcją przyrzą-
dów pomiarowych i automatów montażowych, produkcją form wtryskowych, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego. Jest to 
szeroki asortyment elementów wewnętrznych, części zewnętrznych, złącza, kanałów wentylacyjnych (rozdmuch). Elementami, 
w których się specjalizujemy są zbiorniki i wentylatory układów chłodzenia samochodów.

GRAFORM działa w branży już od 33 lat, a narzędziownia od 31. Proszę nam zdradzić ile to z tych trzydziestu lat, 
kiedy to narzędziownia funkcjonuje, kieruje Pan narzędziownią?

Od czterech lat mam przyjemność kierować ciekawym zespołem, jest to połączenie dużego doświadczenia, pasji do zawodu 
narzędziowca oraz zapału i kreatywności młodych.

GRAFORM posiada dwie lokalizacje, jedną w Bydgoszczy, natomiast druga znajduje się niedaleko – w Kruszynie. 
Proszę powiedzieć, co robicie w Bydgoszczy, a co w Kruszynie?

W dwóch zakładach produkcyjnych o łącznej powierzchni 15 000 m2, ponad 400 osób realizuje tematy technicznie bardzo 
trudne, wykorzystując silne zaplecze automatyzacji produkcji i montażu, przy użyciu narzędzi i oprzyrządowania wykonanych 
w sposób kompleksowy na dziale narzędziowni. W Bydgoszczy realizujemy produkcję na 26 wtryskarkach o sile zwarcia od 25 
do 500 ton. Również w Bydgoszczy zlokalizowana jest narzędziownia, natomiast w Kruszynie to 13 wtryskarek o sile zwarcia od 

400 do 900 ton, m. in. w technologii MuCell oraz 3 maszyny 
do rozdmuchu tworzyw termoplastycznych.

Bez zaawansowanych technicznie narzędzi do prze-
twórstwa tworzyw sztucznych, dział wtrysku nie mógłby 
funkcjonować. A w czym specjalizuje się narzędziownia?

Podstawowym zakresem działalności jest produk-
cja zaawansowanych narzędzi do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Realizujemy formy wtryskowe o masie do 10 ton, 
formy rozdmuchowe, obróbkę mechaniczną na maszynach 
CNC, naprawy i serwisowanie form.

Wykonujemy również urządzenia i automaty montażowe 
do montażu na wtryskarkach, w procesie produkcyjnym lub 
jako osobny proces montażowy. Są to między innymi linie 
do montażu elementów metalowych w gotowych wyrobach 
(styki, złączki, tuleje itp.), czy też automaty do zgrzewania 
elementów z tworzyw sztucznych.

Narzędziownia to nie tylko operatorzy maszyn, ale 
także biuro konstrukcyjne. Czy Wasz klient może liczyć 
na kompleksową obsługę?

Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie na każdym 
etapie tworzenia narzędzi, począwszy od przygotowania 
oferty, opracowania dokumentacji wyrobu, formy, procesu, 
przeprowadzenia testów pracy formy. 

Wasza kadra to wysoko wykwalifikowani specjaliści. 
Jakim stażem, umiejętnościami mogą pochwalić się Wasi 
pracownicy?

Narzędziownia to blisko 100 osób, pracujących na działach 
obróbki mechanicznej, budowy nowych form oraz serwiso-
wania form. Ich praca wsparta jest działem konstrukcyjnym, 
technologicznym i działem rozwoju. Blisko połowę naszej 
kadry stanowią pracownicy z długoletnim doświadczeniem, w 
tym z 15-20 letnim stażem pracy w naszym zakładzie, co sta-
nowi ogromny potencjał wiedzy, który wykorzystujemy. Kadra 
konstruktorów korzysta z programu do symulacji wtrysku, co 
gwarantuje poprawność obliczeń m. in. deformacji detali. Pro-
jektowaniem urządzeń montażowych zajmują się konstrukto-
rzy z Działu Rozwoju – ich wiedza i doświadczenie praktyczne, 
pozwalają na zaprojektowanie i wykonanie najbardziej skom-
plikowanych automatów montażowych.

Park maszynowy jest bardzo rozbudowany, posiada-
cie Państwo obrabiarki wielu znanych producentów. Co 
było czynnikiem decydującym przy wyborze tych, a nie 
innych obrabiarek?

Narzędziownia to blisko 40 różnego rodzaju maszyn, w 
tym 12 frezarek sterowanych numerycznie. Wybór każdej to 
przede wszystkim wynik analizy potrzeb. Przez lata doko-
nywaliśmy zakupów nowych maszyn różnych producentów, 
jednak oceniając stabilność, dokładność obróbki, uzyskiwaną 
jakość obrabianych powierzchni, trwałość, wydajność i pro-
duktywność - maszyny DMG MORI oceniamy najkorzystniej. 
Bardzo ważną sprawą jest także pozytywna ocena działań 
serwisowych. Szukaliśmy najlepszych możliwości symulta-

Fot. Wtryskownia w Bydgoszczy

Fot. Maszyna do rozdmuchu

Fot. Wtryskownia w Kruszynie

Fot. Automat montażowy
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nicznej obróbki 5-osiowej, m.in. w materiałach wysoko harto-
wanych, stąd wybór przy ostatnich inwestycjach trzech tego 
typu frezarek DMG MORI.

Jakiej wielkości formy możecie przygotować na 
posiadanych maszynach?

Realizujemy formy o masie do 10 ton. W zakresie frezowania 
5-osiowego nasze możliwości obróbki to 1300x1200x650 mm; 
elektrodrążenia 1400x1100x900 mm; wycinania drutowego 
740x490x600 mm.

Wspomniał Pan o dziale serwisowania form, w jaki 
sposób jest to realizowane mając dwa zakłady produkcyjne?

Każdy z zakładów posiada swój dział serwisowania form. 
Działają wg procedur i zasad, które zostały wypracowane 
przez wiele lat doświadczeń. Po przepracowaniu określonej 
liczbie cykli, formy poddawane są przeglądom, niezależnie od 
tego czy wyrób spełnia czy nie wymagania jakościowe. 

Tereny obok zakładu zlokalizowanego w Kruszynie 
są bardzo rozległe. Czy planujecie w przyszłości jego 
rozbudowę? 

Możliwości rozbudowy zakładu w Bydgoszczy już się 
wyczerpały, dlatego wszelkie tego typu plany wiążą się  
z Kruszynem. 

Obecnie znalezienie dobrego pracownika to coraz 
trudniejsze zadanie. Proszę zdradzić w jaki sposób GRA-
FORM radzi sobie z tym problemem?

Oczywiste, że kluczowe jest stworzenie takich warunków 
pracy, aby po pierwsze nikt z obecnej kadry nie myślał o odej-
ściu, a po drugie aby pojawiali się młodzi chętni do nauki. Czy 
udaje nam się zachęcić absolwentów szkół do podjęcia pracy 
w zawodzie narzędziowca? Nie jest łatwo mimo, że od ponad 
15 lat Graform jest stałym miejscem praktyk uczniów Zespołu 
Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy oraz praktyk stu-
denckich. Myślę, że za sukces można uznać, że dla 30% pra-
cowników narzędziowni, GRAFORM jest pierwszym miejscem 
ich pracy zawodowej.

Panie Tomaszu, dziękuję za rozmowę. Czego mogę na 
koniec Państwu życzyć?

Utrzymania wysokiej jakości naszych wyrobów, pozycji na 
rynku, a wówczas o fundusze na inwestycje będziemy mogli 
być spokojni.

Zakład Produkcji Form, Narzędzi Specjalnych i Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych „GRAFORM” 

Stanisław Grabowski
85-437 BYDGOSZCZ, ul. Wróblowa 3 

e-mail: sekretariat@graform.pl, www.graform.pl
tel/fax (52) 372 39 14

Fot. Prasa do tuszowania

Fot. Drążarka podczas obróbki dużej formy

Fot. Obrabiarka CNC DMU 75 monoBLOCK
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Edyta Lewicka: Jesteście Panowie związani z branżą narzędziową 
już od wielu lat. Pracowaliście wcześniej razem. Proszę powiedzieć skąd 
pomysł na wspólne otwarcie firmy, która działa w takiej branży?

Robert Markiewicz, Paweł Lichocki – Wcześniej pracowaliśmy przez wiele lat 
w firmach narzędziowych, które specjalizowały się w produkcji przyrządów dla 
tłocznictwa, budowie pras hydraulicznych oraz linii technologicznych. Pracowa-
liśmy również w tłoczni, a konkretnie zapewnialiśmy utrzymanie prawidłowej 
pracy przyrządów na prasach. Właśnie tam zdobyliśmy największe doświadcze-
nie. Podczas pracy w tłoczni widzieliśmy bieżące problemy wystepujące podczas 
produkcji, jak też czynnie uczestniczyliśmy w ich rozwiązywaniu. Z biegiem czasu 
narodziły się u nas pomysły na rozszerzenie oferty narzędziowni, w której pra-
cowaliśmy o wykonywanie dodatkowych usług. Jednak firma miała odmienną 
koncepcję rozwoju, która skupiała się głównie na wewnętrznej produkcji. Widząc 
duże zapotrzebowanie na podobne usługi na bydgoskim rynku narzędziowym, 
postanowiliśmy otworzyć własną firmę.

Posiadacie doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności w tej dziedzi-
nie. To są Wasze mocne strony - w jaki sposób te zalety były pomocne na 
początku prowadzenia działalności?

W poprzednich firmach pracowaliśmy głównie jako programiści i operatorzy 
drążarek drutowych. Mieliśmy również trochę doświadczenia w obróbce skra-
waniem. W związku z tym postanowiliśmy rozpocząć działalność zaczynając 
od zakupu drążarki drutowej i przepalarki do otworów. Mając doświadczenie 
w pracy na tych maszynach, praktycznie od pierwszego dnia po zainstalowa-
niu maszyn, byliśmy gotowi do pracy. Umiejętności i nawyki, które zdobyliśmy  

Narzędziownie, wtryskownie oraz producenci maszyn i narzędzi - cz. 30

w poprzednich firmach okazały się na tyle wystarczające, że wykorzystanie 
ich umożliwiło nam realizację zamówień na najwyższym poziomie.

NEW TECHNOLOGY NARZĘDZIOWNIA – czego produkcją zajmuje 
się Firma?

Świadczymy przede wszystkim usługi w zakresie elektroerozyjnego cięcia 
drutem – posiadamy aż cztery maszyny tego typu. Poza tym oferujemy usługi 
frezowania CNC, elektrodrążenia otworów oraz szlifowania płaszczyzn. Zaj-
mujemy się również produkcją wykrojników i tłoczników oraz wykonujemy 
pojedyncze elementy do przyrządów np. stemple, matryce, płyty dociskowe, 
prowadzące, stemplowe itp.

W narzędziowni dominują maszyny GF Machining Solution – dla-
czego zdecydowaliście się na maszyny akurat tego producenta?

We wcześniejszych latach, w innych firmach, pracowaliśmy na maszy-
nach GF Machining Solution i byliśmy z nich zadowoleni, dlatego postanowi-
liśmy wyposażyć nasz park właśnie w maszyny tego producenta. 

Maszyny, które posiadamy w większości zostały zakupione jako nowe. 
Trzy drutówki Agie Charmilles 300 Cut Sp oraz frezarki CNC Mikron. Uży-
wane maszyny to drutówka Agie Charmilles FI 440 SLP oraz przebijarka do 
otworów Agie Charmilles Drill 11 – od tych maszyn zaczynaliśmy budować 
naszą firmę. Poza tym posiadamy frezarkę CNC Deckel Maho DMU 80E oraz 
cztery szlifierki ELB, Jotes i dwa Jungi. 

Oczywiście wszyscy wiemy, że GF Machining Solution jest światowym 
liderem, jeśli chodzi o obrabiarki dla narzędziowni. Osobiście znam wiele 
osób, które pracowały również na maszynach innych producentów, także 
na drążarkach i w ich opinii maszyny GF Machining Solution są bardzo pozy-
tywnie oceniane.

Na jakim oprogramowaniu CAD/CAM pracujecie?
Do programowania elektrodrążarek drutowych stosujemy program PEPS,  

a do frezowania wykorzystujemy NX CAM. Staramy się wyeliminować całko-
wicie programowanie przy maszynach. Chcemy, aby operatorzy skupiali się 
głównie na obsłudze maszyn i ustawianiu detali.

W swojej firmie wykonujecie narzędzia, wykrojniki, tłoczniki  
i części form do wielu firm. Co czyni Waszą firmę godnym polecenia 
partnerem? 

Jako podwykonawca wielu firm zwracamy szczególną uwagę na rzetel-
ność, solidność i najwyższą jakość wykonania zleconych prac. Zależy nam 
na długoterminowej współpracy, dlatego też chcemy być identyfikowani 
jako niezawodny partner. Doświadczeni pracownicy realizują projekty ściśle 
według standardów i wytycznych klienta.

No właśnie „solidność i najwyższa jakość świadczonych usług” – 
czy poczyniliście jakieś kroki, aby móc to udokumentować?

Obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania certyfikatu ISO. Wcześniej mieli-
śmy swój „wewnętrzny system” produkcyjny, jak się potem okazało bardzo 
ułatwiający nam przyjęcie nowych standardów. W najbliższej przyszłości 

Wykrojniki, tłoczniki, usługowe cięcie drutowe WEDM

W trzecim wydaniu Forum Narzędziowego OBERON wróciliśmy  
z artykułami na temat narzędziowni do województwa kujawsko-pomor-
skiego, a konkretnie do Bydgoszczy. Firma NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. 
właśnie w tym zagłębiu branży narzędziowej działa już od 1999 roku. 
NEW TECHNOLOGY od wielu lat jest także członkiem Bydgoskiego Kla-
stra Przemysłowego.

Podczas swojej wizyty spotkałam się z właścicielami firmy – Robertem 
Markiewiczem oraz Pawłem Lichockim.

► Na zdjęciu właściciele firmy NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o.: Pan Paweł Lichocki 
oraz Pan Robert Markiewicz.

▲ Fot. Przykładowe detale wykonane w firmie NEW TECHNOLOGY na maszynach GF Machining Solution.
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chcemy również stworzyć w firmie izbę pomiarową wyposażoną w maszynę 
pomiarową 3D. Obecnie pracownicy przeprowadzają stanowiskową kontrolę 
jakości przy użyciu podręcznych urządzeń pomiarowych typu mikromierze, 
średnicówki itp. Bardziej skomplikowane elementy są również sprawdzane 
przy użyciu sond na maszynach CNC.

Często mówi się, że sukces firmy leży w rękach załogi – jak to jest 
w Waszej firmie? 

Tak to prawda, wszyscy wiemy, że najbardziej zawansowane technolo-
gicznie urządzenia bez odpowiedniej obsługi człowieka są po prostu bez-
użyteczne. Posiadamy bardzo doświadczony personel, staramy się również 
zatrudniać młode osoby, które jak to się mówi „wrzucamy na głęboką wodę” 
i jest to chyba najlepszy sposób na zdobycie doświadczenia.

Wspomniał Pan, że wspomagacie wiele firm w utrzymaniu cią-
głości produkcji oraz w serwisowaniu przyrządów. Zwykle firmy tego 
typu usługi wykonują w kilka/kilkanaście dni. Jak to się dzieje, że „od 
ręki” jesteście w stanie wykonać różne części? 

Dzięki zgromadzeniu sporych zapasów stali narzędziowej typu 1.2379 
(NC11LV), Sleipner, Vanadis zahartowanej do 62HRC jesteśmy w stanie  
w krótkim czasie wykonać zapasowe części typu stemple i matryce. Wykorzy-
stywana jest przy tym technologia elektroerozyjnego cięcia drutem WEDM 
oraz umiejętność frezowania i wykonywania gwintów w materiałach o twar-
dości powyżej 60 HRC, ponadto wykorzystujemy elektrodrążenie otworów.

Firma NEW TECHNOLOGY należy do Klastra Przemysłowego. 
Wiem, że często wspólnie z Klastrem wystawiacie się na targach 
branżowych. Wielokrotnie wystawialiście się także samodzielnie. 
Proszę zdradzić, na jakich targach macie Państwo zamiar wystawiać 
się w najbliższych miesiącach?

Ostatnio oczywiście wystawialiśmy się na targach Innoform w Bydgosz-
czy. W maju wystawiamy się z Klastrem na targach Plastpol w Kielcach, nato-
miast jesienią samodzielnie wystawiamy się na targach Toolex w Sosnowcu. 
Oczywiście wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia naszego stoiska. Jak zwykle na naszym stoisku będą jakieś słod-
kie niespodzianki ;-)

Poznałam Wasze plany targowe. A jakie plany na przyszłość ma 
Firma NEW TECHNOLOGY? 

Tak jak już wspominałem wcześniej, w planach jest stworzenie izby 
pomiarów, zakup kolejnych maszyn. Planujemy również otworzyć się na 
Europę i wystawić na targach zagranicznych. Dlatego jako goście wybie-
ramy się na targi narzędziowe do Mediolanu, żeby zobaczyć jak wygląda 
tego typu impreza.

W takim razie życzę powodzenia w realizacji planów oraz do zobaczenia na targach w Kielcach. Dziękuję za rozmowę.

New Technology Sp. z o.o.
ul. Nakielska 89, 85-347 Bydgoszcz
Kom. +48 603 37 35 99
Kom. +48 501 35 50 50
E-mail: tools@newtec.pl
www.newtec.pl/pl/narzedziownia

Szanse na przestoje? 
Zerowe.

Inaczej niż w sporcie, w przemyśle najlepsze wyniki nie mogą zależeć 
od formy w danym dniu. Muszą być osiągane każdego dnia. Dlatego do-
brze wiedzieć, że centra obróbkowe Hermle – aż po najdrobniejszą część 
– gwarantują maksymalne bezpieczeństwo procesu przy minimalnych 
tolerancjach.

Więcej o niezawodności naszych centrów obróbkowe na stronie: 
hermle.de

Centra obróbkowe o najwyższym stopniu  
niezawodności.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, marek.majewski@hermle.pl, piotr.mezynski@hermle.pl
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Firma Abplanalp będąca autoryzowanym dealerem 
GERIMA GmbH zorganizowała konkurs:

GERIMA Mistrzowie Optymalizacji
Celem I edycji konkursu było zachęcenie Państwa do stosowania rozwiązań sprzyjających wzrostowi pro-

duktywności, obniżeniu kosztów produkcyjnych, przy równoczesnym wytwarzaniu detali najwyższej jako-
ści. Chcieliśmy zachęcić Państwa do podzielenia się swoimi sukcesami, wynikającymi ze stosowania urzą-
dzeń i maszyn GERIMA w codziennej pracy.

Poniżej przedstawiamy dwa przypadki zastosowania produktów GERIMA, które postanowiliśmy wyróżnić w naszym 
konkursie. Firmom Borimex oraz Komfort Sp. z o.o. gratulujemy, a naszych Czytelników zapraszamy do lektury.

CMYK 6/96/76/6

CMYK 0/0/0/0

Dlaczego Klienci wybierają Komfort?

Produkty firmy KOMFORT wykonane są z najwyższej jakości surowców i materiałów. Charakteryzują się wysoką, stabilną i powtarzalną 
jakością. Gotowe wyroby wytwarzane są przy zastosowaniu innowacyjnych technologii i poddawane stałym kontrolom na wszystkich 
etapach procesu produkcyjnego.

Nasz nadrzędny cel to dbałość o wysoką jakość, która gwarantuje trwałość i niezawodność naszych wyrobów, mających zapewnić 
nabywcom satysfakcję z użytkowania produktu oraz wzbudzić ich lojalność.

Komfort Sp. z o.o.

Firma KOMFORT została założona w 1972 roku przez Jana Kubac-
kiego i początkowo działała jako Zakład Usługowo-Ślusarski. Swoją 
działalność rozpoczęła od wykonywania usług dla ludności i na 
potrzeby budownictwa.

Rok 1986 był rokiem przełomowym. Podjęto wówczas próbę 
przekwalifikowania zakładu, rozpoczynając produkcję części zamien-
nych do samochodów. Jeszcze w tym samym roku Zakład Usługowo-
-Ślusarski otrzymał pierwszy certyfikat jakościowy i zezwolenie na 
dopuszczenie do obrotu handlowego produkowanych szczęk hamul-
cowych do samochodu dostawczego Żuk.

Od ponad dwudziestu lat firma wytwarza części zamienne do 
układów sprzęgłowych i hamulcowych. Produkty te są przeznaczone 
dla rynku części zamiennych, jak i do montażu nowych ciągników.

Na dzień dzisiejszy zakład produkuje ponad trzysta rodza-
jów części i podzespołów. Bogaty park maszynowy daje również 
możliwość wykonywania produktów na specjalne zamówie-
nie według rysunku lub wzorca. Firma jest otwarta na propozy-
cje dotyczące produkcji nowych wyrobów zgodnie z potrzebami  
i wymaganiami jakie stawiają klienci.

Powyższy cel zmusza nas do wybierania najlep-
szych dostawców i tak zaczęła się nasza współpraca 
z Abplanalp.

Od wielu lat w naszym parku maszynowym 
posiadamy obrabiarki CNC, które wykorzystujemy 
w procesie produkcyjnym, również podczas procesu 
ukosowania.

Dla takich obrabiarek jest to prosta opera-
cja, jednak w przypadku elementów o różnora-
kich gabarytach oraz krótkich seriach produkcyj-
nych, występuje konieczność częstego przezbraja-
nia maszyn i wykonywania każdorazowo, innego 
systemu mocowania detalu.

W połączeniu z koniecznością angażowania 
wysoko wykwalifikowango personelu i zajmowa-
nia maszyn prostą stosunkowo obróbką (zamiast 
dedykowaną wysoko wyspecjalizowaną) generu-
jącą, niestety, wysokie koszty jednostkowe, zaczęli-
śmy poszukiwać alternatywy.

Po pierwszych pokazach i testach przeprowa-
dzonych przez pracownika działu GERIMA z firmy 
ABPLANALP, rozpoczęliśmy naszą przygodę z ukoso-
warką mobilną z serii SMA. Początkowo, z napędem 
elektrycznym, następnie już o klasę wyżej, czyli  
z napędem turbinowym pneumatycznym.

Ta zmiana pozwoliła nam na wyciągnięcie  
z frezarki dużej części elementów po spawaniu, co 
pozwoliło firmie poprawić rentowność wykony-
wanych zleceń. Co ważne, nie obniżyliśmy jakości 
wykonywanych faz z zachowaniem dokładnego 
kąta oraz wymaganych na rysunkach wymiarów 
oraz progów spawalniczych.

W roku 2018 współpraca z Abplanalp umocniła 
się jeszcze bardziej – pojawiła się u nas stacjo-
narna GERIMA MMB 500 w zakresie kątów 30-60°. 
Maszyna ta charakteryzuje się bardzo wysoką 
jakością i precyzją skrawania. Jest uniwersalna w 
najlepszym znaczeniu tego słowa. Służy do obróbki 
małych, średnich oraz dużych elementów. Jest szcze-
gólnie wydajna przy seryjnej produkcji, a w połączeniu z dostępnym w standardzie systemem mgiełki olejowej, bardzo ekonomiczna.

Maszyna stała się niezastąpiona. Już w drugim dniu szkolenia przy maszynie stało kilka palet z detalami i elementami do ukosowania. 
Szybki proces wdrożenia zakupionej maszyny do efektywnej pracy (maszyny załogi) spowodował, że uzyskaliśmy bardzo szybko zwrot  
z poczynionych inwestycji.

Przy każdym spotkaniu z Dostawcą, podkreślamy słuszność dokonanego wyboru.

Aktualnie współpraca w zakresie rozwiązań technicznych GERIMA rozwija się – po ostatnich testach rozważamy zakup kolejnych 
urządzeń oraz osprzętu – rozwiązania dedykowanego do dokładnego wykonywania zaokrągleń krawędzi blach na promienie. W grę wchodzi 
seria od R1 do R4.

Co dalej?

Może kolejna maszyna MMB...?

Organizatorem I edycji konkursu GERIMA Mistrzowie Optymalizacji jest firma Abplanalp Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, tel. 22 379 44 00, fax 22 379 44 90, biuro@abplanalp.pl, www.abplanalp.pl

 Komfort Sp. z o.o. Sp. k.
 Os. Cechowe 22, 64-840 Budzyń, komfort@komfort.net.pl, www.komfort.net.pl
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Organizatorem I edycji konkursu GERIMA Mistrzowie Optymalizacji jest firma Abplanalp Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, tel. 22 379 44 00, fax 22 379 44 90, biuro@abplanalp.pl, www.abplanalp.pl

 BORIMEX
 Borowa 110 A, 39-305 Borowa k. Mielca, borimex@borimex.pl, www.borimex.pl

Firma Abplanalp będąca autoryzowanym dealerem 
GERIMA GmbH zorganizowała konkurs:

GERIMA Mistrzowie Optymalizacji

CMYK 6/96/76/6

CMYK 0/0/0/0

Blisko 40-letnia obecność na rynku pozwoliła nam pokazać się jako solidny partner do współpracy. Dzięki ciągle doskonalonej wiedzy  
i umiejętnościom, terminowo wywiązujemy się z warunków podpisanych umów, rzetelnie i profesjonalnie podchodząc do każdego klienta. 

Zgodnie z naszą misją „Sprawdzona Jakość” 
dbamy z największą starannością, aby nasze wyroby 
spełniały oczekiwania nawet najbardziej wymagają-
cych klientów oraz gwarantowały niezawodność  
i sprawność przez wiele lat.

Posiadamy nowoczesny, kompleksowo wyposa-
żony park maszynowy z zapleczem konstrukcyjnym 
i technologicznym, dzięki którym możemy produ-
kować zaawansowane technicznie wyroby według 
wymagań klienta lub na podstawie dokumentacji 
sporządzonej przez naszych konstruktorów.

Chcemy, aby nasza firma ciągle się rozwijała. 
Z tego powodu współpracujemy z Ośrodkami 
Naukowymi oraz Badawczo - Rozwojowymi w 
zakresie opracowywania nowych technologii oraz 
dostawcami wszelkich innowacyjnych rozwiązań.

BORIMEX - Sprawdzona Jakość

Firma Borimex jest rodzinną firmą z historią sięgającą roku 1947. Obecny właściciel, Zygmunt Krupa – syn założyciela, w roku 1977 
stworzył przedsiębiorstwo zajmujące się obróbką metalu. Tradycje w firmie kontynuują synowie Arkadiusz i Marcin Krupa.

Borimex oferuje kompleksowe wykonanie metalowych elementów i detali, począwszy od zaprojektowania, poprzez zakup mate-
riału, cięcie, spawanie, obróbkę CNC, czyszczenie powierzchni, a skończywszy na montażu, malowaniu i pakowaniu gotowych detali.

Tak pojawiła się u nas GERIMA.
Jednym z rodzajów obróbek jakie wykonujemy jest spawanie, wymuszające na nas stosowanie fazy spawalniczej – głównie 

typu V. Dotychczas operacja była realizowana przy zastosowaniu tradycyj-
nych metod obróbczych – głównie szlifierkami dwuręcznymi oraz meto-
dami gazowymi. Jednak wysoka temperatura ma negatywny wpływ na 
powierzchnie obrabiane.

Prezentacja techniczna jaką przeprowadził u nas przedstawiciel Działu 
GERIMA z firmy Abplanalp oraz kilka testów produkcyjnych, skłoniły nas 
do nabycia największej i najcięższej ukosowarki mobilnej z napędem wyso-
kiej częstotliwości.

Urządzenie posiada przetwornicę generującą moc czynną 11 kW oraz 
unikalny wysoko wydajny osprzęt GERIMA. Pozwoliło to na wykonanie 
nam „ skoku technologicznego”.

Obecnie, dzięki tej zmianie, wykonujemy fazy spawalnicze z jakością 
powierzchni znacznie przekraczającą wymagania w branży.

Wszystkie operacje wykonywane są z zachowaniem idealnego kąta 
oraz wymaganych na rysunkach wymiarów faz i progów spawalniczych.

Poprawa jakościowa to jednak nie wszystko. Znacząco zyskaliśmy 
także na czasie. Dzięki wyeliminowaniu błędów jesteśmy w stanie wyko-
nać od kilku do kilkunastu razy więcej detali, przy zaangażowaniu mniej-
szej liczby pracowników, którzy wygospodarowany czas mogą poświęcić 
innym zadaniom.

Doświadczenie z maszynami GERIMA uświadomiło nam, że warto 
przyglądać się i optymalizować również procesy, które na co dzień traktu-
jemy jako poboczne.

Zmiany, jakie wdrożymy, w połączeniu z jakością produktów GERIMA, 
zwiększyły naszą konkurencyjność.

Z pewnością nie jest to ostatnie urządzenie tej marki w naszym parku 
maszynowym.

Dziękujemy!
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4 - 7 czerwca 2019r., Poznań 
hala 3, stoisko 25 

ZAPRASZAMY! 

Nowa tokarka uniwersalna INDEX B400. 
Teraz dostępna z przeciwwrzecionem. 
 

Idealna do produkcji jednostkowej i średnioseryjnej

Zaprojektowana do najtrudniejszych zadań

BUDOWA:

■	 Koncepcja przestrzeni roboczej o wyrazistej strukturze  
i wysokiej ergonomiczności;

■	 Sztywne, skośne łoże 45° z odlewu mineralnego i konstrukcji 
monoblokowej zapewnia wysoką dokładność;

■	 Wrzeciono robocze z końcówką A8 oraz napędem pasowym 
do osiągania wysokich momentów obrotowych;

■	 Przelot wrzeciona Ø 82 mm, uchwyt zaciskowy do Ø 315 mm;

■	 Szeroko rozstawione prowadnice łoża;

■	 12 pozycyjny rewolwer z uchwytem VDI 30 oraz systemem 
„W-serration” zapewniającym wysoką powtarzalność moco-
wania oprawek;

■	 Prostopadła, liniowa oś Y zapewniająca wysoką dokładność;

■	 Duże przesuwy w osiach X 255 mm/Y ±60 mm/Z 750 mm;

■	 Przeciwwrzeciono z końcówką A6 lub konik NC z elektronicz-
niesterowalną osią;

■	 Podtrzymka pozycjonowana elektronicznie;

■	 Odbiór detali.

ZALETY:

■	 Wysoka sztywność;

■	 Szybkie uzbrajanie;

■	 Doskonały dostęp do przestrzeni roboczej;

■	 Optymalny spadek wiórów;

■	 Zaawansowany panel operatorski iXpanel.

DANE TECHNICZNE

Zakres roboczy

Długość toczenia mm 750

Wrzeciono główne

Przelot wrzeciona mm 82

Maks. średnica uchwytu mm 315

Maks. prędkość obrotowa min-1 4 000

Moment obrotowy 100%/40% ED) Nm 16/24

Moc napędowa (100% / 40% ED) kW 375/550

Przeciwrzeciono

Przelot wrzeciona mm 65

Maks. średnica uchwytu mm 175

Maks. prędkość obrotowa min-1 4 000

Moment obrotowy (100%/40% ED) Nm 8/12

Moc napędowa (100%/40% ED) kW 79/119

Rewolwer narzędziowy

Uchwyty narzędziowe VDI 30 ilość 12

Napędzane narzędzia ilość 12

Przejazd w osiach X/Y/Z mm 255/±60/750

Maks. prędkość obrotowa min-1 6 000

Moment obrotowy (100%/25% ED) Nm 12/19,5

Moc napędowa (100%/25% ED) kW 2,75/5,5

Konik

Mocowanie rodzaj SK30 lub MK5

Maks. siła docisku N 10 000

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

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

GALIKA sp. z o.o.

Ul. Spacerowa 12/4, 00-592 Warszawa, Tel. +48 22 848 24 46
Ul. Kolista 25, 40-486 Katowice, Tel. +48 32 735 03 76

galika-wars@galika.pl, www.galika.pl
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Abplanalp Sp. z o.o.
Nakamura-Tome Łulasz Sałach lukasz.salach@abplanalp.pl

www.abplanalp.pl

SC-100 200 400 A2-5 51 - 5000 - 11/7,5 150 400 - 20 36 3 - 0,6-4,0 400 1950 1700 1782 4500

SC-300IIL 360 1100 A2-8 71 (89) - 3500 - 22/18,5 232,5 1135 - 25 30 5 90 2,5-6,5 100 5065 2130 2400 11000

Abplanalp Sp. z o.o.
Nomura

Dariusz Magdziarz 
Kom. 602 722 562

dariusz.magdziarz@
abplanalp.pl
www.abplanalp.p

NN-20J3 20 200 tuleja 
zaciskowa 23 - 1000 - 3,7/2,2 - - - 28m/min 30m/min - - - - 2276 1644 1855 2700

NN32B3 32 190 tuleja 
zaciskowa 37 - 8000 - 7,5/5,5 - - - 36m/min 36m/min - - - - 2270 1425 1825 3030

Abplanalp Sp. z o.o.
Haas Automation Grzegorz Sak grzegorz.sak@abplanalp.pl

www.abplanalp.pl-

ST-15 356 403 A2-6 64 88,9 4000 - 14,9 200 406 - 30,5 30,5 3 - - 100 3200 1880 1842 3584

ST-30 533 660 A2-6 76 88,9 3400 - 22,4 318 660 - 24 24 4 - - 724 4826 2515 2438 6487

AI Lab Sp.J.
Akira-Seiki 

Jarosław Hołody 
kom. 600 961 620

j.holody@ailab.pl 
www.ailab.pl

SL25MC 530 380 A2-6 52 - 0-5000 - 13 195+5 435 - 36000 36000 MT4 - 100 100 2450 1500 1720 3800

AI Lab Sp.J.
FAT Haco FTM1000 1000 1500-

7500 A2-15 140 - 0-1800 - 66 660 1500 7500 16000 22000 MT6 200 - 300 7850-
13850 3000 3100 25500

43500

GOODWAY
APX Technologie Sp. z o.o.

Michał Tokarczyk
kom. 609 989 855

m.tokarczyk@apx.pl 
www.apx.pl

GS-8000L6 970 6200 18''(24) 205 - 5-800 1150 30/45 525 525 6200 10,5m/
min

12
m/min A2-15 160 - - 10525 3400 3065 27400

GS-200(L) 420 591/
1191(L) 8'' 66 51 48-4800 600 11/15 +10,-200,

-30
+30, -570,/
+30, 1170 L

20
m/min

24
m/min A2-6 85 - - 3500 2670 1900 4800

DMG MORI Polska Andrzej Śliwiński
kom. 606 804 950

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

NLX2500Y/700
NLX2500Y/12 366 705

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

80
(op.90)

0-4000
(op.0-2500)

4000
(op.2500)

18,5
(op.26) 260 795

(Z=700)
1345

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

NLX6000Y/
2000 920 2000 JIS A2-20 285 116 0-1000 1000 45 485 n/a 2150

(Z=2000) 20m/min 24m/min MT5 150 980 150 7614 3157 2885 19200

Eurometal Sp. z o.o. Maciej Gugnowski 
Tel.  58 680 25 32

eurometal@euro-
metal.com.pl
www.eurometal.com.pl

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

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

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

Jan Mączyński
Tel. 22 848 24 46

galika-wars@galika.pl
www.galika.pl   

B400 650 750 A8 DIN 
55026 82 82 4000 - 24 265 750 60 40 40 MK5 70 10000 70 4970 2370 2300 7800

TNA600 680 1000 A11
DIN 55026 100 100 2800 - 31 320 1070 - 15000 20000 MK6 100 13100 100 5500 2287 2147 6800

HACO FAT Krzysztof Orłowski 
Kom. 694 497 367

handel@fathaco.com 
www.fathaco.com

TUR560MN 560 1000 Camlock 
d1-8 105/190 - 2 biegi 2500 18,5 365 1000 1500 8 8 5 100 - 200 2995 2290 2150 3700

TUR1550MN 1550 8000 A2-15 140/320 - 2 biegi 900 56 775 8000 8000 10 8 6 200 - 200 11200 3300 2550 25600

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

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

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

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

Janus Obrabiarki Ewa Wojańczyk, tel. 
32 266 40 51 wew.32

biuro@janusobrabiarki.pl; 
www.obrabiarki.biz.pl

TK-500/1500
CNC TI 500 1500 A2-8 82 97 50-2000 - 7,5 330 - 1500 5 8 MT4 75 - 150 3320 1600 - 3350

BOSS-12 500 750 - 91 105 0-1800 - 11 280 750 - 15 20 MT5 - - 0 3200 1900 2000 4800
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Tokarki CNC - raport

Tokarka CNC 
KOVOSVIT MAS 
POLSKA - SP 430

INTER-PLAST 
Z. Bodziachowska-Kluza Sp.J. 
- Tokarka CNC - SLX-355
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Fabryka Automatów Tokar-
skich we Wrocławiu S.A. 
Grupa HACO 53-234 Wrocław

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

TUR MIN/MN P
560/630/710

560-300
630-370
710-440

1000,2000
3000,4000

D1-8,
D-11

A2-11,A-2-15

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

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

pinola 
manualna

lub
hydrau-

liczna

180/150 od
2990 2270 2200 od

3700

TUR SMN
800/930/1100

800-500
930-610
1100-760

2000
6000

D1-11
A2-15
A2-20

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

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

4850
od

2660 2100 od
7300

TUR MN
1150/1350
1550

1150-700
1350-900
1550-1100

2000
4000
16000

A2-15
A2-20

140,220
320

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

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

MK6
200 200 od

5200
od

2660 2550 od
17000

KOVOSVIT MAS POLSKA Roman Szypka
tel. 61 817 82 65

biuro@kovosvit.pl
www.kovosvit.pl

MASTURN 
MT550i 
CNC 800

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

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

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

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

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

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

Richo Polska Piotr Pawlicki
kom. 781 677 446

richo@richo.pl 
www.richo.pl

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

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

STYLE CNC Machines Sp. z o.o. 
Sosnowiec

Kamil Piąty
kom. 883 444 723

k.piaty@stylecncmachines.
com
www.stylecncmachines.pl

STYLE 510 max.
510

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

3700 1800 1800 3000

STYLE 1200 max.1200 2200-
5000

A2-11, 
A2-15, 
A2-20

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

7300 2800 2400 6800-
10000

TBI Technology Sp. z o.o. Dział Handlowy 
tel. 32 777 43 60

kontakt@tbitech.pl
www.tbitech.pll

TBI TC 300
Compact SMC 400 300 A2-5/

A2-6 43 - 6000 2000/
4500 11 200 - - 30 30 MT4 - - - 3200 1300 1860 3500

TBI TC 500 
SMCY 500 350 A2-5/

A2-6 66 - 6000 2000/
4500 11 230 - - 30 30 MT4 - - - 3350 1650 1750 5900

Tokarka firmy DMG MORI 

- NLX2500Y-700
Tokarka DMG MORI 
LY6000Y-2000
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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 

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 uży-
wane 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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Zindywidualizowane rozwiązania dla procesów produkcyjnych.

Jako lider w branży obróbki addytywnej części metalowych, firma DMG MORI łączy modele LASERTEC 3D  
i LASERTEC SLM z centrami obróbczymi, włączając je w szerokie i zróżnicowane portfolio obrabiarek.

► 20 lat doświadczenia w technologii laserowej i technologii SLM.

► LASERTEC 3D hybrid / LASERTEC 3D:
• Sukces na rynku w zakresie spawania laserowego z dyszą proszkową;

• LASERTEC 3D hybrid: konwencjonalna obróbka w jednym mocowaniu.

► LASERTEC SLM:
• Unikatowy system modułu proszkowego rePLUG do wymiany materiału w mniej niż 2 godziny;

• System otwarty: indywidualne dopasowanie wszystkich ustawień obrabiarki i parametrów procesu, a także nieograniczony wybór 
materiałów.

► CELOS: integralne oprogramowanie, umożliwiające obsługę całego procesu, począwszy od programowania CAM do sterowania 
obrabiarkami.

► Kompleksowe usługi doradcze w postaci rzetelnego przekazywania specjalistycznej wiedzy o technologii i procesie.

Potencjał obróbki addytywnej
Ciągły wzrost zainteresowania technologią obróbki addytywnej sygnalizuje projektantom, jaki potencjał drzemie w tej metodzie wytwarzania 

komponentów i narzędzi.

Dzięki kombinacji technologii obróbki addytywnej i stosowania konwencjonalnych obrabiarek CNC, firma DMG MORI opracowała cztery indywi-
dualne łańcuchy procesów, mając na uwadze zapotrzebowanie na rynku.

LASERTEC 3D hybrid:
Obróbka addytywna z wykorzystaniem dyszy proszkowej i konwencjonalne metody obróbki w jednym mocowaniu

Maszyny LASERTEC 3D hybrid i LASERTEC 3D umożliwiają spawanie laserowe z zastosowaniem dyszy proszkowej. Jest to pierwsze tego typu roz-
wiązanie, umożliwiające obróbkę addytywną z zastosowaniem dyszy proszkowej i konwencjonalną obróbkę w jednym mocowaniu. Maszyna LASERTEC 

Obróbka addytywna
65 3D hybrid pozwala na 5-osiowe frezowanie symultaniczne elementów o średnicy do 500 × 400 mm. Maszyna LASERTEC 4300 3D hybrid umożliwia 
6-stronną obróbkę tokarsko-frezarską detali o średnicy do 660 × 1 500 mm. Zaprojektowane do kompleksowej obróbki części o niestandardowych geo-
metriach, maszyny z serii LASERTEC 3D hybrid pozwalają na elastyczną naprzemienną obróbkę tokarską lub frezarską oraz z zastosowaniem metody 
napawania laserowego.

LASERTEC 65 3D:
Idealne uzupełnienie dla obecnie zainstalowanych maszyn w zakładach produkcyjnych

Drugi etap łańcucha procesu wykorzystuje dyszę proszkową i składa się z kompaktowego centrum obróbczego LASERTEC 65 3D do 5-osiowej 
obróbki napawaniem laserowym i skrawaniem, umożliwiającego wykończenie części produkowanych metodą obróbki addytywnej. Dzięki temu LASER-
TEC 65 3D jest idealnym uzupełnieniem dla obecnie zainstalowanych maszyn w zakładach produkcyjnych oraz kombinacją metod obróbki, która zapew-
nia optymalne wykorzystane możliwości produkcyjnych.

DMG MORI uzupełnia wspomniane łańcuchy procesu programowaniem NC w hybrydowym CAD/CAM ze sterowaniem SIEMENS oraz parametrami 
technologicznymi, przesyłanymi z bazy danych materiałów, a także monitorowaniem procesów i sporządzaniem dokumentacji.

Seria obrabiarek LASERTEC SLM:
Dwa łańcuchy procesu z zastosowaniem obróbki addytywnej w łożu proszkowym

Firma DMG MORI oferuje serię obrabiarek LASERTEC 
SLM do obróbki addytywnej w łożu proszkowym (selektywne 
spiekanie laserowe), Przestrzeń robocza maszyny LASERTEC 
30 SLM 2-giej generacji wynosi 300×300×300 mm i dzięki 
nowej konstrukcji typu Stealth oferuje optymalny komfort 
obsługi, natomiast nowy model obrabiarki LASERTEC 12 SLM 
został specjalnie zaprojektowany do precyzyjnej obróbki ele-
mentów o cienkich ściankach. Posiada przestrzeń roboczą  
o wymiarach 125 x 125 x 200 mm i dokładność wytwarzania 
na poziomie 35 µm. 

◄ Niewykonalne dla konwencjonalnych metod obróbki: Zasto-
sowanie metody selektywnego spiekania laserowego, a co za 
tym idzie integracji funkcji i stosowania lekkich struktur pod-
trzymujących, pozwala na skrócenie czasów cykli wytwarzania.

Optymalny i jednolity interfejs umożliwia programowanie części na zewnątrz i przesyłanie danych do urządzeń w możliwie najkrótszym czasie, bez 
względu na poziom ich złożoności.

Przy współpracy z firmą INTECH firma DMG MORI opracowała oprogramowanie OPTOMET do sterowania parametrami poszczególnych procesów. 
Oprogramowanie posiada algorytmy samoregulacji i uczenia się, które wyliczają wymagane parametry danego procesu SLM z wyprzedzeniem kilku 
minut. Oznacza to, że maszyna samoczynnie wyliczy grubość warstwy, co pozwoli znacznie przyspieszyć i usprawnić proces wytwarzania.

Seria obrabiarek LASERTEC SLM:
Szybka wymiana materiału dzięki zastosowaniu systemu modułu proszkowego rePLUG

Jedną z najważniejszych funkcji jest wykorzystanie ela-
stycznego modułu rePLUG. „Wymiana modułu proszko-
wego zajmuje mniej niż dwie godziny. Co więcej, zamknięty 
obieg materiału zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i 
autonomię procesu” - wyjaśnia Mathias Wolpiansky, Dyrek-
tor Zarządzający firmy REALIZER GmbH.

◄ Elastyczny system modułu proszkowego rePLUG umożli-
wia wymianę materiału w mniej niż 2 godziny.

MACH-TOOL, POZNAŃ
DMG MORI
HALA 3, STOISKO 2
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Szybki etap uzbrajania lub przezbrajania obrabiarek to 
oszczędność czasu i pieniędzy. Maszyny, w trakcie operacji 
ustawczych, nie są wykorzystywane i nie dają żadnej wydajności. 
Także proces mocowania przedmiotów obrabianych jest czaso-
chłonny i kosztowny. Dlatego tak bardzo ważne jest skracanie do 
minimum czynności uzbrajania, zarówno dla produkcji jednost-
kowej, jak i masowej.

Szczególnego znaczenia nabiera także automatyzacja  
i standaryzacja czynności ustawczych przy zachowaniu dokład-
ności i powtarzalności, niezależnie od poziomu kwalifikacji ope-
ratorów. Nie bez znaczenia jest także eliminacja czasochłonnych 
regulacji i kalibracji przyrządów mocujących.

Do klasycznych rozwiązań przyspieszających uzbrajanie obrabia-
rek należą przede wszystkim systemy paletowe ZERO PUNKT, pozwa-
lające na mocowania przedmiotów na paletach poza obrabiarką, aby je 
następnie wprowadzić w ciągu ok. 5 sekund w przestrzeń obróbkową, 
zachowując wysoką dokładność pozycjonowania oraz powtarzalność. 
Przykładem są kompletne systemy paletowe EASYLOCK firmy RÖHM 
wraz z zintegrowanymi przyrządami mocującymi, spełniające wszelkie 
wymogi związane z wielkością produkcji.

Standardowe uzbrajanie lub przezbrajanie tokarek w uchwyty 
jest czynnością mało wydajną, wymagającą odpowiednich kwa-
lifikacji i doświadczenia. Także standardowa wymiana szczęk  

w uchwytach tokarskich jest czasochłonna. 

Producenci przyrządów proponują szybkozłączne adaptery 
umożliwiające szybkie przezbrajanie tokarek w różnego rodzaju 
uchwyty, ale ich aktualna cena oraz brak pełnej unifikacji stanowią 
wielokrotnie barierę inwestycyjną.

Jednym z ekonomicznych rozwiązań jest zastosowanie 
uchwytów tokarskich z systemem szybkiej wymiany szczęk. 
Pozwalają one w prosty sposób na wymianę lub odwróce-
nie szczęk w czasie kilkunastu sekund. Przykładem są uchwyty 
mechaniczne DURO-A RC firmy RÖHM, w których szczęki można 
wymienić nawet w czasie poniżej 12 sekund.

Obrabiarki wyposażone w uchwyty zaciskowe tulejowe 
stają się coraz bardziej popularne dla produkcji wielkoseryjnej. 
Znacznie szybszy czas mocowania przedmiotu obrabianego  
w uchwytach tulejowych w porównaniu z uchwytem szczęko-
wym, pozwala na znaczne oszczędności kosztów produkcji.

Firma RÖHM wprowadziła modułowy i uniwersalny uchwyt 
CAPTIS / ABSIS do zacisku zewnętrznego i wewnętrznego. 
Pozwala on na szybkie, ok. 40 sekundowe, przezbrojenie obra-
biarki z mocowania zewnętrznego na wewnętrzne, w różnych 
kombinacjach wymiarowych. Przezbrojenie polega na zamianie 
tulei zaciskowej na trzpień rozprężny.

Obecne prace rozwojowe dotyczą zwiększenia stopnia 
unifikacji przyrządów mocujących, pozwalających na szyb-
kie przezbrajanie różnych rodzajów obrabiarek oraz obniżenia 
ich kosztu. Dla wielu zakładów, wzrost efektywności produkcji 
wiąże się wyłącznie ze skróceniem czasów przygotowawczo-
-zakończeniowych.

Hubert Zalewski

Dyrektor Zarządzający

Roehm Polska sp. z o. o.

Skracanie czasu uzbrajania 
  lub przezbrajania obrabiarek

Zero Punkt RÖHM POWER GRIP + imadło 5-osiowe RZM 125

Zero Punkt RÖHM POWER GRIP + imadło NC RKE 92

Zero Punkt RÖHM POWER GRIP + uchwyt 3-szczękowy 
pneumatyczny LVE 125

Uchwyt hydrauliczny z szybko-wymiennymi szczękami DURO-A RC

Modułowy uchwyt rozprężny CAPTIS / ABSIS

reklam
a

 Wymiana szczęk poniżej 
50 sekund

 Gwarancja 3 lata
 Rewelacyjna cena i jakość

Nie zwlekaj! Zamów ofertę lub prospekt. 
Zapraszamy!

DURO-A RC 

ROEHM POLSKA Sp. z o. o. I www.roehm.biz  
roehmpolska@roehm.biz I Hotline: +48 22 759 59 90

NOWOŚĆ 

Uchwyty mechaniczne
z szybkowymiennymi
szczękami

Zero Punkt RÖHM EASYLOCK + imadło NC RKE 92

 



F
N

NUMER 03 (96) 2019 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

4140

N
F NUMER 03 (96) 2019FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

Systemy paletyzacji obsługiwane przez roboty umożliwiają 
wielowariantową produkcję 24 godziny na dobę

Szybko rosnący zakres oferowanych rozmiarów i wariantów 
produktów, a także rosnąca presja kosztowa coraz częściej wyma-
gają automatyzacji procesu produkcji. Maksymalizacja czasów 
głównych oraz ograniczenie kosztów osobowych, które dawniej 
dotyczyły jedynie dużych ilości, dziś stały się dostępne dla małych 
i bardzo małych partii. Szczególnie systemy paletyzacji obsługi-
wane przez roboty uznaje się za skuteczny sposób zwiększenia 
elastyczności procesów produkcyjnych. Pozwalają one zmniejszyć 
czas przestoju maszyny podczas produkcji pojedynczych detali  
i małych serii oraz umożliwiają zmniejszenie obsady produkcji  
w systemie trzyzmianowym. Utrzymuje się więc tendencja do 
wprowadzania rozwiązań umożliwiających zautomatyzowany 
załadunek obrabiarki. W procesie tym precyzyjna współpraca 
poszczególnych systemów chwytających oraz elementów tech-
nologii mocowania jest niezbędna.

System szybkiej wymiany palet jako podstawa

Zautomatyzowany załadunek maszyny można podzielić na 
dwa typy:

W przypadku dużych serii i długich czasów obróbki, detale 
są przeważnie ładowane przez roboty bezpośrednio do stacjonar-
nych urządzeń mocujących, takich jak na przykład uchwyty tokar-
skie lub kompaktowe wysokowydajne imadła mocujące TANDEM 
plus firmy SCHUNK. 

W przypadku średnich i małych serii coraz więcej użytkow-
ników decyduje się na zautomatyzowane rozwiązania, gdzie całe 
urządzenie mocujące, wraz z zamocowanym detalem jest przeno-
szone na paletach. Systemy paletyzacji obsługiwane przez roboty 
umożliwiają szczególnie szybką, wysoce elastyczną a przy tym 
stabilną wymianę urządzeń mocujących. W tym procesie detale  
i urządzenia mocujące są montowane na paletach, ułożonych na 
stojakach magazynowych i kolejno przenoszone przez robota do 
centrum obróbczego. Elementem centralnym w maszynie jest 
system szybkiej wymiany palet. W zaledwie kilka sekund ele-
ment ten pomaga automatycznie i dokładnie ustawić i zamo-
cować palety przenoszące detale na stole maszynowym. Sam 
proces mocowania detali odbywa się poza maszyną równolegle  
z obróbką, dzięki czemu jest on szczególnie czasooszczędny. 

Zautomatyzowane czyszczenie złączy oraz łatwe pozycjo-
nowanie

Każdą paletę wyposażono w złącze do systemu szybkiej 
wymiany palet, za pomocą którego jest ona łączona ze stołem 
maszyny. Elementy specjalne, takie jak moduł paletyzujący 
VERO-S NSA plus firmy SCHUNK, stworzono specjalnie z myślą  
o ładowaniu maszyn obsługiwanym przez roboty. Są one niezwy-
kle płaskie i można je wbudowywać bezpośrednio w stół maszyny, 

Systemy automatycznej paletyzacji od SCHUNK
co pozostawia wystarczająco dużo miejsca w przestrzeni robo-
czej na detal i ruchy osiowe. Dzięki opatentowanemu systemowi 
podwójnego skoku są one w stanie osiągnąć siłę docisku maks. 
20 tys. N oraz siłę trzymania przekraczającą 100 tys. N. Wytrzy-
małe moduły zapewniają dokładne mocowanie nawet w wyma-
gających warunkach obróbki zgrubnej. W celu zabezpieczenia 
procesu wymiany palet przed opiłkami i pyłem, przepływ powie-
trza oczyszcza płaskie powierzchnie i krótki stożek. Gwarantuje  
to czystą powierzchnię roboczą dla palet. 

Mocowanie i pozycjonowanie modułów odbywa się za pomocą 
krótkiego stożka o powtarzalnej dokładności <0,005 mm, co daje 
maksymalną precyzję nawet w najbardziej wymagających zasto-
sowaniach. Ze względu na stożkowe dopasowanie, również mimo-
środowo wprowadzone do modułu sworznie zaciskowe zostaną 
wycentrowane, co czyni proces mocowania niezwykle łatwym. 
Rzeczywiste mocowanie odbywa się za pomocą siły sprężyny bez 
konieczności zewnętrznego zasilania energią.

Sworznie unoszące ułatwiają zautomatyzowanie usuwanie 

W celu wymiany detalu sworzeń unoszący podnosi paletę  
o 0,5 mm, ułatwiając proces wymiany. Wszystkie etapy pro-
cesu, tj. stany „moduł otwarty”, „moduł zamknięty” oraz „paleta 
obecna” są monitorowane za pomocą dynamicznego pomiaru 
ciśnienia. W odróżnieniu od innych systemów mocowania moduł 
paletyzujący VERO-S NSA plus firmy SCHUNK nie zużywa energii 
podczas pracy. Detale pozostają bezpiecznie zamocowane nawet 
przy nagłym spadku ciśnienia w układzie. Ciśnienie systemowe  
6 barów jest wystarczające do otwarcia modułów. Pozwala to zre-
zygnować z kosztownych układów hydraulicznych oraz rozbudo-
wanych instalacji rurowych. W celu zapewnienia długiej żywot-
ności wszystkich elementów, takich jak korpus, kołki i pierścienie 
mocujące, zostały one wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, 
co czyni je całkowicie odpornymi na korozję.

Specjalne systemy przenoszenia 

W celu zapewnienia stabilnej wymiany palet w pełni zautoma-
tyzowanym zakładzie zaleca się zastosowanie specjalnych modułów 
obsługowych, takich jak lekkie złącze VERO-S NSR firmy SCHUNK 
o minimalnym konturze kolidującym. Można je stosować nawet 
w ciasnych przestrzeniach i umożliwia ono ładowanie palet niezwy-
kle blisko stołu maszynowego oraz stosowanie bardzo płaskich przy-
stawek składających się ze stacji mocującej i palety. Przy masie zaled-
wie 1600 g (NSR 160) moduł ten oferuje wysoki moment maksymalny 
o wartości nawet 1600 Nm (Mz) lub 600 Nm (Mx). Obok modułu 
NSR występuje również miniaturowe złącze VERO-S NSR mini o przy-
jaznej dla robotów masie zaledwie 400 g (Mx maks. 75 Nm, Mz maks. 
200 Nm). Na przeciwnym krańcu skali znajduje się złącze robota do 
dużych obciążeń VERO-S NSR maxi do ciężkich palet i kolumn mocu-
jących (Mx maks. 4000 Nm, My maks. 4000 Nm). Dla zapewnie-
nia niezawodności działania w wymagających warunkach, złącza 
całkowicie uszczelniono przed przedostawaniem się opiłków i chło-
dziwa. Ponadto standardowa funkcja czyszczenia gwarantuje wolną 
od wiórów, płaską powierzchnię pomiędzy paletą a złączem robota, 
a stalowe wkładki punktów styku sprawiają, że złącza są niezwykle 
odporne na zużycie.

Fot. 1. W przypadku małych i średnich partii system paletowania VERO-S NSA 
plus firmy SCHUNK zapewnia wysoką niezawodność procesową, elastyczność 
i wydajność. 

Fot. 2. Cztery pierścienie mocujące osadzone są płasko na okręgu wytyczonym 
przez średnicę zewnętrzną modułu szybkiej wymiany palet. Zapewnia to ide-
alne podparcie na potrzeby przenoszenia wysokich momentów obrotowych. 

Fot. 3. Imadła mocujące KONTEC KSC firmy SCHUNK imponują swoją siłą szcze-
gólnie w przypadku systemów paletowych. Łączą one wysoką siłę mocowania, 
wygodę użytkowania oraz wysoką dokładność w połączeniu z doskonałym sto-
sunkiem ceny do wydajności. 

Fot. 5. Złącze robota VERO-S NSR maxi 220 firmy SCHUNK zaprojektowano z 
myślą o obsłudze ciężkich palet o masie do 1000 kg. 

Fot. 6. Uchwyty ROTA-S plus 2.0 firmy SCHUNK do zastosowań stacjonarnych 
są szczególnie odpowiednie do mocowania cylindrycznych detali. 

Fot. 4. Kolumna VERO-S firmy SCHUNK umożliwia szybką wymianę urządzeń 
mocujących i detali w poziomych centrach obróbczych. 
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Modułowy system technologii mocowania zapewnia wydaj-
ność rozwiązań paletowych

Palety mocujące można wyposażyć w różnorodne moduły  
z największego na świecie portfolio stacjonarnych systemów 
mocowania detali firmy SCHUNK, które w sumie daje 1000 róż-
nych kombinacji. Na przykład ręcznie obsługiwane imadła mocu-
jące KONTEC KSC firmy SCHUNK są szczególnie wydajne i wszech-
stronne w obróbce surowych i wykończonych części w systemach 
paletowych. Gwarantują one szybką regulację zakresu mocowa-
nia, płaską konstrukcję oraz niską masę – doskonałe warunki do 
bezosobowej obsługi detali. Gdy kilka detali ma zostać zamoco-
wanych obok siebie na małej przestrzeni, imadła wielopozycyjne 
KONTEC firmy SCHUNK stanowią rozwiązanie idealne. Wyma-
gają one pojedynczego klucza płaskiego do mocowania części,  
a możliwość kompletnego usuwania szczęk tokarskich za pomocą 
systemu szybkiej wymiany pozwala na szybkie i elastyczne prze-
kształcenie systemu mocowania pod inne detale. Z kolei imadła 
o dużej mocy TANDEM firmy SCHUNK umożliwiają zastosowanie 
szczególnie małych konstrukcji. Do mocowania części cylindrycz-
nych można stosować trójszczękowy uchwyt ROTA-S plus 2.0 
firmy SCHUNK. Kolumny ze złączami do systemu szybkiej wymiany 
palet VERO-S firmy SCHUNK także mogą być obsługiwane przez 
roboty. Utrzymująca się tendencja do wprowadzania rozwiązań 
umożliwiających zautomatyzowany załadunek obrabiarki wpływa 
na technologię mocowań: urządzenia mocujące są w coraz więk-
szym stopniu przystosowane do potrzeb procesów bezzałogo-
wych. Oprócz niezawodności, dostępności i uniwersalności pro-
cesu wzrasta dzięki temu także wydajność technologiczna.

Zapraszamy na nasze stoisko

Hala 3, stoisko nr 26

Fot. 7. Imadła mocujące o dużej mocy TANDEM umożliwiają stosowanie wyjąt-
kowo kompaktowych rozwiązań na paletach mocujących. 

Fot. 8. Obsługując palety o masie od 1 do 1000 kg złącza robota VERO-S NSR 
firmy SCHUNK zaspokajają wiele potrzeb. W celu zapewnienia procesowo sta-
bilnej wymiany palet wszystkie moduły posiadają funkcję automatycznego 
czyszczenia. 

Fot. 9. Palety z zamocowanymi detalami są składowane w magazynie 
detali i są automatycznie ładowane do maszyny.

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.schunk.com/pl_pl

Industeel
stale do zadań specjalnych

stała twardość 370HB ± 10 w całym przekroju

poprawiona względem 1.2738 HH skrawalność

łatwe polerowanie i teksturowanie

zwiększona przewodność cieplna (krótsze cykle)

bezproblemowa reperacja spawaniem

dobra do azotowania, chromowania

gatunek opatentowany

Stale o wysokiej twardości na formy do tworzyw sztucznych

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

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

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

Na składzie do grubości 415 mm 
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Obrabiarki firmy Liechti AG, wchodzącej w skład grupy GF Machining Solutions, zostały opracowane z myślą o przemyśle lotni-
czym i energetycznym. Specjalne 5-osiowe centra frezarskie CNC są przeznaczone wyłącznie do obróbki łopatek lotniczych sil-
ników turboodrzutowych oraz turbin energetycznych.

Ze względu na liczbę łopatek w turbinach energetycznych, czy lot-
niczych silnikach turboodrzutowych ich produkcja ma charakter seryjny 
niezależnie od ogólnej liczby wytwarzanych silników czy turbin.

► Ilustracja 1. Budowa lotniczego silnika turboodrzutowego ze wskaza-
nymi elementami, które można wytwarzać z wykorzystaniem obrabiarek 
GF Machining Solutions, w tym Liechti.

Mimo skomplikowanej konstrukcji silniki turboodrzutowe są jednymi  
z najbardziej niezawodnych zespołów współczesnych samolotów, pracują-
cymi „na skrzydle” nawet ponad 20 tys. godzin.

Wirnik turbiny może być produkowany w 2 technologiach. W pierwszej 
metodzie poszczególne łopatki są wykonywane indywidualnie i osadzane 
w piaście turbiny. Druga metoda polega na frezowaniu całej turbiny (piasty 
i łopatek) z jednego bloku materiału – tak powstaje tzw. blisk (blade integrated disk) określany również skrótem IBR (integrally bladed rotor). Ten sposób 
jest coraz bardziej popularny, ponieważ w porównaniu z tradycyjną turbiną blisk ma dłuższą żywotność i mniejszą (o 30%) masę, a ponadto umożliwia 
przenoszenie wyższych ciśnień.

Nowoczesna technologia produkcji łopatek i blisków polega na wydajnym frezowaniu z pełnego materiału, łączącym wszystkie operacje, tj. obróbkę 
zgrubną i wykończeniową, a nawet szczotkowanie powierzchni. Bliski są zazwyczaj stosowane w elementach sprężarki silnika lotniczego (wentylatorze 
oraz komorach niskiego i wysokiego ciśnienia).

Zapotrzebowanie na dużą liczbę elementów oraz konieczność produkcji „na gotowo” zmuszają producentów do stosowania maszyn o specjalnej kon-
strukcji, która gwarantuje maksymalną wydajność. Taka wydajna obróbka 5-osiowa jest prowadzona z przyspieszeniem/hamowaniem 1 g dla każdej osi.

Wrzeciona stosowane w takich maszynach mają wysoki moment obrotowy i dużą moc, co umożliwia obróbkę takich materiałów, jak stopy niklu, tytanu 
albo chromu. Czynnikiem, który bezwzględnie należy wyeliminować są wibracje korpusu obrabiarki – dzięki temu poprawia się jakość obróbki i obniża 
koszty narzędzi skrawających.

Oprócz rozwiązań konstrukcyjnych ważne jest również nowoczesne oprogramowanie technologiczne CAM. W tym zakresie firma Liechti AG oferuje specja-
listyczny pakiet Turbosoft Plus, w którym zawarto kilkudziesięcioletnią wiedzę technologiczną dotyczącą programowania obrabiarek do produkcji łopatek i turbin.

LIECHTI – obróbka łopatek
Ze względu na warunki pracy materiały stosowane na łopatki turbin powinny się cha-
rakteryzować:

• wytrzymałością i stabilną sztywnością w wysokiej temperaturze,
• żarowytrzymałością,
• żaroodpornością,
• odpornością na erozję.

Podatność technologiczna jest cechą drugoplanową.
Wykorzystywane stopy niklu lub kobaltu z wieloma składnikami i dodatkami stopowymi (m.in. Ti, Mo, W, Nb, Al, Zr, Re, Ta) należą do materiałów trud-

nych w obróbce. W dodatku łopatki wirnikowe mają skomplikowane kształty, co wynika z rozmiarów tych elementów oraz jest podyktowane koniecznością 
poprawy ich wytrzymałości i niezawodności.
Obróbka łopatek to trudny etap procesu produkcji lotniczego silnika turboodrzutowego. W tym przypadku główne problemy i wyzwania stanowią:

• złożona geometria i wymiary łopatki,
• wysokie wymagania w zakresie dokładności geometrycznej oraz stanu warstwy wierzchniej łopatki,
• kosztowne materiały o niskiej skrawalności,
• czasochłonność obróbki,
• konieczność zapewnienia odpowiedniej kontroli technicznej wykonanych przedmiotów (co wymaga specjalistycznego oprzyrządowania),
• konieczność zaangażowania pracowników o wysokich kompetencjach.

Nawet samo przygotowanie półfabrykatu jest skomplikowane ze względu na potrzebę uzyskania materiału o odpowiednich właściwościach (m.in. 
przez matrycowe prasowanie na gorąco, walcowanie na gorąco lub izotermiczne).

Koszt wytworzenia łopatek i czasochłonność tego procesu technologicznego mogą stanowić od 20 do 35% nakładów związanych z procesem pro-
dukcji całego silnika.

Ze względu na przedstawione uwarunkowania zapotrzebowanie na obrabiarki przeznaczone specjalnie do obróbki łopatek lotniczych silników turbo-
odrzutowych oraz turbin energetycznych jest w pełni uzasadnione.
Oferta Liechti obejmuje:

• obrabiarki umożliwiające obróbkę dysków wraz z łopatkami jako monolitycznego przedmiotu (rys. 2a),
• obrabiarki do obróbki pojedynczych łopatek (rys. 2b).

Poszczególne modele maszyn z tych grup różnią się między sobą maksymalnymi dopuszczalnymi gabarytami przedmiotów obrabianych.
W przypadku obróbki dysku i łopatek jako konstrukcji monolitycznej maksymalnym wymiarem decydującym o wyborze konkretnej maszyny jest śred-

nica obrabianego komponentu (350 i 600 mm – obrabiarki go-Mill; 850, 1150 i 1350 mm – obrabiarki g-Mill). Konstrukcja monolityczna pozwala na unik-
nięcie stosowania i obróbki tzw. zamka wielotrapezowego (jodełkowego), który dzięki zazębieniom w liczbie 2 do 5 zapewnia równomierne przekazywanie 
obciążenia na dysk.

Obrabiarki przeznaczone do obróbki pojedynczej łopatki to: go-Mill 350, Turbomill 800i, 800g, 800gTwin, 1400i, 1400g, 1400gTwin, Turbomill 2000gx 
i gxTwin oraz Turbomill 2600gx.

Rozszerzenie Twin oznacza, że obrabiarka jest wyposażona jest w 2 wrzeciona (napędy główne), co umożliwia jednoczesną obróbkę 2 łopatek (rys. 3). 
Jest to sposób na optymalizowanie procesu ze względu na kryterium głównego czasu maszynowego przez konstrukcję maszyny technologicznej.

Nadrzędnym kryterium optymalizacji procesów technologicznych są koszty. Liczba łopatek potrzebnych do pojedynczego silnika w pełni uzasadnia 
wdrażanie specjalnych maszyn przeznaczonych do ich obróbki, a także wszelkie modyfikacje konstrukcji tych maszyn w celu zminimalizowania kosztów 
wytwarzania i zwiększenia wydajności. Wykorzystanie 2-wrzecionowych obrabiarek nie jest nowością. To rozwiązanie ma ekonomiczne uzasadnienie  
w przypadku określonej skali produkcji zostało sprawdzone w przemyśle samochodowym, który pomimo zmiennych uwarunkowań nadal zalicza się do pro-
dukcji masowej. W przypadku łopatek argumentem przemawiającym za stosowaniem do ich obróbki maszyn 2-wrzecionowych jest czasochłonność procesu.

Napędy główne obrabiarek Liechti gwarantują wysoki moment podczas zgrubnej, wysokowydajnej obróbki (HPM). Maszyny te pozwalają na ultrady-
namiczną obróbkę z wykorzystaniem TPP (tool pivot point) oraz w pełni kontrolowane przeciążenie 1g we wszystkich osiach. Siatkowa konstrukcja korpusu 
obrabiarki zapewnia lepsze tłumienie drgań i stabilność procesu.

Konstrukcja zespolona łopatki i dysku, przedstawiona na rys. 2a, wymagała 3 h obróbki na pojedynczą łopatkę i 72 h obróbki całego komponentu. Uzy-
skano chropowatość powierzchni Ra = 0,6. Pojedyncza łopatka z zamkiem (rys. 2b) o wysokości 130 mm została wykonana na obrabiarce Liechti go-Mill 350 
w ciągu 25 min. Uzyskano chropowatość Ra = 1,6.

Obrabiarki GF Machining Solutions Liechti są przykładem produktów, w których wykorzystano zaawansowane technologie. Ograniczenie zakresu 
zastosowania tych maszyn wyłącznie do obróbki łopatek i blisków to wybór uzasadniony zarówno ekonomicznie, jak i technologicznie.

◄ Ilustracja 2. a.) przykład dysku i łopatek wyko-
nanych jako przedmiot monolityczny; b.) poje-
dyncza łopatka.

► Ilustracja 3. Przykład jednoczesnej obróbki dwóch łopatek - obrabiarka  
GF Machining Solutions Liechti typu Twin

GF Machining Solutions Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 81 Sękocin Nowy
05-090 Raszyn / Warszawa

Tel. +48 22 326 50 50, +48 22 326 50 99
www.gfms.com/pl
info.gfms.pl@georgfischer.com



www.onaedm.com

ONA ELECTROEROSIÓN 
Eguzkitza, 1 - Apdo 64 (Spain)
\ T.  (+34) 946 200 800
\ F. (+34) 946 818 548
\ E. ona@onaedm.com

ONA QX4 

Targi MACHTOOL
4 - 7 czerwca 2019 

stoisko 25, hala 3

WYDAJNOŚĆ  
W OBRÓBCE 
ZGRUBNEJ

WYDAJNOŚĆ  
W OBRÓBCE 

WYKOŃCZENIOWEJ

ZUŻYCIE 
ELEKTROD

+30% +50%

-80%

Rodzaj grafitu: EDM-3

Obróbka zgrubna i wykończeniowa 
wykonana jedną elektrodą

Całkowity czas: 43 godziny

Wykończenie powierzchni: 18 VDI

Powierzchnia głośnika: 350 cm2

>> Forma 
głośnika 
wykonana
na maszynie
 ONA QX8

Najnowocześniejsza 
technologia.
Generator w 100% cyfrowy,  
w 100%  konfigurowalny, w 100% programowalny  
co gwarantuje maksymalną rentowność i oszczędność elektrod

Aluminium 
na formy i przyrządy

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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Wycinarki drutowe DM-CUT Pekin

Wycinarki drutowe na drut molibdenowy to aktualnie najlepsze tego typu maszyny na polskim rynku. Wyposażone są w silniki servonapędy AC 
Panasonic w osiach X/Y/U/V. To rozwiązanie zapewnia bardzo stabilny i płynny ruch poszczególnych osi, szczególnie przy cięciu z kątem +/- 30 stopni. 

Pomiar przemieszczenia wykonywany jest za pomocą liniałów pomiarowych o rozdzielczości 0,001 mm. Liniały są sprzężone w jednej pętli z sil-
nikami i sterowaniem maszyny. To zapewnia dużą precyzję pracy maszyny. 
Takie rozwiązanie mają tylko wycinarki drutowe fabryki DM-CUT.

Ruchomy stół roboczy przesuwa się bardzo płynnie na prowadnicach 
liniowo-tocznych.

Sterowanie maszyny jest w całości autorstwa informatyków fabryki. 
Takie rozwiązanie zapewnia stały rozwój sterowania, dodawanie nowych 
funkcji, nieosiągalnych dla maszyn konkurencyjnych.

Najlepsza gładkość powierzchni po cięciu to Ra<0,8 mikrometra przy 
wykorzystaniu 4 przejść. 

Najmniejsza maszyna oferuje przesuwy w osiach X/Y/Z 320 x 250 x 300 mm. Naj-
większa maszyna ze standardowej oferty to przesuwy 1200 x 1000 x 500 mm. Fabryka 
na zamówienie może wykonać w zasadzie każdą wielkość maszyny. Ostatnio wyko-
nana maszyna to przesuwy 2200 x 1000 x 1000 mm, kąt cięcia +/- 30 stopni. Zdjęcia tej 
maszyny można zobaczyć na www.dmcut.pl.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów i zapewniając bardzo dobrą 
opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną dodajemy do każdej nowo zakupionej 
wycinarki drutowej „Zestaw akcesoriów” wartości 3000 USD. Szczegóły na www.dmcut.pl 

Fabryka DM-CUT produkuje też unikatowe wycinarki drutowe, które mają jednocześnie ruchomy i uchylny stół roboczy. To maszyny które wykonają 
cięcie pod dużym kątem (od -15 do +30 stopni) zachowując przy tym bardzo dobrą jakość powierzchni. 

Szczegóły dotyczące wycinarek drutowych na www.dmcut.pl 

Drążarki wgłębne DM-CUT Pekin

Fabryka w standardzie oferuje dwa rodzaje drążarek wgłębnych – ste-
rowane ZNC i sterowane CNC.

Drążarki ZNC to proste i tanie maszyny. Ruch w osi Z wykonywany jest 
za pomocą serwonapędu AC Panasonic, a stół w osiach X i Y ustawiany jest 
ręcznie przez operatora.

Drążarki CNC to bardzo zaawansowane technologicznie maszyny. 
Mogą być wyposażone w magazyn elektrod na 6,12 lub 24 sztuki, oś C  
z pneumatycznie zamykanym mocowaniem System 3R (w opcji EROWA), 
oś A i B. Stół roboczy wykonany jest z granitu.

Najlepsza gładkość powierzchni po drążeniu to Ra=0,2 mikrome-
tra, czyli lustro. Maszyny są bardzo dokładne i precyzyjne. Wyposażone  
w liniały pomiarowe o rozdzielczości 0,001 mm. Wszystkie osie poruszane 
są za pomocą serwonapędów AC Panasonic. Sterowanie maszyny w całości 
autorstwa informatyków fabryki DM-CUT.

Najmniejsza maszyna to przesuwy w osi X, Y, Z 350x250x300 mm,  
a największa maszyna to przesuwy 1000x600x450 mm. Na zamówienie 
fabryka wykonuje drążarki wyposażone w dwa wrzeciona. Szczegóły oferty 
na drążarki wgłębne na www.dmcut.pl. Jest tam też wiele filmów pokazują-
cych maszyny podczas pracy.

Drążarki do otworów DM-CUT Pekin

Fabryka DM-CUT jest również producentem drążarek do otworów 
startowych. To proste i tanie maszyny. Mają tylko jedno zadanie – jak naj-
szybciej wykonać otwór startowy dla drążarki drutowej. I wykonują taki 
otwór bardzo szybko i precyzyjnie. Maszyny są sterowane ZNC, a operator 
maszyny ręcznie ustawia stół. 

Poza prostymi drążarkami do otworów startowych sterowanych ZNC, 
fabryka DM-CUT Pekin produkuje również drążarki do otworów sterowane 
CNC w siedmiu osiach. To maszyny bardzo zaawansowane technologicznie, 
wykorzystywane w przemyśle samochodowym oraz lotniczym. Niewiele 
fabryk na świecie produkuje takie maszyny. Maszyny te wykonają automa-
tycznie każdą ilość otworów, z bardzo wysoką dokładnością na detalach  
o każdym kształcie. Na www.dmcut.pl można zobaczyć te maszyny na zdję-
ciach oraz na filmach.

ULGREG - nie sprzedajemy maszyn, sprzedajemy możliwości

Maszyny do elektroerozji od jednego dostawcy w bardzo dobrych cenach

► Fot. 3. Przykładowy detal wykonany na CTM350C.

► Fot. 1. Wycinarka drutowa CTWG400TC. 

► Fot. 2. Drążarka wgłębna CTM350C

Maszyny do elektroerozji (wycinarki drutowe na drut 
molibdenowy, drążarki do otworów startowych i drążarki 
wgłębne) produkowane w Beijing DM-CUT Machine Tool 
Co., Ltd. są już bardzo dobrze znane w Polsce. Z powo-
dzeniem pracują w wielu warsztatach, gdzie z ich pomocą 
wykonywane są formy wtryskowe, wykrojniki i tłoczniki  
oraz przeróżne detale i części. 

Maszyny te charakteryzują się bardzo dużymi możliwo-
ściami technologicznymi przy bardzo przystępnej cenie.

ULGREG Grzegorz Kugler

Przedstawiciel w Polsce firmy Beijing DM-CUT Machine Tool Co., Ltd.

Dokładne informacje techniczne dotyczące oferowanych maszyn do elektroerozji oraz kontakt do nas 
znajdziecie na stronie internetowej www.dmcut.pl - zapraszamy do jej odwiedzenia.

► Fot. 4. Drążarka do otworów sterowana CNC w siedmiu osiach
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Dane 3D i kalkulacja ceny

Podczas konfiguracji formy, rozdzielacz aktualizuje się na 
bieżąco. Dzięki temu możliwe jest śledzenie i edytowanie indywi-
dualnych modyfikacji bezpośrednio na ekranie. Po zakończeniu 
procesu konfiguracji, narzędzie generuje dane 3D, które klient 
może pobrać. Kolejną zaletą jest natychmiastowa kalkulacja ceny. 
Dzięki temu konstruktor podczas projektowania formy może 
skoncentrować się na innych elementach, oszczędzając cenny czas.

Krótki czas dostawy kompletnego pakietu

Poza samą formą gorącokanałową w Meusburger możesz 
zamówić od razu wszystkie elementy do budowy formy oraz 
odpowiednie akcesoria. Dzięki temu klient może złożyć jedno 
zamówienie u jednego dostawcy. Dobrane indywidualnie kompo-
nenty do formy gorącokanałowej dostarczane są w najkrótszym 
czasie i wykonane są w najwyższej jakości. Standardowo rozdzie-
lacz jest dostarczany do klienta w stanie zmontowanym, gotowym 
do użycia, a płyty do formy w stanie niezmontowanym. Dzięki 
temu nie ma konieczności rozkładania formy przed rozpoczę-
ciem następnych kroków produkcyjnych, a elementy są gotowe do 
dalszej obróbki znacznie szybciej.

Standaryzacja budowy form gorącokanałowych

„Przejęcie firmy PSG w roku 2016 stanowiło następny ważny 
krok w kierunku standaryzacji budowy form gorącokanałowych. 
Bardzo dobra współpraca w ramach grupy Meusburger pozwala 
nam uzupełnić i rozszerzyć naszą działalność projektową” - tak 
wdrożenie nowej grupy produktów komentuje Prezes Zarządu  
Guntram Meusburger.

Konfigurator FH od Meusburger
W 5 minut do formy gorącokanałowej

Dzięki najnowszemu konfiguratorowi do form gorącokanałowych wystarczy kilka kliknięć, aby zaprojektować budowę 
kompletnej formy wraz z rozdzielaczem GK. Konfigurator ten przekonuje dzięki swojej najwyższej elastyczności, płynnemu 
przetwarzaniu danych 3D i natychmiastowemu wyświetlaniu ceny. Ta nowość na rynku światowym jest wynikiem bardzo 
dobrej współpracy pomiędzy Meusburger i PSG.

Nowy konfigurator Meusburger dedykowany do form gorącokanałowych umożliwia indywidualny dobór rozdzielacza GK, 
elastyczne pozycjonowanie dysz oraz całego rozdzielacza w płycie rozdzielacza. Grubość płyty rozdzielacza FH 63 i długość 
dyszy obliczane są automatycznie na podstawie parametrów wpisywanych do konfiguratora. Przy wyborze wielkości formy, 
dynamiczny wyświetlacz pokazuje optymalną proporcję pomiędzy rozdzielaczem, a płytą rozdzielacza. W razie wątpliwo-
ści można wybrać następny, większy lub mniejszy rozmiar płyty. Po skonfigurowaniu elementów do chłodzenia wybiera się 
materiał wykonania płyty rozdzielacza oraz wszystkich innych płyt koniecznych do zestawienia formy.

Meusburger - wyznacza światowe standardy.

Firma Meusburger - jako część Grupy Meusburger jest wio-
dącym na rynku oferentem normaliów wysokiej jakości. 
Ponad 21 000 klientów na całym świecie korzysta z zalet 
standaryzacji i naszego ponad 50-letniego doświadcze-
nia w zakresie obróbki stali. Obszerny program normaliów  
w połączeniu z wysokiej jakości produktami dla warszta-
tów uczynił z Meusburgera niezawodnego, globalnego 
partnera w dziedzinie budowy narzędzi, form oraz maszyn.

Łatwa i szybka konfiguracja form gorącokanałowych za pomocą nowego 
konfiguratora FH Meusburger. Zdjęcia: Meusburger

Meusburger Georg GmbH & Co KG

Kesselstr. 42, 6960 Wolfurt, Austria
T + 43 5574 6706-0, F + 43 5574 6706-11
sales@meusburger.com, www.meusburger.com

www.meusburger.com/formy-goracokanalowe

KILKA KLIKNIĘĆ 
MYSZĄ DO GORĄCEJ 

KONSTRUKCJI
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reklama

Bydgoski Klaster Przemysłowy jest obecnie jednym z dwóch kla-
strów w Polsce posiadającym niezależny znak jakości Silver Label Euro-
pean Cluster Excellence Initiative. Certyfikat ten jest potwierdzeniem 
udanego wdrożenia procesów doskonalenia zarządzania klastrem, które 
zostały zainicjowane po otrzymaniu wcześniejszego certyfikatu  Bronze 
Label. Organizacje, które są w stanie wykazać ulepszenia w działaniach 
ocenianych  w trakcie audytu przeprowadzonego przez asesora Euro-
pean Cluster Excellence Initiative, otrzymują Srebrną Odznakę Dosko-
nałości(ESCA – SILVER LABEL) certyfikat przyznawany najlepszym euro-
pejskim organizacjom klastrowym.

Klaster wskazał trzy obszary w odniesieniu do wskaźników jako-
ści Europejskiej Inicjatywy Doskonałości Klastrów, w której nastąpiła 
poprawa i wykazał w jaki sposób każda z wybranych ulepszeń wpływa 
na ogólny rozwój klastra. Dzięki działaniom mającym na celu ciągły 
rozwój i wzrost standardów  zarządzania klastrem jesteśmy w czołówce 
Klastrów działających na terenie kraju i kontynentu.

Stawiamy na stały wzrost kompetencji i podnosimy poziom zarządza-
nia, aby w przyszłości uzyskać następny stopień certyfikacji Gold Label.

Srebrna Oznaka Doskonałości w Zarządzaniu 
dla Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

European Secretariat for Cluster Analysis 
www.cluster-analysis.org 

Silver Label Certificate 
POL0052019040125SILVER 

 

Bydgoszcz Industrial Cluster 
(Bydgoski Klaster Przemysłowy) 

 

 

was assessed on April 11th, 2019 according to the Silver Label approach 
developed and performed by the "European Secretariat for Cluster Analysis“. 

 

The cluster organisation fulfills selected indicators of the European Cluster 
Excellence Initiative and develops its processes and tools continuously.  

The cluster organisation receives the Silver Label of Cluster Management 
Excellence valid until April 30th, 2021. 

Helmut Kergel, Director ESCA                            Oliver Ziegler, Project Manager ESCA
        

Certyfikat Silver Label European Cluster Excellence Initiative wydawany jest 
przez Sekretariat ds. Analiz Klastrów (ESCA). Przyznanie oznaki poprzedza 
audyt przeprowadzony przez przedstawiciela ESCA.

Elektrody rurkowe służą do wykonywania otworów w 
łopatkach turbin, wtryskiwaczach paliwa, kanałach wentyla-
cyjnych formy wtryskowej, otworów pod wypychacze tłocz-
ników i wielu innych zastosowaniach. Są wykorzystywane 
w maszynach EDM do drążenia niewielkich otworów lub w 
samodzielnych wiertarkach erozyjnych, gdzie mogą drążyć 
otwory o głębokości nawet 925 mm. Można nimi drążyć 
otwory we wszystkich materiałach, które wykazują przewod-
ność elektryczną. 

Jakie rodzaje elektrod rurkowych występują oraz gdzie 
je zastosujemy? 

Mamy do wyboru elektrody rurkowe wykonane w miedzi, 
mosiądzu oraz miedziowolframie. Elektrody mosiężne spraw-
dzą się przy drążeniu większości materiałów, ale zużywają 
się szybko. Miedziane natomiast są droższe, ale zużywają 
się wolniej, dlatego też poleca się je do otworów głębokich, 
aby uniknąć konieczności wymiany elektrody spowodowanej 
jej upaleniem. Sprawdzą się również podczas drążenia trud-
noobrabialnych materiałów jak węglik czy węglik wolframu. 
Wykazują większą dokładność podczas drążenia.

Gdy już zdecydujemy się na materiał, z którego elektroda 
ma być wykonana,  to kolejnym krokiem jest wybór, czy elek-
troda ma być przelotowa, czy też wielokanałowa. 

W naszej ofercie posiadamy elektrody jednokanałowe (przelotowe) oraz wielokanałowe (2-kanałowe, 3-kanałowe).Elektroda wielokana-
łowa jest bezpieczniejsza w użytkowaniu, ponieważ z racji swojej budowy posiada kanały ułatwiające szybkie wypłukanie urobku przez dielek-
tryk co sprawi, że proces drążenia przebiega stabilnie i unikniemy zwarcia maszyny. Mamy też większą pewność wymiarów naszego otworu. 
Jej wadą jest natomiast to, że drąży wolniej od przelotowej. Wielką wadą elektrody przelotowej jest to, że po drążeniu po środku zostaje kolec, 
który trudno usunąć w głębokich otworach nieprzelotowych, a w przypadku przelotowych trudno kontynuować drążenie nową elektrodą, 
ponieważ trzeba nałożyć nową elektrodę na powstały kolec.

Iwona Hiszpańska

Taka mała, a….tyle może

Kształt Średnica

Przelotowe 0,15 ~ 6,00

2-kanałowe 0,50 ~ 3,00

0,70 ~ 3,00

0,40 ~ 3,00

3-kanałowe 1,00 ~ 6,00

0,90 ~ 4,00

4-kanałowe 1,20 ~ 4,00

Elektrody rurkowe miedziane przelotowe Elektrody rurkowe mosiężne przelotowe Elektrody rurkowe z węglika wolframu

Elektrody rurkowe 
z miedziowolframu WoCu 75/25

Elektrody rurkowe miedziane wielokanałowe
Elektrody gwintowe 

miedziane z kanałem płuczącym

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

Tel. 089 527 43 63

transcorn@transcorn.pl, www.transcorn.pl



GALIKA sp. z o.o. 
Ul. Spacerowa 12/4, 00-592 Warszawa, tel. +48  22 848 24 46 

Ul. Kolista 25, 40-486 Katowice, tel. +48 32 735 03 76 
galika-wars@galika.pl, www.galika.pl 

  

Sprzedaż obrabiarek CNC,  serwis,   
części zamienne, szkolenia 

Obrabiarki do profili 
ślimakowych, 

dłutownice CNC 

Elektrodrążarki wgłębne, 
wycinarki drutowe 

Prasy do tuszowania  
i sprawdzania 

form oraz tłoczników 

Szlifierki  
cylindryczne 

Szlifierki  
płaskie 

i profilowe 

Piece przemysłowe  
do obróbki  

cieplno-chemicznej 

Urządzenia do  
precyzyjnego cięcia 
strumieniem wody 

5-osiowe 
centra obróbkowe 

5-osiowe,  2-wrzecionowe 
centra  

do produkcji wielkoseryjnej, 
automaty obrotowo-taktujące 

Tokarki uniwersalne,   
centra tokarsko-frezarskie,  
centra tokarsko-szlifierskie 
automaty tokarskie jedno-  

i wielowrzecionowe  
 

4 - 7 czerwca 2019r. 

ZAPRASZAMY! 
Hala 3, 

Stoisko 25 

 

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

Oferujemy:

■	Profesjonalne, ręczne 
polerowanie form  
wtryskowych

■	Polerowanie mechaniczne

■	Polerowanie, dużych  
i małych form

■	Uzyskany efekt „na lustro”

Najwyższa jakość usług 

ZAPRASZAMY DO 
WSPÓŁPRACY

„SW-PARTNER” Wacław Składan
Kramarzówka 274, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie
Tel. 882 834 625, E-mail: info@sw-partner.pl, www.sw-partner.pl

30 lat na rynku
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Edyta Lewicka: Podczas targów STOM miałam okazję poznać Panów osobiście. Proszę 
opowiedzieć naszym czytelnikom coś o sobie.

Kamil Piąty: Jestem absolwentem Politechniki Częstochowskiej, w branży szeroko rozumianej 
obróbki skrawaniem pracuję około 8 lat. Na co dzień oprócz pracy jako inżynier sprzedaży w firmie 
STYLE CNC Machines Polska, gram w zespole metalowym oraz jeżdżę na rowerze po górach.

Jakub Dębski: Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, w branży metalo-
wej pracuję około 7 lat. Na co dzień oprócz pracy jako inżynier serwisu zajmuję się aktywnie wsparciem 
sprzedaży na terenie Polski. Hobbystycznie zajmuję się jazdą na rowerze oraz trenuję kick-boxing.

Firma STYLE CNC jest mi dobrze znana, choćby poprzez współpracę pomiędzy Państwa 
firmą, a naszym wydawnictwem. Współpracujemy już dwa lata. Proszę powiedzieć od ilu lat 
STYLE CNC Machines działa w Polsce i jak wyglądały początki jej działalności w naszym kraju?

K.P.: Pierwsze maszyny w Polsce były sprzedawane przez dystrybutora, jednak aby zapewnić 
możliwie najlepsze wsparcie wzorem Czeskich sąsiadów, w 2017 roku holenderski zarząd otworzył 
centrum pokazowe z zapleczem serwisowym, zlokalizowane w centrum Górnego Śląska przy trasie 
94 Kraków-Katowice.

Czy polski rynek jest trudnym klientem dla maszyn STYLE CNC?

K.P.: W mojej ocenie w Polsce jest szeroka grupa potencjalnych odbiorców naszych maszyn, jednak 
wciąż jesteśmy stosunkowo mało znaną marką. W związku z tym naszą rolą jest umożliwić klientom 
szybką, wygodną i inteligentną pracę poprzez zakup naszych maszyn.

W ofercie firmy są frezarki oraz tokarki CNC, czy może Pan powiedzieć jakie 
firmy decydują się na zakup tych maszyn?

K.P.: Skupiamy się przede wszystkim na klientach, którzy potrzebują 
uniwersalnych maszyn do pojedynczych detali lub krótkich serii. Dzięki 
łatwości sterowania STYLE nasze maszyny mogą być wykorzysty-
wane wszędzie tam gdzie firmy mają problemy z wykwalifikowaną 
kadrą operatorską.

Dzięki szybkości i prostocie programowania, z powodzeniem można 
zastąpić maszyny konwencjonalne nowoczesną maszyną CNC i zyskać na 
efektywności oraz dokładności obróbki.

Jeśli to nie jest tajemnica, proszę zdradzić nazwy firm, które posia-
dają Wasze maszyny?

K.P. Począwszy od międzynarodowych korporacji takich jak AUDI, DANFOSS, SKF, firmy z różnych sekto-
rów np. DYNAMIT NOBEL DEFENCE, czy INSTYTUT MAXA PLANCKA. W Polsce POLMOR, ZEM, ALLCOMP oraz inni, 
których zamówienia są w trakcie realizacji.

Państwa obrabiarki posiadają sterowanie STYLE Control. Czy może Pan powiedzieć czym to sterowanie różni się od tych, które dostępne 
są na obrabiarkach innych producentów?

K.P.: Pierwsze słowa przychodzące na myśl: bardzo łatwe, intuicyjne, dialogowe - niektórzy producenci stosują nakładki programowe do sterowa-
nia g-kodami, natomiast firma STYLE tworzy proste sterowanie, z którym można pracować bez konieczności znajomości G-kodów. Obsługa obrabiarki 
odbywa się dzięki ekranowi dotykowemu - przypomina obsługę tabletu. Każda osoba po kilku godzinach szkolenia, radzi sobie z programowaniem oraz 
obsługą maszyny – tak naprawdę rysując w programie STYLE tworzymy program. 

W wersji na tokarkę posiada opcję naprawy gwintów, podgląd symulacji procesu, czy też szacowany czas obróbki. Dzięki postprocesorom współ-
pracuje z programami CAM, jest możliwy import plików DXF, oraz oczywiście praca na G-Codach. 

Holenderska firma STYLE CNC Machines już od 27 lat dostarcza wysokiej klasy obrabiarki. Firma posiada w Europie wiele 
oddziałów i salonów sprzedaży, między innymi także w Polsce. 
Salon z obrabiarkami STYLE CNC Machines Polska mieści się w przemysłowym sercu Polski – w Sosnowcu. To tutaj można 
obejrzeć, wypróbować czy przetestować obrabiarkę. 
Postanowiliśmy porozmawiać z przedstawicielami STYLE CNC Machines Sp. z o. o. z Panem Kamilem Piąty oraz Jakubem 
Dębskim na temat działalności firmy. Obaj Panowie zajmują się nie tylko sprzedażą maszyn, ale także serwisem.

Pracuj szybko, inteligentnie i łatwo ze STYLE CNC

Tokarki CNC 350-1200 STYLE Tokarki ze skośnym łożem STYLE

Frezarki CNC STYLE BT 600-3000 Centrum obróbcze STYLE MC 1000

Budujemy maszyny od 1991 roku

Sosnowiec │ www.stylecncmachines.pl

    ZEM SWARZĘDZ Sp. z o. o.

Czym spowodowany był wybór obrabiarki produkcji STYLE CNC Machines?
Za wyborem obrabiarki STYLE CNC Machines przemawiała prosta i intuicyjna obsługa, łatwość programowania oraz możliwość opcjonalnej pracy z imakiem 

narzędziowym lub z automatycznym zmieniakiem narzędzi.

Dużą rolę odegrały też niewielkie gabaryty maszyny w porównaniu z konkurencją. Dysponujemy niewielką halą produkcyjną i te gabaryty były dla nas dość 
istotne.

Jaki był czas realizacji zamówienia?
W naszym przypadku był to krótki czas realizacji, co też miało wpływ na decyzję zakupu właśnie tej obrabiarki.

A jak się ma stosunek ceny do jakości tej maszyny?
Cena odpowiada wysokiej trwałości konstrukcji mechanicznej i jest zadawalająca.

Klienci często narzekają na złą obsługę posprzedażową. Jak to jest w przypadku firmy STYLE CNC Machines?
Obsługa posprzedażowa nie budzi zastrzeżeń i naszym zdaniem jest na wysokim poziomie. Cechuje ją bardzo dobry kontakt z serwisem i szybkie reakcje na 

zadawane pytania. Pełen profesjonalizm. 

Z perspektywy czasu patrząc czy jest Pan zadowolony z poczynionych inwestycji?
W naszej firmie ZEM Swarzędz Sp. z o.o. od 10 lat eksploatujemy tokarki STYLE CNC i spełniają one pokładane w nich przy zakupie nadzieje. Wydajność i jakość 

obróbki jest dobra.

Czy zakup tokarki STYLE CNC odegrało dużą rolę w Państwa produkcji?
Jesteśmy firmą która od 40 lat zajmuje się produkcją silników elektrycznych przeciwwybuchowych oraz zanurzeniowych, mających zastosowanie w górnictwie, 

rolnictwie i innych gałęziach przemysłu. Jest to specyficzna produkcja o bardzo dużych wymogach, a nasze wyroby są produkowane w krótkich seriach.

W ostatnich latach rozszerzyliśmy naszą działalność również o usługi obróbki mechanicznej. W obecnym czasie firmy takie jak nasza borykają się z brakiem na 
rynku pracy wykształconych operatorów maszyn CNC. Zakup sprawdzonej już wcześniej tokarki STYLE CNC, która jest intuicyjna, przyjazna operatorowi oraz stosun-
kowo łatwa w obsłudze, dała nam możliwość szybkiego przeszkolenia i wdrożenia nowego pracownika, niezwiązanego wcześniej z obróbką mechaniczną. Dzięki tej 
maszynie zwiększyła nam się wydajność oraz skróciły terminy realizacji zamówień, co poskutkowało zwiększeniem satysfakcji naszych klientów.Kamil Piąty - inżynier sprzedaży w firmie STYLE CNC 

Machines Polska

Jakub Dębski - inżynier serwisu w firmie STYLE CNC 
Machines Polska

Centrum obróbcze STYLE MC 750
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Współczesny przemysł w zasadzie nie może obejść się bez urzą-
dzeń pomiarowych. Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wykona-
nie pomiarów wartości, takich jak wielkość geometryczna, gład-
kość powierzchni, temperatura, grubość powłok, twardość, gęstość, 
naprężenia, potrzebne są urządzenia pomiarowe. Większość firm 
chcąc zachować wysoką jakość oferowanych produktów czy usług 
musi używać takich urządzeń na każdym etapie procesu produkcji.

Każde z urządzeń pomiarowych ma swoje zadanie do wykona-
nia. Jak wybrać odpowiednie? Najlepiej zasięgnąć porady u kogoś, kto 
zna się na takich urządzenia, a z pewnością będą to przedstawiciele 
firm oferujących cały przekrój urządzeń pomiarowych. Raport, który 
publikujemy w wydaniu nr 3/2019 Forum Narzędziowego OBERON 
z pewnością pomoże w pozyskaniu podstawowej wiedzy, kto i jakie 
urządzenia sprzedaje.

Drodzy czytelnicy Forum, jeśli planujecie zakup urządzeń pomia-
rowych, to zapraszam do zapoznania się z raportem, który z myślą  
o Was przygotowaliśmy. Większość z firm, które wzięły udział  
w raporcie znajduje się w gronie wystawców podczas targów Mach-Tool 
w Poznaniu. W imieniu tych firm zapraszam Państwa do odwiedzenia  
ich wystaw targowych. 

Tymczasem zapraszam do zapoznania się z raportem, który jest 
na kolejnych stronach.

Mierzenie niejedno ma imię
Jak wybrać narzędzie pomiarowe

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

re
kla

m
a

Linia skanerów 3D HandySCAN - ska-
ner3D Handyscan Black, ITA Sp. z o.o. 
Sp. K.(Fot. zdjęcie ze strony interneto-
wej firmy ITA)

Twardościomierze stacjonarne-
AT130D i AT250D, ITA Sp. z o.o. Sp. K.

(Fot. zdjęcie ze strony internetowej 
firmy ITA)

System ABIS - optyczna 
inspekcja powierzchni - 
firmy Carl Zeiss Sp. z o.o.

Edyta Lewicka

STYLE CNC Machines Sp. z o.o.
ul. Zuzanny 34, 41-219 Sosnowiec
www.stylecncmachines.pl

j.debski@stylecncmachines.com
Jakub Dębski, tel. 730 944 724

Kontakt:
k.piaty@stylecncmachines.com
Kamil Piąty, tel. 883 444 723

reklama

Obrabiarki, które można zobaczyć w sosnowieckim salonie, są produkowane w Holandii.  
Czy klient decydując się na zakup wybranej maszyny STYLE CNC, może mieć wpływ na jej wyposa-
żenie bądź konstrukcję?

K.P.: Każda z maszyn posiada listę możliwych wariantów konfiguracji czy wyposażenia dostosowa-
nych do wygodnej i efektywnej pracy.

Obrabiarki są montowane w naszej siedzibie w Holandii z wykorzystaniem europejskich komponen-
tów. Jako, że sami jesteśmy producentem możemy spełnić oczekiwania klientów dotyczące określonej – 
często mało typowej konfiguracji danej maszyny.

A jak wygląda serwis? Czy obsługa serwisowa jest w Polsce, czy w Holandii?

K.P.: Sprzedając maszyny robimy to dobrze i kompleksowo, stąd też mamy zaplecze serwisowe w Polsce.  
W przypadku ewentualnych komplikacji lub trudności istnieje możliwość oddelegowania kolegów z serwisu 
bezpośrednio z centrali w Holandii – są w stanie szybko dotrzeć i wspierać w przypadku większych problemów, 
ale jeszcze nie było to potrzebne.

Panie Kamilu, ostatnie pytanie. Czy STYLE CNC planuje otwarcie kolejnego salonu, może tym razem na północy Polski?

K.P.: W tym momencie nie ma problemu ze świadczeniem wysokiej jakości obsługi dla klientów z obecnej lokalizacji. Możliwe, że w niedalekiej przyszłości 
będziemy współpracować z przedstawicielem z północnej części kraju, niewykluczone też, że w kolejnej fazie, otworzymy nowy salon sprzedaży.

Dziękuję za rozmowę.

Na łamach Forum Narzędziowego OBERON w numerach w roku 2017 i 2018 publikowaliśmy informacje na temat firmy STYLE CNC. 
Zapraszam do lektury artykułów o firmie na stronie internetowej Forum Narzędziowego OBERON.

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

    • prętów płaskich oraz okrągłych, przyciętych na wymiar!

W ofercie firmy również inne gatunki stopów miedzi!

OBERON® Robert Dyrda
Tel. 52 354 24 00, Fax 52 354 24 01
www.oberon.pl; oberon@oberon.pl
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Urządzenia pomiarowe - raport

Firma Miasto www

Pomiar wielkości geometrycznych Badania materiałowe Badania nieniszczące NDT
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Abplanalp Sp. z o. o. Warszawa www.abplanalp.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BAXAR Zakład Usług Inżynierskich Bielsko-Biała www.baxar.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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

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

Hexagon Metrology Sp. z o. o. Kraków www.hexagonmi.com/pl-PL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

INNOVATEST Polska Sp. z o. o. Wiry k. Poznania www.innovatest-polska.pl

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

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

LABSOFT Sp. z o.o. Warszawa www.labsoft.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OBERON Sp. z o. o. Warszawa www.oberon.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

PCB Service Sp. z o.o. Pszczółki www.pcb.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

SMARTTECH Sp. z o.o. Łomianki/
Warszawa

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

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. Pniewy www.wobit.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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        Szlifierka elektryczna Made in Japan

Czy sprawdzają Państwo kto produkuje używane przez Was urządzenia 
codziennego użytku czy te wykorzystywane w firmie? Na pewno tak. Utarło 
się, że na większości produktów odnajdziemy informację: Made In China 
(wyprodukowano w …). Próżno szukać informacji na produktach wyprodu-
kowanych w naszym kraju: Made in Poland, polscy producenci wolą pisać 
Made in EU (wyprodukowano w Unii Europejskiej). Nie zamierzam oceniać 
tutaj co i gdzie jest produkowane, ale chciałbym zwrócić uwagę, że mikrosz-
lifierki z pewnością są ocechowane Made in Japan i fakt ten napawa nas, 
jako dystrybutora NAKANISHI wielką dumą.

Dokładność i precyzja szlifowania
Wysokoobrotowa szlifierka elektryczna Emax EVOlution to 

jedna z wielu szlifierek ręcznych japońskiej firmy NSK Nakanishi. 
Jest to zaawansowane technicznie urządzenie wykorzystywane 
dla przyspieszenia wykańczania powierzchni form i podniesienia 
jakości ich wykonania. Marka NSK Nakanishi jest rozpoznawalna 
w wielu krajach Azji, Ameryki Północnej i Europy czyli prawie na 
całym świecie.

Nazwa szlifierki Emax EVOlution sugeruje nam ewolucję, rozwój firmy 
z Japonii, a także jej produktów. Szlifierka została opracowana na bazie 
modelu Electer E-max i wzbogacona o pożyteczne funkcje zamknięte 
w nowym urządzeniu kontrolnym i 2 nowych silnikach.

Szybkość, precyzja, moc i wszechstronność zastosowań tego 
urządzenia całkowicie spełniają wymagania klientów produkują-
cych formy. Zestaw składa się z jednostki sterującej, silnika i końcówki 
roboczej. W zależności od zastosowanej końcówki (do wyboru jest 13 
końcówek) można pracować z ruchem obrotowym i posuwisto-zwrot-
nym narzędzia.

Sterownik NE249 służy do obsługi pracy szlifierki. Posiada funkcje 
regulacji obrotów w zakresie od 1000 obr/min do 40000 obr/min za 
pomocą wygodnego w użyciu pokrętła. Obroty urządzenia pokazywane są 
na cyfrowym wyświetlaczu. Wyświetlacz ten informuje również o wykry-
tych błędach oraz przeciążeniu urządzenia.

Nowym i istotnym rozwiązaniem jest dodanie sygnalizatora obciąże-
nia silnika w formie zapala-
jących się diód (3 zielone 
diody to bezpieczna 
praca, 2 pomarańczowe i 1 
czerwona dioda informuje 
o przeciążeniu i konieczna 
jest przerwa w pracy 
zapobiegająca uszkodze-
niu zestawu).

Istnieje możliwość podłączenia pedału nożnego i sterowanie szlifierką 
za jego pomocą. Do sterownika można podłączyć 2 silniki z różnymi 
końcówkami i za pomocą przycisku na sterowniku uruchamiać silnik A lub 
B (praca naprzemienna). Zwarta, niewielka budowa i uchwyt umożliwiają 
wygodne przenoszenie zestawu w warsztacie pracy.

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

Producent proponuje 2 typy nowych silników elektrycznych:

Typ Standardowy, model ENK-410S
• obroty 1000-40.000 obr/min, 
• moment obrotowy 4,3 cN-m, 
• moc 73W, 
• waga bez przewodu 90g. 
• o typie silnika informuje kolor włącznika na rękojeści: niebieski.

Typ Momentowy, model ENK-250T 

• obroty 1000-25.000 obr/min, 
• moment obrotowy 4,8 cN-m, 
• moc 76 W, 
• waga bez przewodu 147g
• kolor włącznika: zielony.
Poniżej 7 końcówek spośród 13 dostępnych, z przykładowymi sposo-

bami ruchu. Oprócz końcówek obrotowych z możliwością mocowania 
narzędzi na trzpieniach o średnicy max ø 6,00 mm można wykorzystywać 
końcówki z ruchem posuwisto-zwrotnym.

1. IR-310, końcówka obrotowa, pierścieniowa. Obrót pierścienia o 90 
stopni powoduje otwarcie tulejki zaciskowej i uwolnienie narzędzia; 
takie rozwiązanie umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzia.

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

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

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

5. Swing-LUSTER, końcówka z ruchem prawo-lewo, zakres ruchu narzę-
dzia 0~1,6 mm, 0~9000 cykli/minutę.

6. Hammer (funkcja uderzania), ilość uderzeń 25~5000 powtórzeń/min, 
zakres siły uderzeń: 4,4~7,1 N.

Przykłady zestawu z składającego się z silnika i pilnikarek (Fot. poniżej):

A także przykładowe mocowanie narzędzi: pilników, osełek czy innych 
materiałów ściernych i polerujących.

Na zdjęciu powyżej przedstawiono końcówkę Mini-Luster z mocowa-
niem oraz narzędziem.

Powyżej przedstawiono mocowanie o regulowanej szerokości zacisku 
w zakresie od 0 do 10 mm.

Opisywany w artykule zestaw Emax EVOlution, a także inne rozwiąza-
nia dla narzędziowni, zakładów utrzymania ruchu czy warsztatów będziemy 
prezentować na targach MACH-TOOL w Poznaniu w dniach od 4 do 7 czerwca 
2019 roku na naszym stoisku nr 1 w hali 3. Gdyby chcieli Państwo poznać zalety 
używania tego i innych urządzeń NSK Nakanishi, zadzwońcie do nas lub wyślij-
cie zapytanie, przyjedziemy i zademonstrujemy dokładność i precyzję szlifo-
wania w Waszej firmie. Ten japoński produkt może być Wasz!

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

Fot. Omawiane powyżej w tekście różne modele końcówek
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■	 Ulepszony asystent ProtoTRAK® (E.P.A) - dzięki tej funkcji 
operator z pozycji sterowania ma dostęp do filmów instrukta-
żowych oraz samych instrukcji dotyczących wykonania kon-
kretnego procesu obróbczego.

■	 Funkcja “chip clear” pozwala operatorowi na zatrzyma-
nie programu podczas procesu obróbki i odsunięcie narzę-
dzia w celu usunięcia wiórów, sprawdzenia detalu, czy też 
wymiany wkładek, a następnie kontynuowanie procesu 
obróbczego od miejsca zatrzymania programu.

■	 Obróbka adaptacyjna - strategia frezowania z interpola-
cją kołową, która pozwala przede wszystkim dostosować 
się do kształtu obrabianej geometrii i przygotować bardziej 
niż dotychczas zoptymalizowaną ścieżkę narzędzia, unikając 
nagłych zmian kierunku skrawania. Dzięki zastosowaniu tej 
strategii znacznie zwiększamy wydajność obróbki oraz żywot-
ność narzędzia.

■	 Mechanizm tworzenia automatycznej geometrii (A.G.E) jest 
potężnym wbudowanym oprogramowaniem, które automatycz-
nie uzupełnia brakujące wymiary w trakcie programowania.

Wyżej wymienione funkcje to tylko niektóre spośród 24 
nowych funkcji zastosowanych w nowej odsłonie sterowania 
ProtoTRAK.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji doty-
czących maszyn wyposażonych w sterowanie ProtoTRAK, 
zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem, który 
podczas wizyty w Państwa firmie zaprezentuje sterowanie 
ProtoTRAK, przedstawi pełną funkcjonalność i możliwości 
maszyn wyposażonych w to intuicyjne sterowanie, a także 
pomoże dobrać najbardziej odpowiednią maszynę do specy-
fiki produkcji w Państwa firmie.

Zdajemy sobie sprawę, że przy produkcji małoseryjnej i jed-
nostkowej przygotowanie procesu technologicznego zajmuje 
najwięcej czasu i obejmuje najwięcej kosztów pracy. Intuicyjne 
sterowanie ProtoTRAK znacznie skraca czas przygotowania pro-
gramu do obróbki. Łączy w sobie prostotę i elastyczność obróbki 
manualnej z możliwością wykonywania łuków, faz, promieni jak 
na maszynach CNC, co pozwala oszczędzić czas przy jednocze-
snym zwiększeniu efektywności produkcji.

Nowa odsłona sterowania zachowuje prostotę oraz funkcjo-
nalność poprzednich generacji systemu ProtoTRAK, a dodatkowo 
zaimplementowane funkcje sprawiają, że obsługa jest jeszcze 
bardziej intuicyjna, a obróbka jeszcze bardziej wydajna. Oto nie-
które z nowych funkcji:

■ Ekran dotykowy 15,6’’ - w porównaniu z poprzednią 
generacją sterowania ProtoTRAK producent zastosował 
większy ekran sterowany gestami, dzięki czemu progra-
mowanie i konfigurowanie maszyny jest jeszcze szybsze,  
a także wygodniejsze.

■	 Parametry domyślne - każdy operator ma swój indywi-
dualny styl pracy, na który składają się: specyfika obróbki, 
obrabiany materiał, a także używane narzędzia. Ta inno-
wacyjna funkcja pozwala operatorowi na zdefiniowanie 
domyślnych parametrów obróbczych, które zostaną zapa-
miętane w systemie.

Nowe możliwości maszyn XYZ Machine Tools 
wraz z nową generacją sterowania ProtoTRAK

Jako wyłączny dystrybutor maszyn XYZ Machine Tools z wielką satysfakcją mamy przyjemność 
zaprezentować Państwu nową odsłonę polskojęzycznego sterowania ProtoTRAK, które jest już 
dostępne wraz z frezarkami oraz tokarkami brytyjskiego producenta.

► Ekran dotykowy o przekątnej 15,6”czyni sterowanie prostym i intuicyjnym.

► Przesuwaj, powiększaj, obracaj za pomocą gestów.

► Parametry domyślne pozwalają dostosować program do stylu pracy 
operatora.

◄ Asystent E.P.A instrukcje dostępne po dotknięciu ekranu.

◄ Porównanie ścieżki narzędzia dla dwóch strategii:  
     frezowanie tradycyjne vs frezowanie adaptacyjne.

◄ "Dotknij i zgadnij" nowa funkcja w trybie A.G.E wprowadzi dane spod 
palca operatora.

◄ Korzystanie z funkcji weryfikacji zapewnia pełną animowaną symulację 
i zapobiega kosztownym błędom.
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Pył grafitowy, powszechnie znane narzędziowcom słowo, które można określić jako drobną proszkową substancję uno-
szącą się w powietrzu po obróbce grafitu. Każdy kto miał do czynienia z jego obróbką wie, że drobinki grafitu potrafią przy-
sporzyć kłopotu. W tym artykule omówimy różne zagrożenia wiążące się z eskalacją pyłu w narzędziowni. Podamy sposoby 
na zminimalizowanie tego zjawiska oraz odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania z tego zagadnienia. 

Niebezpieczny czy uciążliwy?
Prawdopodobnie najważniejszym pytaniem jakie 

trzeba tutaj zadać, jest wpływ pyłu grafitowego na ludzki 
organizm. Chcąc odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy 
zrozumieć, że występują dwa typy grafitu – naturalny oraz 
syntetyczny. Ten, który wykorzystywany jest do produkcji 
elektrod grafitowych, jest grafitem syntetycznym. To wła-
śnie ten grafit, będąc biologicznie biernym, poddawany 
obróbce mechanicznej, może dostać się do naszego orga-
nizmu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że głównym 
izotopem, z którego produkuje się grafit syntetyczny, jest 
węgiel. Wszak jest to ten sam komponent, z którego zbu-
dowany jest ludzki organizm. Ciało ludzkie zatem nigdy nie 
potraktuje wdychanego przez nos, czy usta pyłu grafito-
wego, jako ciało obce, oraz nigdy nie będzie wykonywać 
reakcji obronnej celem pozbycia się jego nadmiaru. Jedy-
nym niebezpieczeństwem, jakie pył grafitowy może mieć 
na nasze ciało, jest dostanie się jego cząstek do naszych 
oczu. W takim przypadku, może powodować uczucie pie-
czenia i zaczerwienianie oczu. W żaden natomiast sposób 
pył grafitowy osiadając na skórze nie może zostać wchło-
nięty przez organizm, zatem w takiej sytuacji, wystarczy 
jedynie przemyć ciało czy oczy, celem pozbycia się pyłu.

Warto wspomnieć, że wszystkie materiały, będące 
pochodnymi węgla muszą posiadać swoje karty bezpie-
czeństwa materiału (SDS). W dokumentach tych, dokład-
nie rozpisano wpływ grafitu i zasady bezpieczeństwa, 
których należy przestrzegać używając tego materiału. 
Między innymi dowiadujemy się z nich, że długotrwałe 
wdychanie pyłu grafitowego, nie ma niekorzystnego 
wpływu na ludzkie płuca, czy oskrzela. W odróżnieniu 
od grafitu naturalnego, który w swoim składzie posiada 
cząstki ditlenku krzemu, będącego niebezpiecznym dla 
naszych organów wewnętrznych.

Uwaga: Specjalne zasady bezpieczeństwa należy 
uwzględnić podczas obróbki grafitów impregnowanych 
za pomocą miedzi lub wolframu. Proszę zapytać swojego 
dostawcę o karty bezpieczeństwa materiału, dla grafi-
tów obrabianych w Państwa narzędziowniach. Oberon 
Robert Dyrda zapewnia dostarczenie wszystkich nie-
zbędnych dokumentów.

Skuteczna eksploatacja grafitu, 
w celu uniknięcia problemu 
zanieczyszczenia narzędziowni pyłem grafitowym

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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Jak sobie poradzić z pyłem?
Aktualnie możemy powiedzieć o dwóch głów-

nych metodach, za pomocą których wyeliminujemy 
problem pylenia grafitu podczas produkcji elektrod 
grafitowych. W przypadku centrów CNC, najbardziej 
niezawodnym sposobem jest wyposażenie maszyny  
w system odsysania pyłu, za pomocą sprężonego 
powietrza i gromadzenie go w specjalnie dedykowa-
nych zbiornikach na pył. Jednak, co robić w przypadku 
gdy grafit obrabiany jest w maszynach konwencjonal-
nych, takich jak piły, tokarki, czy szlifierki? Wskazane 
byłoby użycie przenośnego odkurzacza przemysło-
wego, który mógłby być używany wszędzie tam, gdzie 
grafit jest obrabiany. Jeżeli interesuje Państwa ten 
temat, zapraszamy na nasze strony internetowe www.
forumnarzedziowe.pl, gdzie znajdą Państwo archi-
walne wydania naszego czasopisma, wraz z dedyko-
wanymi temu zagadnieniu artykułami.

Eksplozyjność grafitowego pyłu
Mówiąc o pyle grafitowym, należy także poruszyć 

sprawę jego podatności na eksplozję. Jak bowiem wia-
domo, grafit składa się z węgla, który jest materiałem 
łatwopalnym. Testy wykonane na uczelniach w USA 
dowiodły, że możliwość eksplozji grafitu występuje 
przy stężeniu powietrza do 98,5% ziarnami mniej-
szymi jak 500 mikronów, 93,0% ziarnami mniejszymi 
jak 250 mikronów, a 70% ziarnami mniejszymi jak 125 
mikronów. Oczywiście, aby do tego doszło, musi zajść 
szereg innych warunków, takich jak dostarczenie źródła 
energii, iskry, odpowiednie ciśnienie wewnątrz obszaru 
roboczego. Niemniej jednak, realna możliwość eksplo-
zji jest niezwykle minimalna. Zapewnienie odpowiedniej 
wentylacji obszaru roboczego, połączona z regularnym 
dbaniem o podstawowe zasady BHP skutecznie niwe-
luje, niemalże w 100 procentach możliwość zaistnienia 
możliwości eksplozji.

Podsumowanie
Reasumując wszystkie mankamenty i uciążliwe 

aspekty stosowania grafitu, należy wspomnieć także  
o jego zaletach. Grafit obrabia się znacznie szybciej, niż 
inne materiały stosowane na elektrody. Jego obróbka 
jest kilkukrotnie szybsza. Cena niższa, natomiast moż-
liwość wykonania niewykonalnych w miedzi kształtów 
nie do przecenienia. Dlatego też, ilekroć nasi klienci 
pytają nas, co lepsze, grafit czy miedź ? – odpowia-
damy grafit, gdyż przy zachowaniu wszystkich wyżej 
wymienionych zasad jest to materiał bardzo bez-
pieczny w użytkowaniu.

Z pozdrowieniem, Dawid Hulisz

tel. 693 371 241

d.hulisz@oberon.pl

www.oberon.pl

Ultraprecyzyjne 
szlifierki
do form

do 60 000 obrotów/minutę!

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

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

Toolox 33® twardość 32 HRC

Toolox 44® twardość 45 HRC

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

tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01; 
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl
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Smart trendy
- Jesteśmy obecnie świadkami rewolucji, która ma szansę wpro-

wadzić do przedsiębiorstw nowe, inteligentne rozwiązania. Dlatego 
w dniach 4-7 czerwca 2019 r. w Poznaniu na targach ITM Polska sku-
pimy się na upowszechnianiu koncepcji SMART Industry – w centrum 
uwagi znajdą się digitalizacja, integracja i automatyzacja procesów 
technologicznych, a wystawcy zaprezentują maszyny, urządzenia, 
rozwiązania technologiczne i oprogramowanie działające zgod-
nie z tematyką Przemysłu 4.0 i Smart Factory – podkreśla Joanna 
Kucharska, dyrektor targów ITM Polska. - A dobre praktyki, najnow-
sze trendy i kierunki rozwoju branży przemysłowej najlepiej obserwo-
wać w Poznaniu, właśnie na targach INNOWACJE-TECHNOLOGIE-
-MASZYNY ITM Polska 2019 – dodaje. 

Wiele wydarzeń zaplanowanych na tegoroczną edycję targów 
ITM polska 2019 odbywać się będzie właśnie pod hasłem „SMART”. 
Przygotowywana jest strefa Smart Factory, której celem jest omó-
wienie i pokazanie procesu produkcji w inteligentnych fabrykach 
(IoT, digitalizacja, robotyzacja). Głównym punktem programu będzie 

szereg prelekcji i wykładów poświęconych idei Smart Factory i jej 
implementacji na polskim rynku, jak również tematom okołoprzemy-
słowym (zarządzanie produkcją, wyzwania przy wdrażaniu innowacji 
oraz prezentacje praktycznych rozwiązań w dużych firmach, trendy 
w sektorze przemysłowym, komunikacja w biznesie, potencjał kobiet 
w branży przemysłowej, itp.). Patronat Medialny nad strefą objęły 
portale: Staleo.pl oraz Zrobotyzowany.pl. Kolejną nowością w ramach 
targów ITM Polska będzie Smart Poznań Manufactury Meeting, 
czyli wydarzenie dedykowane dla przedstawicieli branży utrzymania 
ruchu, dające możliwość pozyskania wiedzy, inspiracji, dobrych prak-
tyk z zakresu zarządzania obszarem maintenance.

Dyskusje o przemyśle
Targi ITM Polska to ogromna szansa na znalezienie się w nurcie 

liderów innowacyjności, którzy będą wyznaczali trendy na lokalnych 
rynkach, proponując swoim partnerom światowe rozwiązania. Wśród 
profesjonalistów panuje przekonanie, że niemieckie rozwiązania 
są wiodącymi w Przemyśle 4.0. Dlatego też Polsko-Niemiecka Izba 
Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Grupą MTP postanowiła zapro-
sić firmy zorganizowane wokół niemieckiego kapitału do udziału 
w targach ITM Polska, wskazując na wiodąca rolę innowacji w budo-
wie przemysłu za naszą zachodnią granicą. 

Wydarzenie to, prezentujące Niemieckie Know-How na czerwco-
wym bloku targów przemysłowych, będzie doskonałą szansą do tego, 
aby wspólnie móc kontynuować rozwój własnego przedsiębiorstwa w 
obszarze Przemysłu 4.0. Wśród wielu skutecznych narzędzi gospoda-
rek opartych na czwartej rewolucji przemysłowej znajduje się Smart 
Factory. Organizatorom zależy, aby ich partnerzy zwrócili uwagę na 
"Inteligentne fabryki". Wysoki poziom personalizacji produktów, 
jakimi się charakteryzują oraz uskutecznienie procesów wytwarza-
nia przy zbalansowaniu udziału pracowników, ze skutecznym wyeli-
minowaniu błędów podczas wdrażania nowych rozwiązań, to jedna  
z gwarancji sukcesu także dla polskich "Inteligentnych fabryk".

ITM Polska 2019
Rozwiązania SMART przyszłością przemysłu

W tym roku, podobnie jak w poprzednich edycjach, wśród wyda-
rzeń towarzyszących targom ITM Polska znajdzie się organizowany 
przez „MM Magazyn Przemysłowy” Speakers Corner, w ramach któ-
rego zaproszeni prelegenci rozmawiać będą o sprawach kluczowych 
dla polskiego przemysłu. Wydarzenie odbędzie się 5 czerwca 2019.  
W bieżącej edycji MM Speakers Corner został podzielony na trzy 
części tematyczne. Jedna z nich będzie dotyczyć polskiego przemysłu 
w kontekście sytuacji międzynarodowej, a dwie kolejne będą poświę-
cone roli i znaczeniu Fundacji Polski Przemysł Przyszłości oraz sztucz-
nej inteligencji w przemyśle. Debatę poprowadzi dziennikarz telewi-
zyjny Radek Brzózka.

Z dbałości o powłoki
Laboratorium spawalnictwa na Wydziale Budowy Maszyn i Zarzą-

dzania Politechniki Poznańskiej jest organizatorem II edycji Akademii 
Natryskiwania Cieplnego, która odbędzie się 6 czerwca 2019 r. ANC to 
prezentacja możliwości, osiągnięć i profilu działalności firm i instytucji 
w aspekcie natryskiwania cieplnego powłok. Celem ANC jest wykaza-
nie efektów współpracy powstałej w wyniku transferu wiedzy nauka-
-przemysł oraz nowości i osiągnięć w zakresie tematyki dotyczącej 
natryskiwania cieplnego. Tegorocznej edycji patronuje czasopismo 
Przegląd Spawalnictwa Welding Technology Review.

Ciekawym wydarzeniem będzie również specjalna przestrzeń 
demonstracyjna Poligon Umiejętności. - Tylko tutaj zwiedzający targi 
będą mieli możliwość sprawdzenia w praktyce urządzeń różnych 

producentów, podczas codziennych pokazów na żywo na różnych 
systemach lakierniczych – mówi Julian Ciesielski, organizator Poli-
gonu. To strefa, gdzie można przeprowadzać rozmowy z różnymi 
specjalistami, m.in. od: urządzeń do malowania farbami proszko-
wymi, aplikacji lakierniczych do malowania na mokro, urządzeń do 
badania powłok, myjek, pomp, urządzeń do śrutowania, pieców do 
polimeryzacji, ścian lakierniczych, kabin, systemów transportu, czy 
systemów szlifowania. Dzięki temu można znaleźć rozwiązania na 
problemy, które pojawiają się w lakierni, czy innym zakładzie obróbki 
powierzchni. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających będą wykłady 
tematyczne z mechanicznej obróbki powierzchni, malowania na 
mokro oraz proszkowego, które odbywać się będą przy powierzchni 
prezentacyjnej w drugi dzień targowy od godziny 11.00.

INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY ITM Polska, 
4-7.06.2019, Międzynarodowe Targi Poznańskie

www.itm-polska.pl 

„Na drodze do Przemysłu 4.0” – to hasło przewodnie nadchodzącej edycji targów Innowacje-Technologie-
-Maszyny ITM Polska, które odbędą się w Poznaniu w dniach 4-7 czerwca 2019 r. ITM Polska to wiodące targi 
w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowo prezentujące ofertę polskiego i światowego przemysłu, któ-
rego produkty i usługi zgodne są z ideą Smart Industry. To kluczowe miejsce spotkań i wymiany technologicznych 
doświadczeń liderów sektora innowacji. Światowej klasy wystawcy, profesjonaliści z zakresu automatyzacji pro-
dukcji, metalurgii i obróbki metali, nowoczesne maszyny i technologie, bogaty program wydarzeń towarzyszących 
i niepowtarzalna atmosfera – to wszystko sprawia, że czerwcowe targi są obowiązkowym punktem w kalenda-
rzu dla firm poszukujących innowacji i zoptymalizowanych rozwiązań na miarę czwartej rewolucji przemysłowej.

Blisko 1000 wystawców, 25 tysięcy m2 powierzchni ekspozycyjnej, 10 pawilonów prezentujących nowości i szerokie 
spektrum rozwiązań z wszystkich kluczowych gałęzi przemysłu rozwijających się w Polsce – to wszystko czeka na profe-
sjonalistów, którzy w dniach 4-7 czerwca 2019 pojawią się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pomysły  
i rozwiązania wypracowane przez wystawców i partnerów sprawią, że targi ITM Polska będą jeszcze efektywniej wpływały 
na promocję innowacji w branży przemysłowej, dając wymierne korzyści zarówno firmom, jak i instytucjom naukowym  
i badawczym.

artykuł

Dialog i synergia drogą do sukcesu
– ósma edycja targów Subcontracting 2019!

W dniach od 4 do 7 czerwca 2019 roku w pawi-
lonie 7 odbędzie się ósma edycja Targów Koopera-
cji Przemysłowej SUBCONTRACTING. Jest to wyda-
rzenie dla podwykonawców przemysłowych z kraju 
i zagranicy. Ich rolą jest pokazanie potencjału firm 
działających w przemyśle oraz łączenie zlecenio-
dawców i wykonawców z różnych sektorów gospo-
darczych. Najważniejsze obszary tematyczne to 
przetwórstwo: metali, tworzyw sztucznych, gumy, 
kompozytów, drewna, jak również elektronika, 
elektrotechnika oraz usługi dla przemysłu.

Narastająca złożoność otoczenia powoduje, że do utrzymania stałej przewagi konkurencyjnej (szczególnie w MSP) nie wystarczają zasoby 
wewnętrzne. Dlatego coraz bardziej istotne staje się współdziałanie w ramach szeroko rozumianej sieci biznesowej, co daje właśnie udział w Targach 
Kooperacji Przemysłowej Subcontracting (4-7.06.2019, Poznań). Dialog, wspólne cele i kooperacja są drogą do sukcesu. Kooperacja pozwala uzyskać 
dostęp m.in. do informacji, zasobów, rynku, technologii i w konsekwencji przyczynia się do ograniczenia lub rozłożenia ryzyka, outsourcingu części 
łańcucha tworzenia wartości, skrócenia czasu wprowadzenia towarów (usług) na rynek, zwiększenia wykorzystania zasobów, pozyskania umiejęt-
ności czy wiedzy.

- Przed nami ósma edycja targów Subcontracting, które pokazują, jak ważne w biznesie jest współdziałanie, a nie rywalizacja. Targi z edycji 
na edycję odnotowują widoczne wzrosty, zarówno pod kątem zainteresowania zwiedzających, jak i zaangażowania samych wystawców, czego 
odzwierciedleniem jest coraz większa ekspozycja i oferta usług. Zainteresowanie to przekłada się także na współpracę z partnerami merytorycznymi, 
której owocem są ciekawe panele dyskusyjne i prezentacje – mówi Zofia Strzyż, dyrektor targów Kooperacji Przemysłowej Subcontracting.
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Atutem targów Subcontracting jest ich organizacja razem z najwięk-
szymi w Europie Środkowo-Wschodniej targami przemysłowymi ITM 
Polska, a wraz z nimi Modernlog, 3D Solutions i Salonem Bezpieczeństwo 
Pracy w Przemyśle, co wspólnie tworzy blok poznańskich targów prze-
mysłowych. Patronat honorowy nad tegorocznym wydarzeniem objęła 
Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a partnerami są: Klaster Obróbki 
Metali – Krajowy Klaster Kluczowy, Enterprise Europe Network oraz 
Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Biznesowe rendez-vous
Kluczowym elementem targów Subcontracting są międzynaro-

dowe dwudniowe spotkania kooperacyjne Subcontracting Meetings.  
Ta wyjątkowa i wygodna formuła pozwala na budowanie trwałych relacji 
między oferentami usług podwykonawczych oraz potencjalnymi zlece-
niodawcami. Niewątpliwą zaletą tej formy matchmakingu jest możliwość 
wcześniejszego poznania profili oferentów i umówienia się na konkretne 
spotkania przed targami za pomocą specjalnego panelu internetowego 
https://subcontracting-meetings-2019.b2match.io/. 30-minutowe oso-
biste spotkania odbywają się drugiego i trzeciego dnia trwania targów, 
czyli 5 i 6 czerwca 2019 r. Spotkania kooperacyjne to sprawdzona, sku-
teczna metoda nawiązywania perspektywicznych kontaktów kupiec-
-oferent. Z roku na rok wzrasta ilość zadowolonych uczestników.  
W minionej edycji odbyło się 287 spotkań, w których wzięło udział 100 
oferentów usług podwykonawczych i potencjalnych zleceniodawców  
z 12 krajów. Oprócz polskich przedsiębiorców w rozmowach partycypo-
wali przedstawiciele firm z Belgii, Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, 
Słowacji, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. Warto również pod-
kreślić, że wydarzenie znalazło się w gronie siedmiu wyróżnionych imprez 
organizowanych przy wsparciu Enterprise Europe Network.

Efektywnie dla przemysłu
Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy – jako partner 

merytoryczny SUBCONTRACTING, mocno akcentuje swoją obecność 
podczas tegorocznej edycji targów. Współpraca w ramach klastra umoż-
liwia łączenie potencjałów, wymianę doświadczeń, generowanie synergii 
oraz wzmacnia przewagę konkurencyjną. Wszystkie uczestniczące w tar-
gach firmy członkowskie stworzą wspólną ekspozycję, w ramach której 
zademonstrują swoje najnowsze produkty i innowacyjne rozwiązania 
technologiczne. 

- Udział w targach Subcontracting jest stałym wydarzeniem w kalen-
darzu wystawienniczym Klastra Obróbki Metali. W tegorocznej edycji 
planujemy zaprezentować się w kolektywnym wystąpieniu 15 firm człon-
kowskich klastra z ofertą usług podwykonawczych w zakresie obróbki 
metali, ale także: rozwiązań z dziedziny cyfryzacji procesów i optymali-
zacji produkcji, elektromobilności i jej zastosowań w przemyśle, wytwa-
rzania addytywnego, maszyn szkoleniowo – treningowych dla operato-
rów CNC z innowacyjnymi programami szkoleń kadr – podkreśla Janusz 
Poulakowski, dyrektor biura KOM. – Dodatkowo we współpracy z Suwal-
ską Specjalną Strefą Ekonomiczną przygotowywane jest wystąpienie firm 
przemysłowych działających na terenie strefy – ok. 6 podmiotów. Dekla-
rujemy także udział w spotkaniach B2B towarzyszących targom, to duża 
wartość dodana wystąpienia i możliwość pozyskania nowych partnerów 
handlowych – dodaje Poulakowski.

Klaster Obróbki Metali, poza ekspozycją, zapowiedział swój udział  
w strefie Smart Factory, w ramach której przygotowane zostaną wystą-
pienia poruszające tematykę praktycznego wdrażania rozwiązań Prze-
mysłu 4.0 (w tym robotyzacji i automatyzacji), a także kluczowych 
kompetencji w osiąganiu sukcesu w szybko zmieniającym się środowi-
sku przemysłowym. 

Budowanie przewagi konkurencyjnej
Targi SUBCONTRACTING przyciągają liderów branży, wydarzenie 

z roku na rok rośnie w siłę i jest coraz bardziej znaczącą marką wśród 
przedsięwzięć targowych. O tym, że warto się tu pojawić, wiedzą uczest-
nicy z poprzednich edycji: 

„Internet nie zawsze w stu procentach przedstawia, co dany koope-
rant chce nam zaproponować. Czasami są to przekłamania, a cza-
sami niedomówienia. Subcontracting daje nam możliwość spotkania się 
twarzą w twarz z daną firmą, przedyskutowania kwestii, które nas inte-
resują i zapoznanie się z ludźmi” - Joanna Aleksandrowicz, Ruuki Polska 

„Takie miejsce jak to jest okazją do wyjścia poza swoją strefę kom-
fortu i znalezienia nowych kontaktów biznesowych” - Piotr Trysła, 
Blachy Pruszyński

„Na targach Subcontracting możemy zapoznać się z tym, czym 
tak naprawdę jest Przemysł 4.0, dotknąć tego, zobaczyć co oferenci 
oferują w tym zakresie i w jakim kierunku zmierza dziś przemysł” - 
Ariel Grabarski, Volkswagen Poznań.

Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING, 4-7 czerwca 
2019, Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 7.

Więcej informacji www.subcontracting.pl

Zapraszamy do Poznania na blok targów przemysłowych: ITM Polska, 
Subcontracting, Modernlog, 3D Solutions oraz Bezpieczeństwo Pracy  
w Przemyśle w dniach 4-7 czerwca 2019 r.
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