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

Cięcie, obróbka na życzenie Klienta

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

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

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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Forum Narzędziowe OBERON® poleca:

EMO 2019 - Relacja z Hanoweru
Artykuł redakcyjny - Robert Dyrda - str. 12-16

Otwarcie hali XXL Machining spektakularnym uwieńczeniem 
przemysłowej jesieni!

Artykuł redakcyjny - Jan Dyrda - str. 18-19
Wysokowydajne frezowanie wg Sandvik Coromant

Sanvdik Polska Sp. z o. o. - str. 20-21
powRgrip® Najszybszy na świecie system mocowania narzędzi 

GAMTOOLS - str. 22-23
DMG MORI oraz SANDVIK głównymi sponsorami polskiego
reprezentanta WORLD SKILLS Kazan 2019

DMG MORI - str. 24-25
Wyróżnienie dla firmy MARCOSTA za polerkę NGC

MARCOSTA - str. 26
Modułowy system do bezpośredniego mocowania detali w szerokim 
zakresie zastosowań

SCHUNK Intec Sp. z o. o. - str. 28-29
Mocne imadło do obróbki 5-osiowej z nastawną osią mocowania

SCHUNK Intec Sp. z o. o. - str. 31
Z Meusburger w 5 minut do formy gorącokanałowej

Meusburger Georg GmbH & Co KG - str. 32
MAC-TEC e.K. - światowy dostawca używanych wycinarek 
drutowych, elektrodrążarek wgłębnych oraz centr obróbczych

MAC-TEC e.K. - str. 34
Maszyny nowe czy używane?

Artykuł redakcyjny - Edyta Lewicka - str. 35
Kiedy brakuje czasu w Twojej narzędziowni – rozwiązaniem są 
systemy referencyjne

Artykuł redakcyjny - Robert Dyrda, Marek Adelski - str. 40
Frezarki CNC - bogata oferta

Artykuł redakcyjny - Edyta Lewicka - str. 42

Czynniki wpływające na właściwe użycie grafitu w procesach EDM
Artykuł redakcyjny - Dawid Hulisz - str. 52-54

Wrzeciona NAKANISHI serii iSpeed3
Artykuł redakcyjny - Marek Adelski - str. 56-57

TOOLEX - niezawodne narzędzie w biznesie
Expo Silesia - str. 58-60

ITM Industry Europe – targi ery cyfrowej
MTP Polska - str. 62-63

INNOFORM - Formujemy przyszłość
Targi w Krakowie Sp. z o.o.- str. 64

SANDVIK POLSKA Sp. z o.o., - okładka
HERMLE Polska - str. 17
GAMTOOLS - str. 23
MARCOSTA - str. 27
SCHUNK Intec Sp. z o. o. - str. 27
Meusburger Georg GmbH & Co KG - str. 33
MAC-TEC e.K. - str. 35
SW - Partner Wacław Składan - str. 35
INTER-PLAST Z. Bodziachowska-Kluza S.J. - str. 41
GALIKA Sp. z o.o. - str. 43
TRANSCORN - str. 46
ITM INDUSTRY EUROPE - str. 61
Targi Kielce S.A. "METAL 2020" - str. - 65
STALEO.PL - str. 66
Targi Kielce S.A. "PLASTPOL 2020" - str. - 67
Targi w Krakowie Sp. z o.o. "INNOFORM 2020" - str. - 68

• Maszyny używane - raport - str. 36-39
• Frezarki CNC - raport - str. 44-51

• Oprogramowanie CAD/CAM do projektowania form, 
tłoczników i wykrojników

• Frezarki, tokarki dla szkolnictwa
• Wózki widłowe 1,5 t

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 - SANDVIK POLSKA Sp. z o.o.

Spis reklam
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Szanowni Państwo!

Szaleństwo związane z wyborami już minęło. Wszyscy odnieśli sukces, 
natomiast ich konkurenci zaliczyli porażki. Przynajmniej tak to słychać 
w wywiadach udzielanych przez polityków. Mnie przy okazji każdych 
wyborów (parlamentarnych, samorządowych itp., nie tych codziennych na 
szczęście) martwi ostre spolaryzowanie rodaków, gotowych skakać sobie 
do gardeł przy okazji prezentacji poglądów politycznych. „Jedyne właściwe 
poglądy to moje i mojej drużyny”. Nie ma chęci do rozmowy. Co gorsza, 
dziennikarze mediów z obu stron, też często dokładają ognia do dyskusji, 
nie tonując wypowiedzi lub pogarszają sprawę pisząc tak naprawdę 
androny. A pamiętam słowa mojej prababki: „Robert, wszystko trzeba  
z umiarem …”. Widocznie nie każdy miał prababcię?

Napisałem powyżej o „codziennych wyborach” bo i podczas zakupów 
dla domu dokonujemy wyborów. Co innego typowe produkty, kiedy to 
kierujemy się przyzwyczajeniami, wygodą, co innego te rzadziej kupo-
wane, gdzie nie mając doświadczenia możemy kierować się reklamami czy 
jakąś modą. Wielu z nas identycznie postępuje w pracy. Prościej kupuje się 
materiały czy narzędzia stosowane codziennie, inaczej te rzadziej stoso-
wane. Dobra droższe, nazwijmy je inwestycyjne, to już wyzwanie przy 
zakupach. Czy maszyna się sprawdzi, czy będzie tak wydajna i dokładna 
jak ktoś sprzedający opowiadał. Głowa może rozboleć od wątpliwości.

Forum Narzędziowe ma w założeniu działać jak tabletki babci Goździ-
kowej. Ma chronić od późniejszego bólu głowy, spowodowanego nieroz-
sądnym wyborem. Dlatego publikujemy raporty, artykuły reklamowe czy 

wywiady pokazujące co w swojej produkcji używają inne firmy. W tym 
numerze publikujemy dwa raporty. Większy o frezarkach CNC, najpopular-
niejszych obrabiarkach w narzędziowniach. Mniejszy objętościowo raport 
to zestawienie firm oferujących używane maszyny, gdzie kropkami zazna-
czyliśmy rodzaje tych obrabiarek czy urządzeń. Wielu z nas zaczynało prze-
cież przygodę ze swoją produkcją właśnie od używanych urządzeń, kupo-
wanych za ułamek ceny nowego. Mam nadzieję, że zestawienia będą 
pomocne, pokazując nowe firmy mogące złożyć ofertę.

Zamieszczamy też relację z targów EMO. W poprzednim numerze 
pisałem, że będzie widać na tych targach czy jest schłodzenie na rynku czy 
go nie ma. Cóż, nie widziałem schłodzenia. Goście targowi stawili się tłumnie, 
wystawców też nie ubyło, terminy realizacji nowych maszyn jakoś bardzo się 
nie skróciły. Oczywiście, każda firma ma jakieś obrabiarki dostępne „od ręki”. 
Ale poza kilkoma typowymi modelami są to często egzemplarze targowe 
czy z centrów szkoleniowych. Modele mniej popularne mogą być wyprodu-
kowane w kilka miesięcy.

Z wizyty w Hanowerze pozostaje mi uczucie, że pogoń za lepszym 
wynikiem produkcji przez robotyzację, automatyzację to taki „święty Graal” 
marketingu. Nie każdego stać, nie każdy ma inżynierów do wdrażania, 
ale miło by było, gdyby klient kupił. Podobnie trąbienie na siłę o spełnieniu 
wymagań Przemysłu 4.0 itp. NAPRAWDĘ chcecie wiedzieć co obrabiarka 
robi sama o 3 w nocy? Ja wolałbym spać spokojnie, a nie dostawać wtedy 
SMS od maszyny. Najnowocześniejsze dodatki często mają służyć podbiciu 
ceny urządzenia i wyniku sprzedawcy. Pamiętajmy, że nie da się zwiększać 
wyniku w nieskończoność, tak jak nie da się poprawiać coraz bardziej para-
metrów istniejących od lat technologii. Sporo można zapłacić za nowe tech-
nologie. Obrabiarki pracujące według znanych, starszych metod produkcji 
coraz częściej kupujemy z Dalekiego Wschodu. Dlaczego? Bo są tańsze, przy 
zachowaniu zdecydowanej większości przydatnych cech użytkowych.

W jaki sposób rynek obrabiarek i narzędzi będzie się zmieniał, zoba-
czymy w kolejnych latach. Prof. Edmund Wittbrodt, późniejszy rektor Poli-
techniki Gdańskiej, kiedy studiowałem w latach 80 XX w. mówił, że powin-
niśmy uczyć się języka chińskiego. A my wówczas nie byliśmy przekonani… 
Najważniejsze, że sprzedawcy na targach nie zachowują się w tak spolary-
zowany sposób, jak zwolennicy różnych partii. Wyobrażacie sobie tych od 
tokarek np. w czarnych podkoszulkach i okrzykami „pracujemy na okrągło”  
albo innych z napisem „tylko enkodery absolutne”. Jeszcze tylko policji na 
targach by brakowało do  rozdzielania zwalczających się frakcji. Ale, ale,  
a kto zostanie prezydentem Polski w przyszłym roku? Porozmawiamy?
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Krótko Krótko

Ponad 60 praktycznych rozwiązań 
czeka na Ciebie.

Ciężarówki już czekają w gotowości: otrzymaj 
praktyczne rozwiązanie pod same drzwi.

Nasze nowe, używane i demonstracyjne 
maszyny oraz rozwiązania techniczne są zała-
dowane i gotowe do szybkiej wysyłki. 

Weź sprawy w swoje ręce już dziś i wejdź 
na wyższy poziom biznesu, dzięki praktycznym 
rozwiązaniom w zakresie obróbki metali, 
popartym specjalistyczną wiedzą, którą może 
zapewnić jedynie pionier w tej dziedzinie tech-
nologii - GF Machining Solutions.

W ofercie dostępne są:

• Frezarki

• Wycinarki drutowe EDM

• Drążarki wgłębne EDM

• Drążarki do otworów EDM

• Laser

• Automatyzacja

• Wytwarzanie addytywne (AM)

• Customer Services.

Oferta ważna do grudnia 2019 r. 
Uruchom swój silnik: skontaktuj się z nami już dziś!

Więcej informacji? Skontaktuj się z Nami.

GF Machining Solutions sp. z o.o.
Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy

05-090 Raszyn, Polska

www.gfms.com/pl 

Maszyny GF Machining Solutions gotowe do wysyłki

fot. Centrum Obróbcze CNC Bernardo VMC 625

Warszaw Industry Week to najważniejsze 
wydarzenie roku w centralnej Polsce, skiero-
wane do branży przemysłowej i wszelkiego 
rodzaju specjalistów chcących być na bieżąco 
z trendami w obszarze maszyn do obróbki 
drewna, metalu, blachy i innych tworzyw.

HAFEN jak co roku zaprezentuje bogate 
portfolio obrabiarek austriackiego poten-
tata BERNARDO oraz sprężarek renomowanej 
hiszpańskiej marki JOSVAL. Z okazji 10-lecia 
powstania firmy HAFEN, odwiedzający mogą 
liczyć na wyjątkowe atrakcje i ekskluzywne 
promocje na wybrane maszyny.

Największą wartością odwiedzin targów 
będzie jednak możliwość zobaczenia z bliska 
kilkunastu obrabiarek i sprężarek oraz przeko-

nania się na własne oczy w czym BERNARDO 
i JOSVAL góruje nad konkurentami, z jakiej 
jakości materiałów wykonane są podzespoły, 
jak różni się proces produkcji w stosunku do 
innych dostawców (nie każda maszyna produ-
kowana w Azji spełnia te same wymogi).

Główną atrakcją stoiska firmy HAFEN 
będzie niedawno wprowadzone do sprzedaży 
Centrum Obróbcze CNC Bernardo VMC 625 
przeznaczone do produkcji małych i średnich 
serii. Obrabiarka została wyposażona w wyso-
kiej klasy kontroler Siemens Sinumerik 808D, 
12-miejscową głowicę narzędziową OKADA, 
serwonapędy 3 osi Siemens V-90 oraz najlep-
szej jakości wrzeciono VOLIS. Ze względu na 
swoje parametry, wysoką ekonomiczność, 
precyzję oraz bezkonkurencyjny stosunek ceny 
do jakości, obrabiarka ta zyskuje coraz większe 
zainteresowanie na europejskim rynku.

Czy warto wierzyć wyłącznie informacjom 
prasowym, opisom podawanym na stronach 
dostawców, dyskusjom na forach interneto-
wych czy komentarzom na YouTube? Zdaniem 
firmy HAFEN zdecydowanie nie, stąd gorąco 
zachęcamy do odwiedzin targów w Warszawie, 
przeprowadzenia rozmów z doradcami tech-
nicznymi i przekonania się na własne oczy jaką 
jakość prezentują poszczególne maszyny.

Źródło: HAFEN

HAFEN zaprasza na Warsaw Industry Week

W dniach od 19 do 22 listopada we Frank-
furcie nad Menem odbędzie się kolejna edycja 
targów Formnext poświęconych drukowi 3D. 
W tym roku w wystawie weźmie udział ponad 
510 wystawców, z czego ponad 140 nowych! 

Impreza jest prawdziwie międzynaro-
dowa, ponad 60% wystawców jest spoza 
Niemiec. Krajem partnerskim tegorocznego 
wydarzenia Formnext są Stany Zjednoczone. 

Na interaktywnym planie targów znala-
złem też polskie firmy. Może warto się wybrać 
w listopadzie do Frankfurtu by spotkać świa-
towych liderów druku 3D?

FORMNEXT 2019

System RS05 drugiej generacji może być 
montowany z przodu (C250, C400, C32) lub  
z boku (C12, C22) centrów obróbczych Hermle.

System robota jest niezwykle kompaktowy - 
zajmuje zaledwie 2 m2 powierzchni. W zależności 
od zastosowania, system może być wyposażony 
w różnego rodzaju moduły magazynowe.

Jako system z pojedynczą matrycą, maga-
zynem z pięcioma teleskopowymi szufladami  
z wkładem matrycowym, magazynem palet lub 
jako system Kanban. Priorytetem jest modu-
łowość. Dzięki zoptymalizowanemu dojściu 
operator ma dostęp zarówno do komory robo-

czej, jak i do magazynu, aby wykonać ręczne 
ustawienia lub kontrole. 

Robot może podawać półfabrykaty/przed-
mioty oraz palety o masie do 10 kg. Jest używany 
również do podawania matryc z magazynów  
i do magazynów – mechanizm ciągnąco-pcha-
jący zamontowany na chwytaku wyciąga  
i wsuwa matryce do magazynu.

Robot może być wyposażony w chwytak 
pojedynczy lub podwójny. Posiada również 
dodatkowy przedmuch do czyszczenia przy-
rządu mocującego.
Więcej informacji na stronie www.hermle.pl

Hermle prezentuje RS 05-2 kompaktowy system robota 
drugiej generacji do pięciu modeli maszyn 

Firma SERWEMA to czołowy dostawca 
usług w zakresie remontów i modernizacji 
maszyn do obróbki kół zębatych.

Oferta firmy Serwema obejmuje m.in.:
• Remonty i modernizacje frezarek obwiednio-

wych do kół zębatych WMW W MODUL, 
PFAUTER, LIEBHERR, SCHIESS i innych;

• Remonty i modernizacje dłutownic Fellows’a 
do kół zębatych firm LORENZ, LIEBHERR, 
TOS, MAAG;

• Remonty i modernizacje frezarek do kół stoż-
kowych firm MODUL (maszyny ZFTK), 
GLEASON oraz KLINGELNBERG;

• Remonty i modernizacje szlifierek do kół 
zębatych firmy REISHAUER.

Zakres remontu obejmuje:
• Profesjonalny demontaż maszyny i analizę jej 

stanu;
• Remont lub wymianę mechanicznych podze-

społów obrabiarki, przede wszystkim wrze-
ciona, przekładni ślimakowej i stołu;

• Naprawę lub wymianę śrub pociągowych;
• Odnowienie bądź wykonanie nowej obudowy 

obrabiarki;
• Automatyzację osi mechanicznych;
• Wymianę agregatów smarowniczych oraz 

elementów hydrauliki;
• Nowe okablowanie włącznie z wymianą szafy 

sterującej;
• Wymianę bądź wbudowanie systemu stero-

wania SIEMENS 840sl z własnym polskoję-
zycznym oprogramowaniem;

• Nowe malowanie maszyny i komponentów.
Maszyny sprzedawane są z pełną 12 

miesięczną gwarancją, oferujemy pełną 
obsługę serwisową.
Wszelkich informacji udziela:
ISOTEK Sp. z o.o.
tel. + 48603 77 83 07, 
Krzysztof.balcer@isotek.com.pl

Profesjonalne remonty i modernizacje 
używanych maszyn do uzębień

W poprzednim numerze pisałem o słab-
nącej koniunkturze na sprzedaż obrabiarek  
w Niemczech. 

W listopadzie czytam z kolei w innym 
newsletterze, że M. Carboniero, prezes 
UCIMU (UCIMU - włoskie stowarzyszenie 
producentów obrabiarek, robotów i automa-
tyzacji) też widzi ponad 18% spadek zamó-
wień porównując kwartały roku 2019 do 2018. 

Spadek zamówień dotyczy zarówno rynku 
krajowego jak i eksportu. Pan Carboniero 
tłumaczy spadek zamówień niepewnością 
sytuacji gospodarczej na świecie. 

Walki handlowe potęg gospodarczych 
jakimi są USA i Chiny, spadki zamówień, 
szczególnie w sektorze samochodowym,  
to wszystko niestety przekłada się na zamra-
żanie inwestycji przez przedsiębiorców  
aż do czasu, kiedy poprawi się i będzie stabilna 
koniunktura na rynku.

Fot. M. Carboniero, Prezes UCIMU

Z drugiej strony, dowiedziałem się,  
że włoscy producenci obrabiarek skorzy-
stać mogą z ulg podatkowych biorąc udział 
w międzynarodowych targach. Człon-
kowie UCIMU penetrować będą największy 
z rynków, pojadą wystawiać się na CCMT 
- CHINA CNC MACHINE TOOL FAIR w Szan-
ghaju. Targi CCMT zaliczane są do najwięk-
szych tego typu targów w Chinach i odbędą 
się w kwietniu przyszłego roku.

Chcąc zobaczyć jak wyglądają włoskie 
maszyny, czy osprzęt służący do robotyzacji 
i automatyzacji produkcji, nie trzeba jechać 
na drugą półkulę. Nawet nie trzeba czekać 
na następną edycję targów EMO (o których 
piszemy w numerze). Warto natomiast odwie-
dzić najbliższe targi BI-MU, których 32 edycja 
będzie trwała od 14 do 17 października 2020 
w Mediolanie.

Rynek obrabiarek 2019 c.d.
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Krótko Krótko
Dwie nagrody w Konkursie Dobry 
Wzór dla MOBOTa firmy WObit

Obróbka metali nieżelaznych wymaga 
specjalnego traktowania. Aluminium jest uzna-
wane za materiał łatwoskrawalny, jednak ze 
względu na stosunkowo dużą objętość wiórów, 
ich kształt stanowi istotne kryterium. 

Kształt wiórów zależy od samego materiału, 
parametrów skrawania i geometrii narzędzia. 

Z myślą o obróbce aluminium Hoffmann 
Group Perschmann stworzyła nową linię 
frezów VHM „GARANT® Master Alu”. 

Frezy gwarantują precyzję i niezawod-
ność procesu, a stabilność obróbki zapewnia 
najnowszej generacji powłoka DLC w kolorze 
zielonym. Nowa rodzina frezów oferuje 
narzędzia do wszystkich zastosowań: frez 
jednoostrzowy, frez do obróbki wykańcza-
jącej, frez zgrubny z podziałem wióra (Slot-
Machine) i frez uniwersalny (PickPocket). 
Narzędzia te dostępne są również w opcji  
z chłodzeniem wewnętrznym.

www.perschmann.pl 

Nowa generacja frezów do obróbki aluminium GARANT Master Alu 

Oprogramowanie logistyczne firmy 
Remmert pozwala zwiększyć rentowność 
w systemie magazynowym.

Modułowe narzędzie oprogramowania SMART 
Control firmy Remmert stanowi wsparcie dla 
użytkownika podczas sprawnej pracy łańcucha 
procesowego pomiędzy produkcją a logistyką. 
Projekt, który zdobył nagrodę IF Award, opiera 
się na intuicyjnej obsłudze dotykowej.

Cyfryzacja procesów handlowych należy 
obecnie do jednego z najważniejszych trendów 
w przedsiębiorstwach. Wyzwaniem jest zinte-
growanie nowego oprogramowania z istnie-
jącą strukturą systemów. Remmert, ekspert ds. 
automatyzacji i intralogistyki, poza sprawnie 
działającymi systemami magazynowania blach 
i elementów długich, opracował również narzę-
dzia oprogramowania. 

SMART Control to rozwiązanie Remmert do 
inteligentnego sterowania i obsługi jego modułów 
FLEX, przeznaczonych do automatyzacji procesu. 
Poza nowoczesną architekturą oprogramo-
wania, system zyskuje, dzięki wbudowanej 
funkcji zarządzania użytkownikami i uprawnie-
niami, rozbudowanym funkcjom serwisu, a także 
udostępnianiu informacji o statusie, tak by zarzą-
dzać danymi materiałów i magazynu.

SMART Control wspiera użytkownika, 
zapewniając strukturalną obsługę podłączo-
nych modułów. Rozwiązanie zapewnia identy-
fikowalność aktualnych zleceń oraz nieskompli-
kowane zarządzanie stanami magazynowymi. 
Jego modułowa koncepcja i niezależność 
od innych producentów pozwalają w prosty 
sposób rozwijać istniejące systemy, wykorzy-
stując najwyższy poziom wiedzy technicznej.

Modułowa koncepcja cyfrowego zarządzania łańcuchem dostaw

Dwie nagrody w Konkursie Dobry Wzór dla 
MOBOTa firmy WObit

W czwartek 24 października w Instytucie 
Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie 
odbyła się 26. Gala Konkursu Dobry Wzór 2019. 
W tegorocznej edycji konkursu przyznano 7 
nagród głównych „Dobry Wzór 2019” oraz 6 
nagród specjalnych. Nagrodzeni zostali produ-
cenci, dystrybutorzy, usługodawcy i studia 
projektowe, których produkty charakteryzują 
się wysoką jakością wzornictwa. Robot mobilny 
MOBOT AGV FlatRunner MW firmy WObit 
otrzymał aż dwie nagrody!

MOBOT został Laureatem Konkursu Dobry 
Wzór 2019 w kategorii Praca. Przemysław 
Degórski – Dyrektor Rozwoju, Produkcji i Sprze-
daży firmy WObit odebrał dodatkowo statu-
etkę za tytuł Produkt Roku 2019. 

MOBOT®AGV FlatRunner MW to 
największy robot w rodzinie MOBOT®AGV  
o udźwigu do 1800 kg. Potrafi autonomicznie 
przemieszczać się w dowolnym kierunku dzięki 
kołom Mecanum i nawigacji laserowej LMS. 
Przewozi ciężkie ładunki – palety, duże paczki 
oraz niewymiarowe detale – i ma zdolność 
zdalnej komunikacji z innymi urządzeniami, 
możliwość integracji z nadrzędnymi systemami 
oraz współpracy z człowiekiem. To bardzo 
elastyczne i łatwe w adaptacji rozwiązanie do 
intralogistyki, pozwalające bez kosztownej 
przebudowy fabryki zmodernizować produkcję 
i podnieść konkurencyjność przedsiębiorstw. 
Umożliwia realizację procesów just-in-time 
czy just-in-sequence, istotnych w masowej 
produkcji spersonalizowanych dóbr.

Więcej informacji na stronie 
producenta.
P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 
www.wobit.com.pl 

Wygląd i wydajność idą w parze - 
pod takim hasłem zostanie zorganizowana 
wystawa firmowa w siedzibie firmy EMCO, 
która odbędzie się w dniach od 6 do 7 listopada 
tego roku.

Na początku listopada firma EMCO ma 
przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia 
Centrum Technologicznego w Hallein, gdzie 
będzie można obejrzeć innowacje prezento-
wane na targach EMO w Hanowerze.

Firma EMCO wprowadziła zmiany w wyglą-
dzie maszyn. Wszystkie maszyny EMCO, które 
prezentowano podczas targów EMO zyskały 
nowy wygląd - zgodnie z mottem, że „to co 
dobre, może także dobrze wyglądać” oraz przy-
świecającą zasadą „forma podąża za funkcją”.

Reakcje klientów odwiedzających stoisko 
EMCO były bardzo pozytywne, co jest 
niezwykle pocieszające. Dlatego też, firma 
EMCO chcąc poznać zdanie także innych zain-
teresowanych, postanowiła zorganizować Dni 
Otwrte, podczas których zaprezentuje nowe 
wzornictwo swoich maszyn. 

Jeśli chcielibyście Państwo zobaczyć 
maszyny i dokonać oceny, to firma zaprasza 
do odwiedzenia siedziby firmy w Hallein, 
Salzuburger Straße 80, 5400 Hallein-Taxach 

w dniach od 6 do 7 listopada w godzinach od 
9.00 do 17.00.

Podczas Dni Otwrtych będzie można zoba-
czyć między innymi maszynę Hyperturn 65 
Powermill, która została przeprojektowana 
zarówno pod względem wizualnym, jak i tech-
nicznym. Poza tym zostanie zaprezentowana 
maszyna Umill 630 jako rozszerzenie serii Umill 
oraz uzupełnienie oferty frezarek.

Chcąc dokonać rejestracji lub umówić 
spotkanie z przedstawicielem firmy zapra-
szamy do kontaktu z Panią Vanessą Marschall: 
e-mail: vanessa.marschall@emco.at.

Fot. Frezarka HYPERTURN 65

Kontakt w sprawie oferty maszyn znaj-
dziecie Państwo na stronie: www.emco-world.
com/S45_S65.

EMCO GmbH
Salzburger Str. 80. 5400 Hallein-Taxach. Austria

Telefon +43 6245 891-0

Fax +43 6245 86965 . info@emco.at

www.emco-world.com

Prezentacja obrabiarek austriackiego producenta EMCO GmbH

RICHO Polska specjalizuje się w sprze-
daży maszyn przeznaczonych do obróbki 
metalu, jak też prowadzi specjalistyczne 
szkolenia dla operatorów. Nasza kadra to 
grupa doświadczonych inżynierów, którzy  
w swej wieloletniej praktyce zajmują się 
wdrażaniem zautomatyzoawnych linii 
produkcyjnych, integracją obrabiarek CNC  
z manipulatorami oraz rozwiązywaniem 
złożonych problemów związanych z ich 
obsługą i serwisem. 

Oferta maszyn firmy RICHO Polska to 
szeroki asortyment obrabiarek CNC tajwań-
skiego producenta.

Katalog produktów obejmuje między 
innymi pionowe centra obróbcze CNC, 
tokarki CNC, tokarki karuzelowe, auto-
maty tokarskie, magazyno-podajniki pręta  
i manipulatory, a także szlifierki do wałków  
i płaszczyzn, narzędzia i oprzyrządowanie 
do maszyn oraz piły taśmowe. 

Kilka maszyn w ofercie wyróżnia się 
opatentowanymi rozwiązaniami zastosowa-
nymi w tych obrabiarkach. Za rozwiązania 
techniczne w centrum obróbczym ER-VMC 
otrzymaliśmy Złoty Medal przyznawany za 
innowacje oraz Złoty Medal - Wybór Konsu-
mentów na targach ITM w Poznaniu.

Firma RICHO Polska od dłuższego 
czasu oferuje usługi obróbki skrawa-
niem. W związku z tym serdecznie zapra-
szamy do współpracy w zakresie usług 
obróbki skrawaniem. Dysponujemy parkiem 
maszynowym, który umożliwia toczenie 
i frezowanie CNC. Poza tym wykonujemy 
skomplikowane detale w wysokich klasach 
dokładności, zapewniając pełną powtarzal-
ność. Współpracujemy z klientami z branż: 
energetycznej, motoryzacyjnej, spożywczej 
i innych.

Już niebawem uruchomimy wytaczarkę 
CNC z serii UBM.

Maszyny do obróbki metalu firmy RICHO POLSKA
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Krótko

OBERON® Robert Dyrda Tel. 52 35 424 00 • Fax 52 35 424 01 • www.oberon.pl • oberon@oberon.pl

Precyzja mierzona 
w setnych częściach mm

► Zmień swoje myślenie 
► Zmień stal

Najtwardsza dostępna stal

► Toolox 33® twardość 32 HRC

► Toolox 44® twardość 45 HRC

Zadzwoń i zapytaj o więcej 
szczegółów!

Wysoce precyzyjna technologia moco-
wania poligonalnego TRIBOS firmy SCHUNK 
teraz będzie wykorzystywana także w tokar-
kach oraz obrabiarkach zespołowych z auto-
matycznymi obrotowymi stołami indeksują-
cymi wyposażonych w narzędzia napędzane. 

Firma SCHUNK opracowała w tym celu 
specjalne poligonalne oprawki narzędziowe 
ze stożkiem ER, które można zestawiać ze 
wszystkimi dostępnymi na rynku mocowaniami 
oprawek z tuleją zaciskową ER, a w szczegól-
ności z narzędziami napędzanymi.

W systemie mocowania wykorzystano 
uniwersalność stożka ER i połączono ją z precyzją 
technologii mocowania poligonalnego.

Zamiast stosowania mniej dokładnego 
uchwytu z tuleją zaciskową, mocowanie 
TRIBOS umieszczono w istniejącej oprawce 
narzędziowej i zabezpieczono nakrętką zaci-
skową ER. 

Zaleta: długość narzędzia w mocowaniu 
TRIBOS można regulować z dokładnością do 
0,01 mm i jest ono wymieniane w uchwycie  
z tuleją zaciskową w zaledwie kilku krokach.

W ten sposób użytkownik czerpie korzyści 
dzięki krótkiemu czasowi nastawiania, a także 
znacznie większej dokładności powtórzeń 
systemu mocowania pod względem ruchu 
obrotowego i długości narzędzia.

Więcej informacji na stronie: 
www.pl.schunk.com

Technologia mocowania poligonalnego teraz także dla narzędzi napędzanych

Najnowsze rozwiązanie do wyceny blach 
korzysta z rozległej wiedzy RADAN-a do przygoto-
wania specjalistycznej kalkulacji kosztów cięcia lase-
rowego, wykrawania i gięcia. Czas cyklu i zużycie 
materiału są kalkulowane z wykorzystaniem wydaj-
nego silnika CAM z RADAN-a, natomiast czasy 
obsługi i koszty można obliczyć zarówno za pomocą 
silnika CAM jak i odczytać z bazy danych ustawień  

i metod obliczeniowych, biorąc pod uwagę złożo-
ność, wymiar i wagę części. 

Jeśli chcemy kalkulować inne operacje, Radquote 
zawiera standardowy zestaw kalkulacji kosztów 
dla operacji takich jak: spawanie, malowanie, szli-
fowanie, wiercenie, nitowanie, podwykonawstwo 
i montaż. Dodatkowo mamy operacje na poziomie 
wyceny, takie jak koszty transportu czy analizy zamó-
wienia. Wszystkie te standardowe operacje mogą 
być modyfikowane według preferencji użytkownika.

Możesz używać RADAN-a 2D i 3D CAD/CAM, 
aby stworzyć dokładną geometrię do obliczenia para-
metrów takich jak długość profili, powierzchnie części 
do malowania, czy wiele innych parametrów potrzeb-
nych do dokładnej wyceny. Części nałożone na 

blachę są kalkulowane z użyciem wydajnego silnika 
z RADAN-a i umożliwiają nam podgląd na dokładne 
wykorzystanie materiału, przy jednoczesnym jak 
najmniejszym zużyciu materiału jaki daje nam 
zaawansowany mechanizm nestingu.  Po dokładnej 
wycenie za pomocą profesjonalnych raportów i kosz-
torysów, Radquote pozwala na pełny przegląd skąd 
pochodzą koszty, więc mamy podgląd na obszar, który 
najbardziej na nie wpływa. Podczas negocjacji można 
szybko ustawić swoje marże i przeliczyć kalkulacje  
w celu osiągnięcia ceny sprzedaży, zachowując 
kontrolę nad kosztami. Jeśli potrzebna jest dodat-
kowa informacja, możemy generować nowe szablony 
wykorzystując wydajny silnik do generowania profe-
sjonalnych raportów i kosztorysów.

Nowy moduł w RADAN- Radquote Inteligentna wycena blach 

64 lata temu (1955r.) firma GF Machining 
Solutions wprowadziła na targach EMO w Milanie 
pierwsze rozwiązanie do obróbki elektroerozyjnej 
(EDM) do zastosowań komercyjnych.

Ponieważ czwarta rewolucja przemysłowa 
- Przemysł 4.0 - zmienia sposób działania produ-
centów, GF znajduje się w czołówce dzięki rozwią-
zaniom zwiększającym elastyczność, wydajność, 
szybkość i jakość.

Na targach EMO 2019 miała miejsce premiera 
Agie Charmilles Cut P 550 Pro z nowym inter-
fejsem człowiek-maszyna (HMI). Interfejs HMI 
zapewnia nowy poziom elastyczności programo-

wania maszyn. Obiektowy interfejs HMI pozwala 
osiągnąć wysoką wydajność dzięki:

- przyjazności dla użytkownika - interfejs jest 
łatwy w obsłudze dla operatora i oferuje atrak-

cyjną oraz łatwą do zrozumienia grafikę, która 
toruje drogę do sukcesu w obróbce.

- zapewnieniu wysokiej elastyczności - uprasz-
czając takie zadania, jak zatrzymywanie 
maszyny, zmiana strategii obróbki lub wymiana 
części.

- logicznemu przedstawieniu procesów - dzięki 
intuicyjnym ikonom na ekranie za dotknięciem 
palca.

- prostocie uczenia - dzięki czemu jest łatwy  
w użyciu dla zarówno dla początkujących, jak 
i doświadczonych użytkowników Vision oraz 
weteranów programów ISO.

Pręty okrągłe, przycięte na wymiar

Na składzie pręty stalowe, miedziane i aluminiowe w gatunkach:

OBERON®   ul. Cicha  •  15  •  tel. 52 354 24 00  •  e-mail: oberon@oberon
Robert Dyrda   88-100 Inowrocław  •  fax 52 354 24 01  •  www.oberon.pl

• 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 
Premiera Agie Charmilles Cut P 550 Pro z nowym interfejsem HMI
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Co dwa lata odbywa się wielkie święto dla sprzedawców obrabiarek. Może lepiej zabrzmi – wielkie żniwa. W Hanowerze albo 
w Mediolanie odbywają się organizowane przez Deutsche Messe lub Fiera Milano targi EMO, na które to spotkania przyjeżdża 
mnóstwo amatorów kupna obrabiarek, ich wyposażenia, narzędzi. W tym roku impreza ta odbyła się we wrześniu w Niemczech. 
Oczywiście noclegi trzeba było rezerwować na wiosnę, chyba, że kogoś stać na apartamenty za tysiące złotych za noc. Te ciągle były 
wolne. No i wolne były łóżka w pokojach wieloosobowych za jedyne 80 ₠. Sprawdzałem ceny noclegów z ciekawości, słysząc żale, 
że drogo się śpi w Hanowerze podczas targów.

Impreza z punktu widzenia zwiedzających jest naprawdę świetnie zorganizowana. Oczywiście jak wspomniałem, pod warun-
kiem zabukowania spania pół roku wcześniej. Łatwo jednak można zorganizować darmowy bilet wstępu (bo płatny słono kosz-
tuje, ponad 50 ₠ za pojedynczy wstęp), parę kliknięć myszką więcej i możemy wydrukować bilet na darmowe przejazdy kolej-
kami, tramwajami itp. w obrębie Hanoweru i bliskich miastu okolic. Zrobiłem sobie taki prywatny ranking, która ze stron www 
wystawców EMO reaguje szybko i przyjaźnie oferując darmowe wejściówki. Wygrało DMG MORI, potem była EROWA AG. Z tych 
firm w tym roku kody promocyjne doszły najprędzej, w dwie – trzy minuty. Dobrze, że choć bilety można otrzymać szybko, bo czas 
realizacji różnych obrabiarek bywa długi, szczególnie tych większych. Ale o tym dalej.

Zwiedzanie targów EMO zacząłem od uczestnictwa  
w konferencji prasowej koncernu DMG MORI. Był to sprawnie 
zorganizowany show, gdzie w prawie godzinnym wystąpieniu 
prezesi przedstawili aktualną ofertę sprzedaży maszyn oraz jej 
perspektywy na najbliższe kilka lat. Spodobało mi się porów-
nanie biznesu do pogody, którego dokonał pan Christian Thönes 
CEO DMG MORI. Co prawda umiejscowił nas obecnie w zimie 
(chodziło o spadek sprzedaży), przed nami zatem za dwa – trzy 
lata ma być wiosna. Jest nadzieja, że znowu w biznesie zaświeci 
słońce. Ponadto pan Thönes zwrócił uwagę, że ciężkie czasy 
powodują zmiany, ale z nich wynikają też szanse. DMG MORI 
chce uciekać konkurencji przez rozwijanie obrabiarek, otoczki 

programowej, aplikacji zarządzających oraz integracji swoich i obcych obrabiarek 
do systemów informatycznych wymyślonych przez firmy współpracujące z DMG 
MORI (np. system TULIP). Sam sztandarowy system DMG MORI - CELOS zainsta-
lowano już w ponad 20 tys. maszyn. Pokrótce przedstawiono też inne rozwiązania 
programistyczne jak ADAMOS, Mind Sfere, FIELD System, Messengera integru-
jącego spływające dane na tzw. dashboardzie (panelu z graficznym przedsta-
wieniem kluczowych informacji). Z kolei dr Mori ciekawie omówił kolejne dzie-
sięciolecia rozwoju obrabiarek, wykazując, że naturalnym procesem rozwoju po 
dodaniu sterowań do obrabiarek 2 czy 3 osiowych, wymyśleniu centrów pięcio-

EMO 2019
Relacja z Hanoweru

osiowych będzie ich dalszy rozwój. Następne dziesięć lat będą wg niego nale-
żały do obrabiarek pracujących przyrostowo, ale umożliwiających skrawanie 
detali. Do tego dochodzić będzie rozwój materiałów z jakich będzie wykonywany 
„druk” elementu. Przygotowywane są aplikacje, w których dobierając pierwiastki 
stopowe, grubości warstw, szybkość ich nakładania będzie można uzyskiwać 
najpierw w komputerze, a potem w rzeczywistym elemencie: jego określone 
własności fizyczne i mechaniczne.

Na pewno miłym szczegółem dla nas, Polaków, było zapra-
szanie dziennikarzy do najnowocześniejszej fabryki DMG MORI 
na świecie. Prezes Thönes nakłaniał dziennikarzy do odwiedzin  
w zakładach FAMOT w Pleszewie, mówiąc o wyjątkowości zasto-
sowanych tam rozwiązań, o tym, że fabryka jest w pełni cyfrowa, 
a dane przesyłane na bieżąco pozwalają podejmować szybkie 
decyzje. Produkcja w Pleszewie dzięki automatyzacji może trwać 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To, że DMG MORI ma wiele 
zakładów rozsianych w różnych częściach świata p. Thönes uznał 
za zaletę. Dzięki obecnemu już od dawna w DMG MORI doświad-
czeniu w komunikacji między zakładami łatwiej integrują dane  
i uczą się przyjmować nawet obce dane, z maszyn innych produ-
centów. Tak, tak, jedno z pierwszych pytań po konferencji było na 
temat tej integracji, a odpowiedź pełna optymizmu daje się streścić 
zwrotem „bułka z masłem”, DMG MORI robi to na co dzień.

Ciekawą była też odpowiedź na pytanie, jak zmieni się 
model biznesu sprzedaży obrabiarek. Usłyszeliśmy, że nie będzie 
to jedna transakcja i potem ewentualnie serwis. Raczej będzie 
to wiele drobnych transakcji, dotyczących późniejszych usług 
łączenia maszyn w sprawnie zarządzany łańcuch produkcyjny. 
W moim już domyśle zobaczyłem per analogia do faktur przy-
pisanych do systemów komputerowych, dużo corocznych faktur 
za przedłużanie licencji, upgrady, bo doszły biblioteki danych  
z nowymi narzędziami etc. Dr Mori zapytany jakie dziedziny 
przemysłu napędzają rozwój obrabiarek uznał, że przemysł 
lotniczo - kosmiczny (aerospace) oraz medyczny. Obyśmy i my 
tu w Polsce na ten boom jakoś się załapali.

Nie była to jedyna konferencja prasowa na tych targach. Większość firm 
pod hasłem sprytnej produkcji (smart production), produkcji przyszłości, 
skupia się na automatyzacji, stałym połączeniu operatora z maszyną przez 
aplikacje pozwalające obserwować co dzieje się z obrabiarką, nawet kiedy np. 
je on kolację czy siedzi w kinie. Ta wizja, jakby z filmów s-f, jest coraz bliżej, 
nawet kiedy kupujecie proste obrabiarki. Ludzie przyzwyczajeni do mediów 
społecznościowych chcą (naprawdę?) być cały czas w kontakcie ze swoimi 
inteligentnymi maszynami.

Miły polski akcent podczas konferencji prasowej DMG MORI to 
zaproszenie dziennikarzy z całego świata do najnowocześniejszej 
fabryki DMG MORI w wielkopolskim Pleszewie.

Centrum frezarskie DMU 320 Gantry to maszyna, dla której przeciętny 
warsztat jest za mały. Ale pokaz obróbki plus jej gabaryty przyciągały tłumy 
zwiedzających.

Jakie targi, tak duży robot FANUCA. Ostatnio w Mediolanie robot 
machał Fiatem 500, w Niemczech jest to już jakiś kawałek bloku 
silnika, powiedzmy, że dużej ciężarówki.

Dr Mori mówił, że zastosowania medyczne rozwijają przemysł, a na stoisku GF+ 
było potwierdzenie jego słów w postaci wydrukowanych porowatych elementów 
tytanowych.

„Niewidoczny” klucz drukowany przez przyrostową maszynę nie pokaże złodzie-
jowi układu ząbków. Stealth Key produkuje w Szwajcarii firma Urban Alps. Detal 
na stoisku DMG MORI.

►

◄

◄

►

►
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się pionowo, po skosie, ale poziomo? A tu faktycznie GF+ dokonał skoku w przy-
szłość i zaprezentował drutówkę AgieCharmilles CUT AM 500 odcinającą metalowe 
części od płyty bazowej wyprodukowane metodą przyrostową, np. na drukarce 
DMP Factory 500. Żadnego stukania śrubokrętem czy dłutkiem, które może znisz-
czyć wydrukowany element, tylko precyzyjne odcięcie zgrzanych laserem detali 
cieniutkim drutem, z dużą prędkością (280 mm2/min, kilka razy większą niż  
w wycinaniu części na typowych WEDM). Oszczędnych może przekonać fakt, że 
drut o średnicy 0,2 mm jest przewijany z jednej szpuli na drugą. Typowa długość  
z jednej szpuli starczy na miesiące pracy. Dzięki obecności polskich kolegów z GF+ na 
stoisku w Hanowerze mogłem wręcz zajrzeć do środka tej drutówki i zrobić zdjęcia.

Nowością dla niektórych mogą być i ceny. Automatyzacja pracy frezarki CNC 
przez dodanie podajnika zakładającego i zdejmującego detale może kosztować 
wiele. Amerykański HAAS oferował na targach maszynę VF-2 z naprawdę sprytnym 
zmieniaczem elementów (Auto Parts Loader), razem za nieco ponad 50 tys. euro. 
Napisałem „sprytnym zmieniaczem”, bo zaopatrzony był na końcu ramienia w dwa 
uchwyty. Przy jednym otwarciu drzwi frezarki uchwyt pierwszy zdejmował obro-
biony detal, a drugi podawał w jego miejsce przygotówkę do obróbki. Genialne, 
oszczędzające mechanizm otwierania drzwi jak i sporo czasu w skali roku.

Napisałem powyżej o firmach z całego świata. Każdy pokiwa głową, myśląc 
głównie o przedsiębiorstwach z Dalekiego Wschodu. Natomiast mnie uderzyło coś 
innego. Do Polski na nasze targi przyjeżdżają głównie producenci z Niemiec, trochę  
z Austrii i Szwajcarii. To co rzuciło mi się w oczy na targach EMO 2019, to większa niż na 
polskich targach liczba producentów obrabiarek i oprzyrządowania z Włoch (ponad 
220 firm), Francji. Były firmy z innych krajów europejskich, jak Bułgaria, Finlandia, 
Holandia czy nawet i rosyjscy producenci obrabiarek. Zabrakło mi produkującej centra 
frezarskie warszawskiej Avii czy Andrychowa. W targowym katalogu wymieniono  
w sumie 11 polskich firm.

Wracając do świętego Graala produkcji czyli automatyzacji (bo robot nie straj-
kuje, nie chce podwyżek, nie ćwiczy na kierowniku asertywności). Jest duże ciśnienie 
na automatyzację, bo ma z jednej strony poprawić wydajność. Czego nie zrobiły 
dwie zmiany, zrobi trzecia, i to po ciemku, robotom przecież nie potrzeba światła.  

Jako, że EMO to wystawa zrobiona przez ponad 2300 wystawców, warto przejść 
do omawiania produktów innych firm. Nie tylko potentaci produkujący obrabiarki 
za miliony euro brali udział w wystawie. Oczywiście duże stoisko miało tradycyjnie  
DMG MORI, ale też FFG, GROB czy Mazak. Byli obecni sprzedawcy maszyn nie tylko obra-
biarek CNC, ale tradycyjnych tokarek i frezarek „na korbki”. Co prawda, niektórzy produ-
cenci chcąc sprostać parciu do nowoczesności wstawili ciekłokrystaliczny ekranik poka-
zujący liczbę obrotów i głębokość wiercenia (niegłupie i wyraźnie pokazane) na korpus 
wiertarki stołowej (np. ALZMETALL, MAXION). Skoro jednak ma to podnieść sprzedaż, 
to przecież cel uświęca środki. Wydawałoby się, że piły są prostymi maszynami. Jednak 
także te maszyny można poprawić dodając moduły do komunikacji internetowej, np.  
AI CUTTING z firmy Mechalogix stosowany przez tajwańskiego producenta pił COSEN. 
Hasło „Stay connect” powtarzane na targach nabierało wtedy sensu: w każdej chwili 
można podejrzeć co się z obrabiarką dzieje, a nawet zmienić zdalnie nastawy obróbki.

Zaczynając jednak od początku produkcji, cięcia wstępnych formatek trzeba przejść 
do ich zamocowania. Swoje produkty pokazywało wiele przedsiębiorstw oferujących 
mocowania różnego rodzaju i dokładności, dostosowanych do wielkości obrabianych 
elementów. Można było zobaczyć: mocowania w imadłach (pojedynczych i wielokrot-
nych), systemach z punktami referencyjnymi (zeropoint), mocowania magnetyczne  
i pneumatyczne do metali kolorowych. Dostrzegłem firmy znane w Polsce: Bizon, 

Kipp, Lenzkes, Rohm, Schunk, jak i nieznane – a tych było 
kilkadziesiąt z całego świata. Zwróciła moją uwagę firma 
Fresmak oferująca mocowania adhezyjne (klejowe?!), 
nawet do obróbki materiałów o większej wytrzymałości,  
nie tylko tych łatwo skrawalnych.

Oryginalne pomysły dotyczyły nie tylko mocowań. 
Jako wydawca Forum Narzędziowego musiałem patrzeć 
co ciekawego można było wyłowić dla producentów 
form. Portugalska spółka MOLDMAK pokazała maszynę 
będącą tak centrum frezarskim (bardzo masywnym) jak 
i wiertarką do głębokich otworów. Idealna konstrukcja dla 
producentów dużych form – zrobią cały detal bez zmie-
niania baz i lęków, że głęboki otwór wyjdzie na skutek 
przesunięcia bazy przez jakąś powierzchnię tworzącą 
wypraskę. Oczywiście są takie obrabiarki robione przez 
innych producentów, ale ceny Portugalczyków są konku-
rencyjne. Pamiętajmy, że Portugalia to duży i uznany 
producent form do tworzyw, więc inżynierowie z tego 
kraju wiedzą co jest potrzebne narzędziowcom.

Inna innowacja była autorstwa popularnej i znanej  
w Polsce firmy GF+. W pierwszej chwili myślałem, że 
autor broszury przygotowanej przez niemieckie miesięcz-
niki: Fertingung oraz Werkzeug & Formenbau o obecnych 
na EMO innowacyjnych projektach po prostu się pomylił. 
Bo po co komu pozioma maszyna WEDM? Drutem tnie 

Amerykański HAAS próbuje przekonać klientów do automatyza-
cji ceną. Auto Part Loader współpracujący na obrazku z centrum 
VF-2 kosztował na EMO poniżej 20 000 ₠!

Wgłębna drążarka SODICK AG 80L przyciągnęła mnie nie tyle swoimi parametrami, ile wiel-
kością zawieszonej elektrody grafitowej. Praca tak wielką powierzchnią elektrody oznacza 
posiadanie solidnego generatora.

Producenci pił prześcigali się w pokazaniu jak szybko można 
ciąć na ich maszynie. Nikt tylko nie mówi, jak długo tak inten-
sywnie eksploatowana taśma będzie w stanie ciąć.

Popularny także w Polsce Schunk pokazywał na stoisku 
mocowania i uchwyty różnego rodzaju, do prawie wszystkich 
typów obróbek metali.

Ciekawym pomysłem przyciągającym narzędziowców była kamera zanurzona w 
dielektryku i pokazująca z bliska szybkość drążenia żeberek. Ale przecież ZK to „sim-
ply genius” :-)

◄

►

◄
◄

►

32 godziny frezowania narzędziami o małej średnicy (2,5 i 1 mm), by uzyskać lustro 
o Ra=0,037 µm na powierzchni 60 x 40 mm. No OK, stal miała twardość 60 HRC, 
wrzeciono 25 tys. obr/min.

►
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Z drugiej strony takie zwiększenie przepracowanych roboczogodzin zużyje szybciej obrabiarkę, podniesie koszty serwisu w roku, zwiększy zakupy/
sprzedaż narzędzi. Praca dwuzmianowa w tygodniu z wolnym weekendem to 80 roboczogodzin. Cały tydzień przepracowany na okrągło to 168 
roboczogodzin – ponad dwa razy więcej. Z punktu widzenia sprzedawcy choćby narzędzi – super sytuacja. Klient kupi ich dwa razy tyle. Tylko 
czy właściciel obrabiarki ma tylu klientów, by znaleźć dla niej pracę. Moja druga obiekcja dotyczy pazerności. Chcemy sprzedawać więcej i więcej.  
W końcu osiągniemy próg tych 168 godzin pracy w tygodniu. I co dalej? Stopniowe automatyzowanie kolejnych procesów, by obniżyć koszty, patrz: 
ilość zatrudnionych. Tak sobie z kolegami na targach żartowaliśmy, że teraz roboty stoją za kratkami, by nam krzywdy nie zrobiły. A kiedyś może my 
będziemy stali za takimi kratkami, byśmy im nie przeszkadzali? Matrix z filmu Wachowskich się kłania.

Tematem rozmów targowych była też niepewna koniunktura na świecie. O ile o los małych firm, rodzinnych świadczących rozmaite usługi czy 
produkujących niszowe artykuły można być spokojnym, o tyle przyszłość globalnych gigantów zatrudniających tysiące osób zależeć będzie od zdol-
ności kierownictwa, zapasów itd. Harald Folk, manager Grob Schweiz AG trafnie ujął co jest ważne w kryzysie. Każda firma w nim wyląduje. Kryzys 
potrwa rok, dwa a może trzy? Sztuką będzie dotrwać do jego końca z firmą posiadającą dalej cały swój potencjał. Sztuką będzie nie utonąć w odległości  
20 metrów od tego „drugiego brzegu”.

Póki co, patrząc na małe firmy, dalej na targach mają swoje stoiska producenci sprzedający składane przewody do podawania chłodziwa, realizowania 
nadmuchu powietrza, ssawki. Zaskoczeniem dla mnie były dziwne kolorowe wiatraczki, które są wkładane we wrzeciono na stożku jak inne narzędzia, 
a które zdmuchują w sekundy wióry ze stołu. Do jeszcze szybszego sprzątania stołu frezarki można kupić wypełnienia rowków teowych. Stoją i czekają  
na klientów dziwne w kształcie narzędzia skrawające, ale i tulejki zaciskowe ER o nietypowych kompletach średnic. Takich drobiazgów nie widać na 
co dzień w katalogach czy czasopismach branżowych. Są to cudeńka do znalezienia w bocznych alejkach właśnie na takich dużych targach jak EMO.  
Tym, którzy w tym roku się nie zdążyli wybrać do Hanoweru, polecam rezerwację hoteli już teraz, w Mediolanie, na początek października 2021.  
Tam właśnie odbędzie się następna wystawa EMO. Robert Dyrda

Trzymanie detali na drutówce to nie tylko znane u nas w Polsce 
System 3R, Erowa, Hirschmann czy F-Tool. Dalekowschodnie 
firmy, nie mylić z chińskimi, szukają dystrybutorów w Polsce.

◄

Społeczeństwo obrazkowe potrzebuje informacji graficznej pozwalającej 
szybko ocenić sytuację. W tym wypadku panel wyświetlacza pokazuje status 
drążarki drutowej.

►

Z reguły wiertarki do głębokich otworów to osobne maszyny. Mold-
mak połączył centrum frezarskie z wiertarką, by poprawić precyzję 
bazowania i jego szybkość.

◄

Kilka firm robiło wrażenie wielkością swojej ekspozycji podczas targów EMO. Jedną 
z nich było FFG sprzedające maszyny kilku producentów, a pokazujące 36 modeli.

►

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, marek.majewski@hermle.pl, piotr.mezynski@hermle.pl

Długie dystanse – przy nie
zmiennie wysokiej jakości.

Wielkoseryjna produkcja często jest liczona w setkach tysięcy czy nawet milio-
nach sztuk. Do tego cykle produkcyjne są zwykle rozłożone w dłuższym okre-
sie czasu. Dzięki powtarzalności i długotrwałej dokładności produkcji centra 
obróbkowe Hermle mogą się pochwalić nadzwyczaj stabilną jakością produktu 
końcowego.

Więcej na temat centr obróbkowych Hermle: hermle.de

Centra obróbkowe o niezwykle długotrwałej dokładności.

HER_AZ_KM_3_210x297_US_web_Coated_PL_20191009.indd   1 10.10.19   09:53
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25 listopada, mieliśmy przyjemność, jako redakcja Forum Narzędziowego OBERON, być zaproszeni na otwarcie 
hali XXL Machining. Skoro każdego tygodnia gdzieś w Polsce otwierane są nowe hale, cóż więc zaskakującego 
i unikalnego w tej konkretnej konstrukcji postawionej na terenie pleszewskiego Famotu?

FAMOT już dziś jest strategicznym partnerem dla innych zakładów grupy DMG MORI dostarczając komponenty, części i ich zespoły. Nowa 
hala znacząco zwiększa tę rolę dzięki dwóm największym w Europie centrom DMU 1000 Special Edition. Gargantuicznych rozmiarów maszyny  
(30 metrów długości) są w stanie obrabiać detale o wadze nawet 40 ton i posiadają 243 miejsca na narzędzia. Partnerują im 3 centra DMC 340U  
z systemem wymiany palet RPS 4 mogące obrabiać detale dziesięciotonowe. Mniejsze części takie jak wrzecienniki, koniki, stoły, sanie, itp. wytwa-
rzane będą na dwóch DMC 210UµPrecision i jednym DMC 210U. Hala pracuje w systemie 24/7 w stałej temperaturze i wilgotności. Za transport 
odpowiedzialne są autonomiczne wózki. Całość wyposażona jest w centralny system zarządzania chłodziwem (28 tys. litrów i pojemności o wydaj-
ności 2400 l/min.) doprowadzający do obrabiarek emulsję chłodzącą oraz centralny system odprowadzania wiórów poza halę o max. wydajności 
10m3 na dobę produkcyjną. Hala jest wyposażona w system stabilizacji termicznej gwarantujący 23°C (± 0,5°C/h oraz ± 1°C/dobę) oraz system 
inteligentnego zarządzania obiektem (dzięki któremu oszczędność energii i emisji CO2 wyniosą 772 tys. kWh i 512 t CO2 w skali roku). Przepływ mate-
riałów jest monitorowany systemem firmy TULIP.

Hala XXL Machining o powierzchni 6100m2 została wyposażona 
w wiele innowacyjnych rozwiązań pozwalających na dalszy wzrost 
konkurencyjności pleszewskiej firmy. Spełnia także najwyższe kryteria 
efektywności energetycznej. Nowoczesne rozwiązania Digital Factory 
i Przemysłu 4.0. pozwoliły na pełną integrację nowej hali XXL Machi-
ning, począwszy od planowania produkcji, jej przygotowania, nadzoru 
nad realizacją, aż do wyrobu gotowego i serwisu. Celem inwestycji jest 
zwiększenie produkcji do 2000 obrabiarek rocznie i wartości sprzedaży 
na poziomie 200 milionów ₠.

Otwarcie hali XXL Machining 
spektakularnym uwieńczeniem przemysłowej jesieni!

Podczas uroczystości prezes Nadstawski dziękował wielu osobom - 
m.in. pracownikom, zarządowi DMG MORI, zaprzyjaźnionym firmom, 
kontrahentom oraz władzom miasta. Szczególne podziękowania trafiły 
jednak tego dnia do prezesa zarządu DMG MORI Christiana Thönesa. Jak 
podkreślał kilkukrotnie Zbigniew Nadstawski: gdyby nie jego decyzja, tej 
wielkiej inwestycji w Pleszewie po prostu by nie było.

Sam Christian Thönes zaznaczał z kolei, że podjęcie decyzji o budowie 
trwało ok. 30 sekund.

- Odnosząc się do porównania o piłce nożnej - to sport zespołowy. 
Jestem przekonany, że mamy świetnych zawodników, dlatego możemy 
podejmować szybko ważne decyzje. Bo jeśli współpracujemy z właściwymi 
ludźmi, we właściwym miejscu i szybko podejmujemy decyzje - to efekty są 
widoczne. Nie możemy stać w miejscu, chcemy rozwijać się dalej - podkre-
ślał prezes DMG MORI. 

Warto nadmienić, że Famot kupił niedawno 5,3 hektara ziemi w mieście 
- pod kolejne inwestycje w Pleszewie.

Jak dodał Christian Thönes: nowa fabryka nie byłaby możliwa bez 
zaangażowania Zbigniewa Nadstawskiego. - Jest on typem człowieka, 
który potrzebuje nowych wyzwań, więc musimy mu wciąż wyznaczać 
nowe zadania.

Na koniec nie zabrakło też pochwał w stronę naszej gospodarki. - 
Polska jest doskonałym miejscem do rozwoju naszego biznesu - chwalił 
prezes DMG MORI.

Zwieńczeniem otwarcia hali XXL Machining było przecięcie wstęgi. Zrobić mógł to każdy z gości zaproszonych na świętowanie tego osiągnięcia 
FAMOTu. Symbolicznie długość wstęgi, jak i możliwość przecięcia jej przez każdego- nawiązywało do słów prezesa Zbigniewa Nadstawskiego, że bez 
udziału klientów, wykonawców, pracowników, zarządu i władz miasta sukcesu tego by nie odniesiono.

Jan Dyrda

◄ DMU 1000 Special Edition – 30 metrowa obrabiarka mogąca obrabiać 
detale ważące 40 ton. Fot. Jan Dyrda

▲ Podziękowania podczas części oficjalnej (na podeście od lewej stoją:  
Dr Michael Budt, Christian Thönes i Zbigniew Nadstawski). Fot. Jan Dyrda

▲ Delegacja Forum Narzędziowego OBERON przy obrabianych odlewach.

▲ Warsztaty: Digitalizacja w FAMOT LIVE DEMO. Fot. Jan Dyrda

▲ Nad przepływem materiałów czuwa system firmy TULIP. Fot. Jan Dyrda
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Zauważyć należy, że dla dużych promieni zaokrąglenia naroża, największa wartość 
kąta przystawienia wynika z użytej osiowej głębokości skrawania. Im jest ona mniejsza, 
tym mniejszy jest efektywny kąt przystawienia, a tym samym hex obciążająca taką 
krawędź. Naturalnie, z tej właściwości skorzystają też posiadacze frezów na płytki 
okrągłe, jak CoroMill® 300, CoroMill® 200 i CoroMill® 600.

Z kolei, im bliższy jest kąt przystawienia wartości 90° tym bardziej dominuje 
promieniowa składowa siły skrawania. Taki układ podatny jest na wzbudzenie drgań. 
Dlatego do obróbki prostych ścian używa się minimalnej wartości szerokości frezo-
wania (ae). Tu jednak znowu, jak w przypadku frezowania walcowego, dzięki małemu 
zagłębieniu narzędzia skorzystać można z potencjału zwiększenia posuwu na ostrze. 
Niektóre konstrukcje frezów trzpieniowych w wersji z prostym czołem serii CoroMill® 
Plura i CoroMill® 316 zostały specjalnie przygotowane do tego rodzaju zastosowania.

Szczególne optymalizacje Sandvik Coromant

Różne konstrukcje frezów z rodziny CoroMill, od składanych głowic walcowo-
-czołowych po narzędzia monolityczne zostały przez konstruktorów firmy zoptymalizo-
wane do frezowania walcowego i frezowania czołowego z wysokim posuwem. Oprócz 
zapewnienia przedstawionego wyżej tzw. efektu pocienia wióra, na danej średnicy skra-
wania inżynierowie firmy zdołali często uzyskać większą liczbę ostrzy, niż ma to miejsce  
w rozwiązaniach konkurencyjnych. Jest to o tyle ważne, że iloczynem liczby ostrzy, 
posuwu na ostrze i prędkości obrotowej jest prędkość posuwu (vf). Ten zaś parametr 
ma krytyczne znaczenie dla objętościowej wydajności skrawania (Q). Gęsta podziałka to 
jednak nie wszystko. Opłacalność zwiększana jest także przez stosowanie płytek o wielu 
ostrzach, przykładowo w płytkach CoroMill 745 jest ich aż czternaście.

Jakim pomysłem Sandvik Coromant szczyci się w dziedzinie monolitycznych frezów 
czołowych? Podwyższeniem zakresu posuwu we frezach do obróbki czołowej przez 
zmianę ukształtowania czoła wybranych modeli frezów CoroMill Plura i CoroMill 316. 
Pozwoliła ona w swoisty sposób wydłużyć zaokrągloną część naroża. Łuki głównej  
i pomocniczej krawędzi skrawającej mają bardzo duży promień, zmniejszając parametr 
hex i otwierając potencjał dalszego zwiększenia posuwu fz.

Niezależnie od geometrii, wszystkie ostrza korzystają z wyjątkowych osiągnięć 
firmy na polu inżynierii materiałowej. Kompozycja spieku węglikowego, powłok ochron-
nych i technologie ich nakładania oraz obróbek wykończeniowych oznaczają dłuższy niż  
u konkurencji okres trwałości ostrza. Wybitna jest także powtarzalność rezultatów, tak 
ważna we współczesnej obróbce, gdzie nadzór operatorski jest coraz to mniejszy.

Do obróbki na długich wysięgach dostępne są adaptery z tłumikami drgań Silent 
Tools® oraz modułowe systemy oprawek Coromant Capto® i Coromant® EH. Z użyciem 
niewielkiego zasobu elementów można zbudować sztywne zespoły narzędziowe zdolne 
do sięgnięcia głęboko w zakamarki przedmiotu obrabianego.

Porozmawiajmy o obrabiarce i programowaniu
Obrabiarki przeznaczone do obróbki z wysokim posuwem muszą cechować się 

wysoką sztywnością oraz dużą dynamiką, wysokim poziomem prędkości skrawania  
i prędkości posuwu. Sterownik powinien obsługiwać obróbkę szybkościową i funkcję 
wstępnego przetwarzania look-ahead.

Największe wyzwania w oprogramowaniu CAM związane są z zapewnieniem małego 
skoku toru narzędzia przy bardzo wysokiej prędkości posuwu. Stosowane są specjalne 
techniki obróbki z małym zaangażowaniem frezu w materiale, takie jak Volumill, Dynamic 
milling, frezowanie trochoidalne oraz obróbka wieloma przejściami resztek materiału z narożników.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej wiedzy specjaliści Sandvik Coromant są nieocenioną pomocą przy wdrażaniu nowych, produktyw-
nych rozwiązań w zakładach klientów. W ramach współpracy inżynierowie firmy służą radą przy wyborze najbardziej odpowiedniego narzędzia i stra-
tegii zastosowania. Warto też już na wczesnym etapie procesu inwestycyjnego zakupu obrabiarki zasięgnąć ich opinii. Pomoże to zaoszczędzić wielu 
komplikacji wynikających na etapie wdrożenia, a których przyczyn można się dopatrywać w nieuwzględnieniu specyfiki pracy narzędzi.

Więcej informacji uzyskają Państwo kontaktując się z przedstawicielem firmy lub odwiedzając stronę internetową www.sandvik.coromant.com/pl

Stające przed koniecznością rywalizacji na konkurencyjnym rynku zakłady obróbki mechanicznej korzystają z nowoczesnych obrabiarek i zopty-
malizowanych narzędzi, dzięki czemu mogą uzyskać znaczący wzrost produktywności. Jedną z metod polecaną przez firmę Sandvik Coromant  
dla zwiększania wydajności skrawania metalu, wydłużenia trwałości ostrzy i obniżenia kosztów całkowitych jest frezowanie z wysokim posuwem. 
Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Zacznijmy od określenia oczekiwań względem tej metody. Stosując narzędzia i techniki frezowania z wysokim posuwem osiąga się kilka bardzo istot-
nych korzyści. Należą do nich kilkukrotnie wyższa objętościowa wydajność skrawania, przedłużona trwałość ostrzy, niższe wartości sił i ich korzystny 
rozkład. Jest to istotne w szczególności w przypadku obróbki na długim wysięgu i przy małej stabilności układu. Odpowiada to również za skrócenie 
całkowitego czasu przeznaczanego na obróbkę przedmiotów i obsługę techniczną.

Maksymalna grubość warstwy skrawanej

Parametr ten jest miarą największego obciążenia, jakiemu czoła stawia krawędź skrawająca frezu. Na wartość parametru hex (zwanego także 
maksymalną grubością wióra) wpływ mają: głębokości skrawania, posuw na ostrze i wartość kąta przystawienia.

W przypadku frezowania walcowego (obwodowego) mówimy, że hex zależy od stopnia zagłębienia frezu w materiał (jego zaangażowania). Wyra-
żana się ono stosunkiem promieniowej głębokości skrawania (ae) do wymiaru średnicy skrawania (D). Przy głębokości równej lub większej od połowy 
wymiaru średnicy, hex równa jest wartości posuwu na ostrze. Podawane przez produ-
centów katalogowe zakresy posuwu na ostrze wyznaczane są w oparciu o wytrzyma-
łość ostrzy danego narzędzia i odnoszą się do tego właśnie, skrajnego przypadku. Gdy 
przy takich samych warunkach zagłębienie frezu jest mniejsze, odpowiednio mniejsza 
jest wartość hex. Z tej zależności wyłania się potencjał do zwiększenia posuwu fz, bez nara-
żania krawędzi skrawających na nacisk grożący ich uszkodzeniem.

We frezowaniu walcowo-czołowym, przy takich samych parametrach skrawania, im 
mniejsza wartość kąta przystawienia, tym mniejsza jest maksymalna grubość warstwy 
skrawanej. Z tego powodu, producenci wypuszczają na rynek modele frezów zapewnia-
jące wybór kąta przystawienia z szerokiego zakresu np. CoroMill® 210 (10°), CoroMill® 
415 (15°), CoroMill® 419 (19°), CoroMill® 745 (25° lub 42°) albo CoroMill® 390 (90°).

Dodatkowo, w przypadku, gdy kąt przystawienia jest mały, rozkład składowych siły 
skrawania jest najbardziej korzystny. Dominuje składowa w kierunku osiowym, a więc 
obciążenie kieruje się wzdłuż osi wrzeciona. Jest to duża zaleta w obróbce na długim 
wysięgu np. podczas frezowania wgłębień na przedmiotach typu matryce i formy.

Wysokowydajne frezowanie wg Sandvik Coromant

Frezowanie z wysokim posuwem jako rozwiązanie do zwiększenia 
opłacalności obróbki metalu

Korzystny rozkład sił i wysoki posuw pozwalają wydajnie obrabiać skomplikowane kształty

Mały kąt przystawienia otwiera  
potencjał zwiększenia posuwu na ostrze

Im mniejsze zaangażowanie w materiał, tym niższa 
maksymalna grubość warstwy skrawanej

Efektywny kąt przystawienia przy  
zaokrąglonym narożu zależy od głębokości skrawania

Wyjątkowe ukształtowanie ostrzy frezu CoroMill 
Plura do czołowego frezowania z wysokim posuwem 

względem frezów z zaokrąglonym narożem

e-mail: pl.coromant@sandvik.com

www.sandvik.coromant.com/pl

tel.: (+48 22) 647 38 80, 292 23 47
fax: (+48 22) 843 21 36, 647 12 56 

SANDVIK POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa 
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ŁATWO

► Mocowanie narzędzi w czasie 8s poprzez
naciśnięcie tylko jednego przycisku.

BEZPIECZNIE

► Bez nagrzewania - duża siła mocowania.

powRgrip®

► System mocowania na dzisiaj i na przyszłość.

Darmowy test powRgrip®!

Otrzymasz więcej informacji try.rego-fix.ch/toollife

 powRgrip®

Najszybszy na świecie system mocowania narzędzi

Maksymalne bicie systemu
TIR ≤3μm przy 3 x D.

Skuteczny system tłumienia drgań.

Maksymalna siła mocowania i
minimalne bicie, nawet po 20.000
cykli wymiany narzędzi.

Narzędzie gotowe do użycia w 8 s.
(PGU 9500).

reklama

Można zamocować narzędzia z różnymi chwytami
Narzędzia wykonane z HSS, VHM, z chwytami: cylindrycznym, Weldon 
lub Whistle Notch można zamocować w systemie powRgrip®.

Szeroka gama tulejek
Można zamocować narzędzia trzpieniowe (frezowanie, wiercenie, roz-
wiercanie, gwintowanie, itp.) o zakresie chwytów: 0,2 do 25,4mm (1“), 
także tulejki tokarskie. Możliwość zastosowania tulejek (specjalnych) do
chłodzenia mgłą.

Szeroki wybór oprawek
Oprawki powRgrip® dostępne są w wielu rodzajach i wymiarach, przy-
stosowane do wielu typów wrzecion np.. SK,SK+, BT, BT+, REGO-FIX 
CAPTO, HSK, i cylindrycznym.  
Pełen asortyment na: ww.rego-fix.com.

 Twój partner REGO-FIX
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Firma DMG MORI Polska, od wielu lat wspiera polską 
edukację, dostarczając frezarki oraz tokarki służące do przy-
gotowania młodych operatorów CNC do pracy w przemyśle.

Obecnie ponad 40 ośrodków edukacyjnych w Polsce wybrało 
obrabiarki DMG MORI do szkolenia uczniów oraz prowadzenia 
kursów dla operatorów obrabiarek skrawających. To nie przy-
padek, że dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wykładowców  
z PWSZ Chełm i Politechniki Lubelskiej, Patryk Rudź reprezen-
tował nasz kraj, a firma DMG MORI wraz z firmą SANDVIK 
wspierają tę inicjatywę. DMG MORI Polska oraz Sandvik są głów-
nymi sponsorami polskiego reprezentanta w frezowaniu.

Dlaczego jest to istotne aby inwestować w młodych ludzi  
i w dyscyplinę frezowania?

Prawie wszystko, co widzimy lub czego używamy dzisiaj 
zostało wykonane przy użyciu technologii CNC (np. samo-
chody, samoloty, komponenty wszystkich typów maszyn, 
formy do narzędzi, protezy medyczne, telefony komórkowe, 
zabawki). W każdej z tych rzeczy znajdują się elementy wypro-
dukowane na maszynach CNC. 

Frezarki CNC są zaprogramowane za pomocą kodu 
komputerowego, dzięki któremu przekazywane są instrukcje 
do sterowania obrabiarką służącą do kształtowania metalu  

i innych materiałów w celu nadania im określonych kształtów. 
Dokładność takiego wykonania to nawet 5 mikrometrów,  
co odpowiada grubości ścianki bańki mydlanej! 

Operator maszyny CNC zajmuje się programowaniem oraz 
obsługą obrabiarki. Polega ona na pisaniu programów, wpro-
wadzaniu korekt procesu obróbczego, a także precyzyjnym 
ustawieniu półfabrykatu. Jako programista odpowiedzialny 
jest m.in. za czytanie rysunku technicznego oraz opracowy-
wanie programów obróbczych na podstawie procesu tech-
nologicznego lub rysunku. W czasie całego procesu frezer 
monitoruje funkcjonowanie maszyny oraz pracę narzędzia, 
zwracając szczególną uwagę na ich efektywność i wydajność. 
Maszyny CNC wyparły z przemysłu urządzenia konwencjo-
nalne. Dzięki nim zwiększona została wydajność i powtarzal-
ność produkcji, co za tym idzie nasze samochody, samoloty  
i inne urządzania są coraz bardziej niezawodne, a produkcja 
jest coraz bardziej efektywna. Zwiększona dokładność sprawia,  
że spełnione mogą zostać wszelkie wymagania stawiane przez 
klientów. Zachowana może zostać np. odpowiednia chropo-
watość powierzchni i każdy szczegół zawarty w określonym 
projekcie. Najbardziej wykwalifikowany mechanik zawsze 
pracuje nad optymalizacją wydajności procesu, a także nad 
jakością produkcji. 

Firma DMG MORI z dumą wspiera oraz promuje młodych, 
zdolnych operatorów podczas takich wydarzeń jak World Skills. 
Kształcenie ich na urządzeniach wysokiej klasy pozwala na 
uzyskanie doskonale wykwalifikowanych pracowników, którzy 
są tak bardzo potrzebni w obecnym przemyśle.

DMG MORI oraz SANDVIK 
głównymi sponsorami polskiego 
reprezentanta WORLD SKILLS Kazan 2019

Co to jest World Skills?
World Skills to cykliczne, międzynarodowe wydarzenie, którego zadaniem jest promowanie  

umiejętności zawodowych.
World Skills to konkursy w których rywalizuje 60 państw.

Łącznie jest to 1600 zawodników oraz 1500 ekspertów, którzy przez cztery dni rywalizują o zdobycie 
mistrzostwa w swojej dziedzinie.

Fot. Polski zawodnik na WorldSkill Patryk Rudź.

Fot. Marcin Berta - przedstawiciel firmy DMG MORI Polska ds. Ośrodków Edukacyjnych 
w Polsce oraz Patryk Rudź.

Fakty:
• 1600 zawodników z 60 krajów  • DMG MORI jest partnerem globalnym
• Zawody odbywają się od 45 lat  • Polska uczestniczyła po raz pierwszy

www.dmgmori.com
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Polska, dzięki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz wsparciu sponsorów, firmy DMG MORI oraz SANDVIK po raz pierwszy uczestniczyła w konku-
rencji World Skills: Frezowanie CNC.

Firma DMG MORI jest platynowym sponsorem mistrzostw i od wielu lat dostarcza rozwiązania potrzebne do przeprowadzenia zawodów.

W tym roku podczas World Skills w Kazaniu została wykorzystana frezarka uniwersalna DMU 50, firmy DMG MORI. Obrabiarka DMU 50 jest idealna 
nie tylko do produkcji, ale również sprawdza się w rozwoju oraz kształceniu umiejętności młodych operatorów CNC. Patryk Rudź, pierwszy w historii polski 
zawodnik World Skills w konkurencji: Frezowanie CNC, miał możliwość przygotowywać się na nowoczesnym sprzęcie wykorzystywanym podczas zawodów, 
poznawać najnowocześniejsze technologie oraz przede wszystkim odbyć szkolenie pod okiem profesjonalnego Inżyniera Technologii w Centrum Szkole-
niowo-Technologicznym DMG MORI Polska w Pleszewie, gdzie odbywają się podstawowe oraz zaawansowane szkolenia dla zawodowych Operatorów  
i Programistów CNC. Zawodnik miał okazje korzystać z naszych szkoleń, tym samym przygotowywać się do międzynarodowych zawodów w sposób profe-
sjonalny. Narzędzia wykorzystywane w zawodach i treningach były dostarczane przez globalnego partnera zawodów firmę Sandvik Coromant.
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Udział w XII edycji Międzynarodowych Targów 
Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX 
okazał się dla firmy MARCOSTA wielkim sukcesem i to 
nie tylko handlowym.

Firma MARCOSTA zgłosiła polerkę stołową NGC do 
udziału w prestiżowym Konkursie o Medal Expo Silesia 
dla najlepszego produktu prezentowanego podczas 
targów. Jury konkursowe doceniło produkt przyznając 
firmie MARCOSTA "Wyróżnienie". Najważniejszym 
kryterium w ocenie było między innymi to, że jest to 
całkowicie polski wyrób. Otrzymana nagroda cieszy 
tym bardziej, gdyż urządzenie zostało opracowane  
oraz wdrożone w niespełna kilka miesięcy.

Polerka NGC przeznaczona jest do polerowania zewnętrznego  
i wewnętrznego stempli, matryc, wykrojników oraz wszelkiego rodzaju 
przedmiotów okrągłych. Posiada nowoczesną i stabilną konstrukcję prze-
znaczoną do pracy ciągłej w zakładach produkcyjnych, narzędziowniach, 
działach remontowych. Polerowanie i obróbka wykańczająca części oraz  
elementów metalowych o kształcie owalnym dzięki temu urządzeniu 
staje się bardzo łatwa i szybka. Części mocowane są w uchwycie tokar-
skim i obrotowo polerowane za pomocą tarcz polerskich, które znajdują 
się w wymiennej głowicy urządzenia i są dosuwane do wirującej części. 
Tarcze polerskie zamocowane są nieruchomo w głowicy.

Polerować można zewnętrzne powierzchnie i czoła wałków oraz otwory znajdujące się w przedmiotach obrabianych, które należy centrycznie 
zamocować w uchwycie.

Parametry techniczne obrabiarki:

• Max. długość polerowanego przedmiotu: 200 mm;

• Max. średnica polerowania zewnętrznego: 180 mm;

• Długość polerowania wewnętrznego: 100 mm;

• Średnica polerowania wewnętrznego: 20 ÷ 180 mm;

• Prędkość obrotowa wrzeciona: 500 - 2.000 obr./min;

• Regulacja obrotów wrzeciona: bezstopniowo;

• Moc napędu wrzeciona: 2.3 kW;

• Napięcie zasilania: 3x400 V;

• Przestrzeń zajmowana przez obrabiarkę: 1300 x 500 x 650 mm;

• Masa obrabiarki: 210 kg.

Chcąc uzyskać więcej informacji na temat naszej polorki NGC prosimy 
o kontakt z firmą.

Wyróżnienie dla firmy MARCOSTA za polerkę NGC

Właściciel firmy MARCOSTA Ryszard Starzec odbiera nagrodę z rąk jury 
konkursowego. Fot. Paweł Móz

MARCOSTA - Centrum Handlu i Produkcji Obrabiarek
33-102 Tarnów, ul. Klikowska 101 C 

tel./fax. +48 14 62 66 852 e-mail: handel@marcosta.pl

Polerka NGC poleruje detal wewnątrz 
jak i na zewnątrz.
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Nowoczesne aplikacje obróbki skrawaniem muszą sprostać stale rosnącym wymaganiom, co do jakości i dokładności przedmiotów 
obrabianych, a jednocześnie redukcji kosztów i zwiększenia wydajności procesów obróbczych. Precyzyjna obróbka, to z jednej strony 
narzędzie i jego dokładne, solidne i powtarzalne mocowanie, a z drugiej mocowanie detalu w przestrzeni obróbczej, które także musi być 
precyzyjne i stabilne, a dodatkowo szybkie i możliwie proste, i elastyczne.

Dzięki modułowym systemom bezpośredniego mocowania detali, firma SCHUNK upraszcza procesy produkcyjne w przypadku wytwarzania 
małych partii i pojedynczych elementów. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, mocowanie bezpośrednie nie posiada konturów zakłócających 
jak szczęki lub elementy mocujące i umożliwia obróbkę z pięciu stron przy doskonałej dostępności. Swobodnie uformowane części i inne elementy 
mogą być bezpośrednio zamocowane na stole maszyny w kilka sekund bez ingerencji w kontury dzięki wieżom mocującym o modułowej strukturze. 
W zależności od wymagań aplikacji, lider kompetencji w dziedzinie systemów chwytakowych i technologii mocowań oferuje uruchamianą pneuma-
tycznie serię VERO-S WDP-5X oraz uruchamianą ręcznie serię VERO-S WDM-5X.

Szybkie, proste, obsługiwane ręcznie
Aktywowana manualnie seria VERO-S WDM-5X zapewnia pewność mocowania, wiarygodną symulację oraz bezkolizyjną i wysoce wydajną 

obróbkę z pięciu stron za pomocą podstawowych i dodatkowych modułów. Moduły mocujące są uruchamiane za pomocą klucza imbusowego bez 
użycia jakichkolwiek mediów i niezależnie od urządzeń peryferyjnych maszyny.

Regulowana wysokość mocowania detalu

Elementy modułowe można dowolnie łączyć, dzięki czemu różnorodne detale mogą być zamocowane i obrabiane 
przy optymalnej dostępności.

Idealny do obróbki 5-stronnej

W razie potrzeby przedmioty obrabiane mogą być podniesione ze stołu maszyny, aby ułatwić dostęp do detalu 
z 5 stron.

Doskonały do otworów przelotowych

Dzięki zastosowaniu słupków mocujących, przy odpowiednim rozmieszczeniu, otwory mogą być wiercone 
dowolnie w całym detalu.

Modułowy system do bezpośredniego mocowania 
detali w szerokim zakresie zastosowań

Jeden obrót śruby dociskowej wystarcza, by pewnie połączyć moduły mocujące – zarówno razem, 
jak i z odpowiednimi modułami podstawowymi. Moduły mocowania, niewymagające do działania sprę-
żonego powietrza, mogą być użytkowane niezależnie od układu pneumatycznego, np. w zewnętrz-
nych stacjach narzędziowych lub w szerokiej gamie maszyn. Mogą być one łączone z niemal wszystkimi 
typami stołów maszynowych za pomocą elastycznych systemów montażu. Kluczowymi elementami serii 
są moduły podstawowe dostępne w wysokościach 75, 125, 150 i 175 mm, które można łączyć wykorzy-
stując moduły dodatkowe oferowane w wysokościach 75, 100 lub 125 mm. Ponadto asortyment obejmuje 
szeroką gamę różnych sworzni mocujących, które można stosować w zależności od rozmiaru i kształtu 
danego detalu. Rozmaite adaptery redukcyjne umożliwiają obróbkę z pięciu stron, eliminując przy tym 
kontury kolizyjne. Dzięki adapterom do regulacji wysokości możliwe jest także łatwe i szybkie mocowanie 
powierzchni o nieregularnym kształcie, co sprawia, że seria VERO-S WDM-5x stanowi rozwiązanie odpo-
wiednie do mocowania detali o dowolnej geometrii.

Rozwiązanie alternatywne uruchamiane pneumatycznie
Uruchamiana pneumatycznie seria VERO-S WDP-5X, to rozwiązanie skierowane do osób poszukujących większej wygody. Poszczególne moduły 

można szybko i łatwo połączyć ze sobą dzięki mechanizmowi blokującemu. Bez względu na wysokość kolumn mocujących moduły bezpośredniego 
mocowania detalu są zaopatrywane w sprężone powietrze z modułu podstawowego, za pośrednictwem opatentowanego przepustu podawania 
mediów i zabezpieczane za pomocą połączenia wciskowego lub połączenia kształtowego o sile docisku do 25 000 N (z momentem zadziałania równym 
50 Nm). Zintegrowana funkcja docisku zapewnia maksymalną siłę trzymającą i tym samym doskonałą stabilność. Mocowanie detalu (kształtowe  
i samoblokujące) następuje sprężynowo bez zużycia energii. Detale pozostają bezpiecznie zamocowane nawet przy nagłym spadku ciśnienia w układzie. 

1. Moduł podstawowy VERO-S WDP-5X
  Zapewnia sztywne połączenie ze stołem maszyny.

2. Połączenia pneumatyczne w module podstawowym
  Eliminuje potrzebę uciążliwych kabli na obrabianym przedmiocie.

3. Blokowanie napędu
  Do ekstremalnie wysokich sił rozciągających.

4. Transfer mediów przez moduły układające
  Do sterowania modułem bezpośredniego mocowania.

5. Moduł układania WDS 99-50
  Do elastycznej konfiguracji słupków mocujących.

6. Moduł układania WDS 99-30
  Do elastycznej konfiguracji słupków mocujących.

7. Moduł zaciskowy WDN 99-70
  Do bezpośredniego połączenia z przedmiotem obrabianym.

Niezależnie od sposobu aktywowania, modułowe 
systemy mocowania bezpośredniego firmy SCHUNK, 
zapewniają wysoką elastyczność mocowania detali o zróż-
nicowanej geometrii, zapewniając swobodny dostęp do 
pięciostronnej obróbki. Wysoka powtarzalność mocowania, 
dzięki sworzniom centrującym, prosta i szybka obsługa, 
dzięki inteligentnym połączeniom zaciskowym między 
modułami oraz wysokie siły mocowania pozwalają na opty-
malne wykorzystanie wydajności maszyny, a tym samym 
zwiąkszenie wydajności procesu i jego niezawodności. 

▲ Mocowanie detali o nieregularnym kształcie z łatwym dostępem  
do obróbki z 5 stron

▲ Wspólne sterowanie za pomocą pneumatycznej skrzynki przyłącze-
niowej. Mocowanie powtarzających się detali w ciągu kilku sekund

Poszczególne moduły mocujące z serii VERO-S WDM-5X można błyskawicznie łączyć 
za  pomocą klucza imbusowego, tworząc kolumny mocujące o określonej wysokości. ►

▲ Przykłady wykorzystania VERO-S WDP-5x do mocowania dużych detali.

SCHUNK Intec Sp. z o. o.
Ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno  E-mail: info@pl.schunk.com, 
Tel.: 22 726 25 00, Fax: 22 726 25 25  www.schunk.com/pl_pl
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Mocne imadło do obróbki 5-osiowej 
z nastawną osią mocowania

W odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie, SCHUNK 
rozszerza asortyment wzmocnionych imadeł do obróbki 
5-osiowej, aktualnie wyposażonych w nastawną oś moco-
wania: bezobsługowe imadło SCHUNK KONTEC KSX-C 
będzie teraz dostępne w czterech wariantach długości 
korpusu bazowego (330 mm, 430 mm, 500 m i 630 mm) 
oraz w dwóch wariantach wysokości (174 mm i 125 mm).  
To wysokiej jakości imadło do obróbki 5-osiowej jest wypo-
sażone w dwie szczęki, które można precyzyjnie przesuwać 
z wykorzystaniem laserowo naniesionej podziałki. Siłę moco-
wania można regulować bez użycia narzędzi w zakresie od  
4 kN do 40 kN, dokonując jej pomiaru bezpośrednio na 
detalu. Imadło zapewnia dużą siłę dającą bezpieczny chwyt 
nawet przy minimalnej powierzchni mocowania. Mocowanie 
detali trwa kilka sekund dzięki zastosowaniu szybkiego 
mocowania dźwignią w zakresie 160°, które jest odporne na 
wibracje i charakteryzuje się wysoką dokładnością powtó-
rzeń. Ponieważ mocowanie detalu odbywa się poprzez siłę 
pociągową, na korpus działa jedynie ograniczone obcią-
żenie zginające. Ponadto układ prowadnic szczęk i budowa 
mechanizmu mocującego umożliwiają bardzo sztywne 
i stabilne wymiarowo ustawienie, stwarzając doskonałe 
warunki do precyzyjnej obróbki drugiej strony.

Całkowicie szczelna obudowa
Zarówno napęd, jak i mechanizm regulacji 5-osiowego imadła są szczelnie zabu-

dowane dla ochrony przed wiórami, brudem i chłodziwem. Łatwa w czyszczeniu 
konstrukcja zapobiega gromadzeniu się wiórów. Tym samym imadło KONTEC KSX-C 
można płynnie włączyć do modułowego systemu wysoko wydajnych mocowań 
detali oferowanego przez SCHUNK. Sworznie mocujące systemu szybkiej wymiany 
palet SCHUNK VERO-S można wykorzystać do bezpośredniego montażu korpusu 
bez potrzeby stosowania płyty adaptera. Imadło zestawione z systemem szyb-
kiej wymiany palet można wymienić na stole maszynowym w ciągu kilku sekund, 
z maksymalną powtarzalnością zamocowania. Opcjonalnie może być ono wyposa-
żone w standardowe, aluminiowe lub specjalne szczęki górne do obróbki 5-osiowej. 
Zamiennie można zastosować szczęki wahliwe oraz liczne inne standardowe szczęki 
SCHUNK, z najszerszego na rynku asortymentu szczęk tokarskich.

◄ Obie szczęki całkowicie szczelnego imadła SCHUNK KONTEC-KSX-C do obróbki 
5- osiowej mogą być przesuwane, dzięki czemu można odpowiednio ustawić środek 
mocowania. Ponadto siłę mocowania można dowolnie regulować w zakresie od  
4 kN do 40 kN. Obecnie imadło jest dostępne w czterech wariantach długości i dwóch 
wariantach wysokości. 

▲ Bezobsługowe imadło SCHUNK KONTEC KSX-C 

SCHUNK Intec Sp. z o. o.
Ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno  E-mail: info@pl.schunk.com, 
Tel.: 22 726 25 00, Fax: 22 726 25 25  www.schunk.com/pl_pl

System 3R
► Imadła do przekrojów prostokątnych i okrągłych

► Głowice pozwalające tłumić drgania

► Zestawy do ustawiania poza maszyną

OBERON® Robert Dyrda, ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel.: (52) 354 24 23, fax: (52) 354 24 01, 

e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl, www.system3r.com.pl
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JESTEM 
PAŃSTWA 
ŹRÓDŁEM 
WIEDZY

service.meusburger.com

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 skoncentro-
wać 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 rozpoczęciem 
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.

Z 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 
wiodącym na rynku oferentem normaliów wysokiej jakości. 
Ponad 21 000 klientów na całym świecie korzysta z zalet 
standaryzacji i naszego ponad 50-letniego doświadczenia 
w zakresie obróbki stali. Obszerny program normaliów  
w połączeniu z wysokiej jakości produktami dla warsz-
tatów 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
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Zapotrzebowanie na maszyny używane do obróbki metalu cały czas 
utrzymuje się na takim poziomie, że coraz więcej producentów maszyn, 
decyduje się porzerzyć swoje oferty o maszyny używane.

Jest sporo firm zainteresowanych zakupem maszyny obróbki 
plastycznej oraz do obróbki skrawaniem z drugiej ręki. 

Każda maszyna, jeśli jest serwisowana oraz prawidłowo eksploato-
wana, może dla nas pracować jeszcze bardzo długo. Dzięki temu, chcąc 
nabyć maszynę używaną, możemy wręcz przebierać w ofertach. Warto 
jednak przed zakupem zastanowić się nad tym, czy bardziej opłaci nam się 
zakup maszyny nowej czy używanej.

Jak wspomniałam we wstępie rośnie liczba firm, która oferuje używane 
frezarki, tokarki, centra obróbcze czy też inne urządzenia. Często są one 
sprowadzane zza granicy oraz są to często maszyny znanych, czołowych 
producentów obrabiarek.

Należy pamiętać, że maszyny używane wcale nie muszą być uszko-
dzone czy zużyte. Firmy prowadzące sprzedaż takich urządzeń nabywają 
je w wyniku przetargów związanych z wykupem majątków spółek ogłasza-
jących upadłość lub też w wyniku innych sytuacji.

Zastanówmy się może nad zaletami oraz wadami zakupu maszyny 
używanej oraz nad zaletami i wadami inwestycji w nową maszynę.

Decydując się na maszynę z "second handu" możemy dokonać zakupu 
urządzenia, który jest rzadkim modelem, a w naszej produkcji jak najbar-
dziej zda egzamin. Często także jest z czego wybierać, ponieważ firmy 
posiadają w swoich ofertach szeroki wachlarz propozycji. Takie maszyny 
przed sprzedażą są poddawane przeglądom technicznym oraz koniecznym 
remontom. Dlatego są praktycznie tak samo sprawne jak nowe, a do tego 
dużo tańsze od egzemplarza o podobnych parametrach, ale nowego.

Wadą zakupu używanej maszyny może być ryzyko zakupu wadliwego 
urządzenia. Często są to też maszyny sprawne lecz niekompletne. Do tego 
obrabiarki używane nie mają już tak estetycznego wyglądu jak te nowe, 
oferowane przez producentów.

Omawiając zalety i wady wyboru używanego urządzenia warto 
również wspomnieć o zaletach jak i wadach zakupu nowej obrabiarki.

Kupując nową maszynę częstokroć trafiają one do nas prosto z fabryki, 
a niekiedy jest ona robiona na nasze zamówienie i wg naszych potrzeb. 
Nabywając nowe maszyny mamy większy wybór spośród różnych modeli. 
Jednak taki zakup związany jest z wyższą ceną obrabiarki, co z pewnością 
należy do wad inwestycji w nowe urządzenie, a które w efekcie może nie 
spełniać naszych oczekiwań.

Dlatego, zanim podejmie się ostateczną decyzję inwestycji w zakup 
kolejnej maszyny do swojej firmy, warto zapoznać się z dostępną na 
rynku ofertą.

Publikowane na kolejnych stronach zestawienie ofert firm posiadają-
cych maszyny używane, może Państwu pomóc choćby w kontaktach z ich 
przedstawicielami.

W raporcie znajdziecie Państwo także ofertę włoskich firm. Zachę-
camy do zapoznania się z ich stronami internetowymi.

EL

Maszyny nowe czy używane? re
kla

m
a

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

 

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

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

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

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

EMMELSHAUSEN, NIEMCY

WWW.MAC-TEC.DE

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

wgłębnych oraz centr obróbczych

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

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

 Sodick AQ 750 LH Premium

Charmilles Roboform 30Charmilles Robofil 440 CC
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Maszyny używane - raport

Nazwa firmy Dane kontaktowe Strona www/e-mail
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ANTONIO FLORA & C s.n.c.* Tel.335 62 46 767 www.floramacchineutensili.com
flora@floramacchineutensili.com

Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k. Marek Gorzoch
Kom. 608 590 604 www.bipromasz.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BOMAC S.R.L.* Tel./Fax 0171 260 658 www.bomacsrl.it
info@bomacsrl.it ● ● ● ● ●

CASAVOLA MACCHINE UTENSILI* Tel.+39 02 240 35 51 www.casavola.com
info@casavola.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

C.M.M. Macchine Utensili Srl* Tel. +39 02 950 38 942
Fax +39 02 950 38 942

www.cmmcassano.it
commerciale@cmmcassano.it ● ● ● ● ●

C.N.S. srl* Tel. 05 46 656 365 
Fax 05 46 656 357

www.cns-srlc.com
trading@cns-srl.com ● ● ● ●

EUROPEAN TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. K* Steffen Benndorf
Tel. 607 429 187

www.eurotec.pl
steffen.benndorf@eurotec.pl ● ● ● ● ● ● ●

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. Tadeusz Bartnik
Kom. 602 709 699

www.avia.com.pl 
t.bartnik@avia.com.pl ● ● ● ● ● ●

GAIANI FRATELLI* Tel. 0362 625 325 www.gaianifratelli.com
info@gaianifratelli.it ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

GF Machining Solutions Sp. z o.o Dział sprzedaży www.gfms.com/pl
sales.gfms.pl@georgfischer.com ● ● ● ● ● ● ●

GIORGIO LANATI* Tel. 333 602 41 35 www.giorgiolanati.com
glanat@tin.it ● ● ● ● ● ● ● ● ●

P.W. INTER-PLAST Andrzej Bodziachowski Zuzanna Bodziachowska-Kluza
Kom. 663 958 005

www.inter-plast.com.pl 
zuzanna@inter-plast.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ISOTEK Sp. z o.o. Tel. 61 835 08 50, fax. 61 835 08 51
Kom. 603 778 307

www.isotek.com.pl
krzysztof.balcer@isotek.com.pl ● ●
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Maszyny używane - raport

Nazwa firmy Dane kontaktowe Strona www/e-mail
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JAZON SP. z o.o. Tel. 85 654 46 20 www.jazon.com.pl
obrabiarki@jazon.com.pl ● ● ● ● ● ● ●

MAC-TEC e.K. Karolina Schwarz
Tel. +49-6747-948001 www.mac-tec.de/pl/ ● ● ● ● ● ● ●

MARMONTI LUIGI Tel. +39 033 136 72 46 www.marmonti.com
info@marmonti.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Maszyneria.pl Tomasz Konieczko
Tel. 889 742 382

www.maszyneria.pl
tomasz.konieczko@maszyneria.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MAUTUS Tel. +39 02 251 586 34 www.mautus.it
info@mautus.it ● ● ● ● ● ●

MGM MACCHINE UTENSILI SRL Tel./Fax 02 964 89 072 www.mgm-macchineutensili.it
info@mgm-macchineutensili.it ● ● ● ● ●

OBERON 3D L. Pietrzak i Wspólnicy Sp.j. Tel. 32 220 02 46 www.oberon3d.pl
zapytanie@oberon3d.pl ● ● ●

NUOVA OMP SRL Tel. +39 030 9973251 www.nuovaomp.it
info@nuovaomp.it ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OVERMACH USATO Tel. 0039 (0)2 97 24 23 1 www.overmach.it
usato@overmach.it ● ● ● ● ●

PENTA TRADING, spol. s r.o. Milan Pravenec
Tel. + 420 241 480 232

www.penta-edm.cz
mpravenec@penta-edm.cz ● ●

PERSICHETTI Tel. +39 075 941 25 45 www.persichetti.it
direzione@persichetti.it ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SELEMARC S.r.l. Tel. +39 0131 814 498
Fax +39 0131 863 62 38

www.selemarc.com
info@selemarc.com ● ● ● ● ● ● ●

TECNO IN MACCHINE UNTESIL SRL Tel./Fax 0171 260 658 www.tecnoinsrl.it
info@tecnoinsrl.it ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Często nowe zlecenie zaczyna się od zrobienia oferty „na wczoraj”. Potem czas tylko przyspiesza. Kalkulując cenę przyszłej usługi liczymy 
godziny. A co by było gdyby skrócić czas wykonania usługi? Można by ją oferować taniej, przyciągając więcej klientów na raz, czy w ogóle pozy-
skując nowych. Narzędziowiec, który lata temu pracował jak artysta, bez pośpiechu, bo był jedyny w okolicy, obecnie staje coraz częściej przed 
problemem niedoczasu. Czasem konkurencja usługi robi szybciej lub taniej. Ba, nawet trzeba zrobić szybciej, albo taniej, żeby w ogóle dostać 
zamówienia. Ten dodatkowy czas, którym dysponuje jeszcze niejedna firma bez systemów mocowań to czas przygotowawczo zakończeniowy. 
Stosując systemy mocowań można w prosty sposób zwiększyć efektywny czas pracy maszyn, ale i uwolnić się od konieczności zakupu kolejnej 
obrabiarki. Inwestowanie w system mocowań to proces o wiele tańszy niż kupno nowych maszyn. Wykorzystanie posiadanego parku maszyno-
wego do maksimum poprzez zamontowanie referencyjnego systemu mocowania np. szwedzkiej firmy SYSTEM 3R daje jeszcze tą satysfakcję, 
że mamy poczucie dobrego i pełnego korzystania z potencjału posiadanych maszyn. Po prostu skróciwszy tpz do minimum czujemy, że wyci-
skamy tyle z parku maszynowego, ile on jest w stanie nam dać.

Każdy z Was myśli sobie, że poprzez zakup systemu uzyskam więcej efektywnego czasu pracy na 
moich maszynach, ale przecież mnie na to nie stać. Ile kosztuje system? Skąd wziąć na to pieniądze? 
Są to najczęstsze pytania z którymi spotykamy się w narzędziowniach. Zapytajcie jednak inaczej: ile 
mogę zyskać pieniędzy instalując system (czy na początku jego część ?). W jakim czasie ta inwestycja 
się mi zwróci?

Fot. 1 System 3R na frezarce obrabiającej elektrody grafitowe ►

Czy dużo więcej elektrod wykonam w miesiącu, ile więcej wydrążę gniazd, a przez to ile więcej 
będę mógł przyjąć zamówień. Oczywiście prócz ceny samego systemu jest jeszcze problem ludzi 
pracujących w narzędziowni, którzy boją się zmian. Pracownicy czasem uważają, że zagrozi ich 
egzystencji, przyzwyczajeniom, że nie będą umieli posługiwać się uchwytami itp. Mówią oni 
przeważnie tak: „szefie po co nam to, umiemy przecież ustawiać drążarkę, nie warto wydawać 
pieniędzy”. Lepiej te pieniądze dać nam. Nie mówią jednak, że ustawienie drążarki zajmuje im 
czasami parę godzin dziennie. Stosując system byłoby to parę minut. Sądzę jednak, że w dobie 
coraz większej konkurencji, najważniejsze jest poprawienie wyniku ekonomicznego firmy, a nie 
kultywowanie przyzwyczajeń pracowników. Przyzwyczajeń, które bardzo drogo kosztują. Zasta-
nówcie się także nad tym, ile produkujecie % braków, ile trzeba płacić nadgodzin pracownikom – 
mocowanie referencyjne typu System 3R to w dużej mierze wyeliminuje. Pełny system to połączenie 
wszystkich maszyn ze sobą w jednym obiegu, to bezkolizyjne przenoszenie obrabianego materiału 
pomiędzy WEDM, EDM, frezarką , tokarką i szlifierką lub pomiędzy częścią maszyn, w zależności 
od procesu technologicznego. Bez ustawiania na każdej z nich od nowa. Kładziemy tylko paletę na 
podstawę – i gotowe ustawienie. Większość klientów zaczyna przygodę z systemem etapem, po 
którym system jest dalej rozbudowywany. Pierwszy etap to połączenie ze sobą frezarki i drążarki 
wgłębnej. Połączenie procesu wykonania elektrody z jej dalszym wykorzystaniem na EDM.

Fot. 2 System 3R Macro na wrzecionie EDM ►

System 3R, w zależności od wielkości wykonywanych elektrod oferuje różne rozwiązania tech-
niczne. Idea jest zawsze taka sama: na stole frezarki pozycjonowany jest uchwyt, na którym mocu-
jemy materiał do wykonania elektrody. Następnie przenosimy go na wrzeciono drążarki wgłębnej. 
Pomiędzy tym możemy dokonać pomiarów dokładności wykonania elektrody, aby sprawdzić czy 
została obrobiona prawidłowo.

Fot. 3 System 3R - maszyna pomiarowa z uchwytem pneumatycznym ►

Do takiego połączenia oferujemy kilka zestawów startowych, które gwarantują nam powta-
rzalność pozycjonowania 0.002 mm i stabilne mocowanie. Więc Drodzy Czytelnicy, wszystko  
w waszych rękach – cały Wasz park maszynowy możecie połączyć w jeden system, zapewnia-
jący wyższą elastyczność, wyższą wydajność, wyższą jakość i rentowność. Oczywiście, możemy też 
przygotować ofertę na mocowania referencyjne z innych firm, nie tylko z System 3R. Zacząć zmiany 
w Waszym przedsiębiorstwie trzeba od maila z zapytaniem do Oberonu w Inowrocławiu.

Robert Dyrda, Marek Adelski

www.system-3r.pl

Kiedy brakuje czasu w Twojej narzędziowni 
rozwiązaniem są systemy referencyjne

DIAMENT
MIESIĘCZNIKA

2019
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Producentów oraz sprzedawców frezarek w Polsce jest wielu. Już sam 
raport, który publikujemy na kolejnych stronach świadczy o tym jak duża 
jest to grupa.

Podczas moich wizyt w narzędziowniach lub warsztatach mechanicznych, 
obserwuję na jakich maszynach wykonywana jest produkcja. Park maszynowy 
jest bardzo istotnym elementem, który ma wpływ na rozwój firmy i jej finan-
sowe powodzenie.

Coraz częściej firmy inwestują w nowy park maszynowy, po to by móc spro-
stać wymaganiom stale rozwijającej się branży obróbczej.

Często klient zwraca się z prośbą wykonania bardzo skomplikowanego urzą-
dzenia, formy czy detalu, z czym starsze maszyny mogą już sobie nie poradzić. 
Producenci obrabiarek, także frezarek CNC, oferują obecnie maszyny bardzo 
technologicznie zaawansowane, które potrafią sprostać takiemu wyzwaniu.

Fot. Frezarka X-5 1300/630 -  
stoisko firmy AVIA S.A. Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych - MACH-TOOL 2019

Szukając nowej maszyny często sięgamy po dostępne pomoce. Najczę-
ściej jest to internet, gdzie można szybko znaleźć ogłoszenia typu: „sprzedam 
frezarkę”. Pomimo, powszechnej dostępności internetu, duża ilość osób wspo-
maga się materiałami drukowanymi typu foledry, ulotki reklamowe czy też 
magazyny branżowe. Właśnie z tego powodu, chcąc trafić do tej grupy konsu-
mentów, publikujemy w naszym magazynie podobne raporty branżowe.

Jako czasopismo z dwudziestoletnim doświadczeniem trafiamy do sporej 
grupy odbiorców, którzy mogą stać się potencjalnymi klientami producentów 
maszyn do obróbki stali.

Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo zestawienie producentów 
nowych frezarek CNC. Omawiane w raporcie maszyny są zarówno polskiej 
produkcji, jak i zagranicznych producentów. W raporcie frezarek CNC zamieści-
liśmy kolumnę, w której firmy podały informację czy dana frezarka ma możli-
wość obróbki grafitu.

Jeśli chcielibyście Państwo kupić frezarkę używaną, to zapraszam do  
raportu „Maszyny używane” zamieszczonego na stronach od 36 do 39, tego 
numeru Forum Narzędziowego OBERON.

W wydaniu 99 (6/2019) Forum zamieścimy ostatnie w tym roku raporty: 
oprogramowania CAD/CAM do projektowania form, tłoczników i wykrojników, 
raport frezarek i tokarek dla szkolnictwa, raport wózków widłowych.

Dane kontaktowe podawane w raportach są po to, aby w razie wątpli-
wości skontaktować się z przedstawicielem producenta maszyn, dlatego więc 
dzwońcie i pytajcie...

EL

Frezarki CNC - bogata oferta
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Technologie 
i Urządzenia Przemysłowe

Pionowe i poziome
3, 4 i 5-osiowe centra obróbcze

5-osiowe Centrum obróbcze

Litz LU 800
•	 Opcje	wrzeciona	z	HSK63/100	lub	

SK40/50	do	20	000	obr./min;

•	 Średnica	stołu Ø800	mm;

•	 Opcja	toczenia	z	1	000	obr./min	w	osi	C;

•	 Liniały	optyczne	we	wszystkich	osiach	
liniowych;

•	 Magazyn	narzędzi	do	64	pozycji;

•	 Sterowanie	Heidenhain	iTNC	640	lub		
Siemens	840Dsl;

•	 19-tonowy,	żebrowany	korpus	żeliwny;

•	 Nośność	stołu	do	1	tony;

•	 Bramowa	konstrukcja	z	podwójnym,		
zsynchronizowanym	napędem	w	osi	Y;

•	 Silniki	momentowe	z	enkoderami	po	obu	
stronach	napędu	osi	B	oraz	osi	C	stołu	
uchylno	-	obrotowego.

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

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

•	 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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AVIA 
Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych

Dział handlowy
tel. 22 818 43 40

market@avia.com.pl
www.avia.com.pl X-5 nie 3500x3975 12800

1250x
700x
710

1500x710x
ø630

ruchomy
obrotowy

1000/
700

elektrow-
rzeciono

18000
(opcja
10000,
24000)

30/24/24 30/24/34 46 200 HSK63 opcja 40 7 120 7

Heidenhain 
TNC 640 

HSCI

liniały
enkodery ±0,005 nie

AVIA 
Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych

Dział handlowy
tel. 22 818 43 40

market@avia.com.pl
www.avia.com.pl

VMC
100 tak 3000x2670 5300

1000x
540x
620

1200x540 ruchomy 1000
mecha-
niczne
(opcja

elektrowrzeciono)

18000
(opcja
15000,
24000)

35/35/35 35/35/35 17 108 ISO40
(HSK63) opcja 30 7 80 7 enkoder

0,005
(opcja 
0,004)

nie

AVIA 
Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych

Dział handlowy
tel. 22 818 43 40

market@avia.com.pl
www.avia.com.pl

FNX
30N nie 1520x2250 1700

400x
315x
350

710x315 ruchomy 200 mecha-
niczne 3000 6/6/3 6/6/3 7,9 65 ISO40 brak brak 7 80 nie 

dotyczy
enkoder

opcja
liniały

0,005 nie

BERNARDO
HAFEN

Piotr Krupa
Paweł Kowalik
tel. 257 402 001

www.hafen.pl VMC 625 nie 1900x1800 2000
4100x
250x
400

600x250 - 100
elektrow-
rzeciono

BT30
8000 2,5-300

mm/min
10000

mm/min 3,7 - BT30 opcja 10 5 92x150 5
SINUMERIK 

SIEMENS 
808D 

ADVANCED

- ±0,003 nie

BERNARDO
HAFEN

Piotr Krupa
Paweł Kowalik
tel. 257 402 001

www.hafen.p VMC 940 nie 2050x2300 3300
700x
400x
500

920x400 - 400
elektrow-
rzeciono

BT40
8000 2,5-300

mm/min
3000

mm/min 5,5 - BT40 opcja 16 8 150x350 8 - ±0,003 nie

DMG MORI
DMG MORI POLSKA Dział sprzedaży www.dmgmori.com CMX 

800V nie 4100x
4800 5000 600/

560/510
900x
560

ruchomy 
(przejazd 
w osi X)

600 sprzęgło 12000 30 30 13 kW 
(40%DC)

82Nm
(40%DC)

SK40/BT 
lub CAT 
(opcja)

opcja 30 8 125 8 SIEMENS 
840D

enkoder/liniał 
opcja)

R=0,005 
(wg 

ISO230-2)

tak

DMG MORI
DMG MORI POLSKA Dział sprzedaży www.dmgmori.com CMX 

800V nie 4550x
4800 5550 800/

560/510
1100x
560

ruchomy 
(przejazd 
w osi X)

800 sprzęgło 12000 30 30 13 kW 
(40%DC)

82Nm
(40%DC)

SK40/BT 
lub CAT 
(opcja)

opcja 30 8 125 8 SIEMENS 
840D

enkoder/liniał 
opcja) tak

DMG MORI
DMG MORI POLSKA Dział sprzedaży www.dmgmori.com CMX 

1100V nie 5210x
4800 5850 1100/

560/510
1400x
560

ruchomy 
(przejazd 
w osi X)

1000 sprzęgło 12000 30 30 13 kW 
(40%DC)

82Nm
(40%DC)

SK40/BT 
lub CAT 
(opcja)

opcja 30 8 125 8 SIEMENS 
840D

enkoder/liniał 
opcja) tak

DMG MORI
DMG MORI POLSKA Dział sprzedaży www.dmgmori.com CMX 

600V nie 5150x
4800 5750 600/

560/510
900x
560

ruchomy 
oś X 600 sprzęgło 

kłowe 12000 30 30
13przy
40%, 
9przy
100%

82 prz, 
54% przy

100%40%

SK40
(BT

40opcja)
opcja 30 - - 8

z mag.

SIEMENS, 
FANUC, 
HEIDEN-

HAIN

enkoder/liniał 
opcja) 0,006 tak

DMG MORI
DMG MORI POLSKA Dział sprzedaży www.dmgmori.com

DMU 
65mono-

BLOCK
nie 3580x

2500 12100
735/650
/560/

A±120/C360
1000x
650

uchylno 
obrotowy 

A,C
3000 elektrow-

rzeciono

10000
(14000, 18000, 

24000, op.)
40 40

13przy
40%, 
9przy
100%

83 
przy40%

SK40/
HSK-A63 opcja

30(60/
90/120/
180opcja)

- - 8
SIEMENS, 
HEIDEN-

HAIN
liniał 0,008 tak

DMG MORI
DMG MORI POLSKA Dzial sprzedaży www.dmgmori.com NVX 

5100/40 nie 3018x
2971 6800 1050/

530/510
1350x
600

ruchomy 
X/Y 1200 elektrow-

rzeciono
15000 

(2000 op.) 30 30
30/18,5

<25%ED/
cont>

207
BT40(
CAT40 

DIN 40 HSK
-A63 opcja)

opcja 30(60/
90 opcja) - - 8 MAPPS V enkoder/liniał 

opcja) 0,006 nie

EMCO 
WERKZEUGMASCHINEN Sp. z o.o. Marcin Kondusz www.emco-world.pl UMILL

1500 - 7200x
6200 35000

1500/
1500/
1100

1400x1200 obrotowy 4500 elektrow-
rzeciono

12000
(20000) 60 60 58 (S6) 372 (S6) HSK 100 

(HSK63)

opcja
(40/

60
/80)

88
(122/
203)

25 250 25

SIEMENS 
840D

HEIDENHAIN
TNC 640

liniały
PS =4
(VDI 
3441)

tak

EMCO 
WERKZEUGMASCHINEN Sp. z o.o. Marcin Kondusz www.emco-world.p MMV 

2000 - 6144x
4297 22000

2000/
800/
750

2400x950 nieru-
chomy 2200 elektrow-

rzeciono
15000

(18000) 50 50 46 (S6) 170(S6) ISO40 
(HSK A3)

opcja
(40/70)

40(60/
80/90

/130/184)
8 125 8

SIEMENS 
840D

HEIDENHAIN
TNC 640

liniały
PS =4
(VDI 
3441)

tak

EMCO 
WERKZEUGMASCHINEN Sp. z o.o. Marcin Kondusz www.emco-world.p E350 - 1600x

1700 1970
350/
250/
300

520x300 ruchomy 100 direct
drive

10000
(20000) 24 24 6,8 (S6) 34 (S6) ISO 30 - 20 5 80 5 SIEMENS 

828D
enkoder 
(liniały)

PS =4
(VDI 
3441)

tak

EVERRICHO
RICHO POLSKA

Piotr Pawlicki
tel. 781 677 446 www.richo.pl ER-VMC

2210B nie 5300x3700 16500 2200,1000,
900 220x1000 ruchomy 3000 przekładnia 6000 10 16 25 760 BT-50 opcja 40 15 600 15

Siemens/ 
Heiden-

hain/Fanuc
enkoder

liniał 0,005 tak

EVERRICHO
RICHO POLSKA

Piotr Pawlicki
tel. 781 677 446 www.richo.pl ER-VMC

1263L tak 3200x2700 9000 1200,630,
600 1450x600 ruchomy 1200 bezpo-

średni 15000 20 32 15 121 BT-40 opcja 24 (32) 7,5 400 7,5
Siemens/ 
Heiden-

hain/Fanuc
enckder

liniał 0,005 tak
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EVERRICHO
SUNMILL

Piotr Pawlicki
tel. 781 677 446 www.richo.pl JHV-800 tak 2450x1900 4500 800,500

580 900x500 ruchomy 500 bezpo-
średni 15000 36 20 76 BT-40 opcja 24 7,5 300 7,5

Siemens/ 
Heiden-

hain/Fanuc
enkoder

liniał 0,005 nie

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

Dział Sprzedaży maszyn
tel. 22 326 50 50

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

Mikron 
VCE 600

Pro
tak

2240/
3338/
2803

4800 600x
500x540 700x500 ruchomy 800

prze-
kładnia / 
motow-
rzeciono

16000 40 40 18,5 149 ISO 40 opcja 24/40 10 125 7
Heiden-

hain 
iTNC530 / 
iTNC620

enkoder 
+ liniał 0,008 nie

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

Dział Sprzedaży maszyn
tel. 22 326 50 50

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

Mikron 
MILL 
S 500

tak
4460/
1811/
2850

6800 500x
465x360 590x450 ruchomy 200 elektrow-

rzeciono 60000 61 61 8,5 3,5 HSK-E32 
HSK-E40 opcja

18/20/
36/40/
68/168

2 65 1,2 Heidenhain 
TNC 640,l

enkoder 
+ liniał 0,006 tak

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

Dział Sprzedaży maszyn
tel. 22 326 50 50

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

Mikron 
MILL 

P 800U
tak

4000/
4500/
3475

15500 800x
800x550 Ø631 uchylno-

obrotowy 800 elektrow-
rzeciono 36000 61 61 36 120

A+T63
HSK-E63/ 
HSK-E50

opcja
30/60/

120/170/
215

8 350 8

Heidenhain 
TNC640 

/ Siemens 
Control 
840D sl

enkoder 
+ liniał 0,008 tak

HAAS AUTOMATOIN Inc.
Abplanalp Sp. z o.o.

Grzegorz Sak
Dyrektor Techniczny
tel. 600 939 031

grzegorz.sak@abplanalp.pl
www.gfms.com/pl VF-2SS tak 3073x3505 3539

762x
406x
508

914x356 ruchomy 680
napęd
bezpo-
średni

12000 21,2 35,6 22,4
122Nm/

2000
obr/min.

ISO40 opcja 30 5,4 127 5,4 HAAS enkoder ±0,003 tak

HAAS AUTOMATOIN Inc.
Abplanalp Sp. z o.o.

Grzegorz Sak
Dyrektor Techniczny
tel. 600 939 031

grzegorz.sak@abplanalp.pl
www.gfms.com/pl DM-1 tak 2312x2454 2336

508x
406x
394

660x381 ruchomy 113
napęd
bezpo-
średni

10000 30,5 61 11,2
62Nm/

1700
obr/min

ISO40 opcja 18 5,4 64 5,4 HAAS enkoder ±0,003 tak

HAAS AUTOMATOIN Inc.
Abplanalp Sp. z o.o.

Grzegorz Sak
Dyrektor Techniczny
tel. 600 939 031

grzegorz.sak@abplanalp.pl
www.gfms.com/pl VF-6/50 tak 5232x3835 11567

1626x
813x
762

1626x711 ruchomy 1814 prze-
kładnia 7500 12,7 15,2 22,4

460nM
700

obr/min
ISO50 opcja 30 13,6 254 13,6 HAAS enkoder ±0,003 tak

HARTFORD Taiwan
APX Technologie Sp. z o.o.

Dariusz Wójcik
tel. 609 989 802 www.apx.pl HCMC-

1370 nie 3815x3020 9000
1300x
700x
660

1450x700 ruchomy 1500
prze-

kładnia/
bezpo-
średni

15000 12 24/24/
20 18,5 - BT50 opcja 24

(32/40) 20 ø125 20
Mitsubishi

Fanuc
Heidenhai

enkoder-std
liniał-op. ±0,012 tak

Maschinenfabrik Berthold 
Hermle AG Oddział w Polsce

Marek Majewski 
tel. +48 501 087 003
Piotr Mężyński
tel. +48 509 517 275

marek.majewski@hermle.pl
piotr.mezynski@hermle.pl

HERMLE
C22 nie 3900x2500 8700 450x

600x330 Ø320 uchylno-
obrotowy 300 do wyboru 15,18,25

30,42k 50 50 31-37 98-17,5 HSK63,
SK40 opcja HSK63-55 

szt. bd 80 8
Heiden-

hein
lub

Siemens

enkoder 
+ liniał <4 tak

Maschinenfabrik Berthold 
Hermle AG Oddział w Polsce

Marek Majewski 
tel. +48 501 087 003
Piotr Mężyński
tel. +48 509 517 275

marek.majewski@hermle.pl
piotr.mezynski@hermle.pl

HERMLE
C42 nie 4000x3400 13500 800x

800x550
Ø440

lub
800x630

uchylno-
obrotowy 1400 do

wyboru
15,18,25,

42k 60 60 31-42 194-17,5 HSK63,
SK40 opcja

HSK63-
42 
szt.

bd 125 8
Heiden-

hein
lub

Siemens

enkoder 
+ liniał <4 tak

Maschinenfabrik Berthold 
Hermle AG Oddział w Polsce

Marek Majewski 
tel. +48 501 087 003
Piotr Mężyński
tel. +48 509 517 275

marek.majewski@hermle.pl
piotr.mezynski@hermle.pl

HERMLE
C62 nie 6640x6180 30500 1200x

1300x900
Ø900

lub
1350x1100

uchylno-
obrotowy 2500 elektrow-

rzeciono
9,10,12,
15,18k 50 50 13-70 560-215 HSK63,

HSK100 opcja
HSK100-

50 
szt.

bd 250 30
Heiden-

hein
lub

Siemens

enkoder 
+ liniał <4 tak

IBARMIA
Abplanalp Sp. z o.o. Dariusz Magdziarz www.abplanalp.pl

ZVH58L
3000

EXTREME
nie 7350x5615 28500

3000x
1000x
1100

3600x1050 nieru-
chomy 2000 elektrow-

rzeciono 12000 30 45 75 445 SK/BT-50 opcja 24-360 20 max.200 20
Heiden-

hain
Siemens
Fanuc

liniał/
enkoder �m<10 tak

IBARMIA
Abplanalp Sp. z o.o. Dariusz Magdziarz www.abplanalp.pl THC22

EXTREME nie 7115x8445 - 2200x
1600x8445 1250x1250 ruchomo-

obrotowy 10000 elektrow-
rzeciono 12000 30 40 75 445 SK/BT-50 opcja 60-120 20 max 250 20

Heiden-
hain

Siemens
Fanuc

liniał/
enkoder �m<10 tak

INGERSOLL
Abplanalp Sp. z.o.o.

Tomasz Piekarniak
kom. 604 750 083

tomasz.piekarniak@abplanalp.pl
www.abplanalp.pl Eagle V5 tak 2014x2743 8500

550x
400x
400

650x500 nieru-
chomy 500 elektrow-

rzeciono 42000 30 30 17 12,1 HSK E40
HSK E50 opcja 32/100 bd 16 bd

Heiden-
hain
640

enkoder+
liniał 2 tak

INGERSOLL
Abplanalp Sp. z.o.o.

Tomasz Piekarniak
kom. 604 750 083l

tomasz.piekarniak@abplanalp.pl
www.abplanalp.pl Eagle V9 tak 2177x3064 11500

800x
600x
500

1000x660 nieru-
chomy 2000 elektrow-

rzeciono 42000 30 30 25 12,1
HSK:

E40,E50
E63

opcja 88 bd 32 bd
Heiden-

hain
640

enkoder+
liniał 3 tak

Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. Błażej Sieciński www.jafo.com.pl FXR40CJ2 bd 2600x
2400 3500 1150,

320,465
400x
1400 ruchomy 450 prze-

kładnia 2500 2 x,y - 9, 
z - 5

7,5/
7,5 bd ISO50 

DIN2080 bd bd bd bd bd Heiden-
hain liniał 0,015/

0,020 bd
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Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. Błażej Sieciński www.jafo.com.pl XIOS bd 10000x
4000

do 
32000

650/800,
475, 475

3000/5000x
1000/3000 ruchomy 10000 przekładnia 3000/

6000 do 15 30 32/
40 bd A50 DIN 

69871 standard 30/40 bd bd bd Heidenhain, 
Fanuc, Siemens enkoder/liniał 0,010/

4000 bd

Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. Błażej Sieciński www.jafo.com.pl FNJB35N bd 1800x
2000 2100

600/
500/
450

400x800 ruchomy 200 przekładnia 5000 xy-5
z-2

xy-5
z-2 7,5 bd ISO40

DIN2080 bd bd bd bd bd Heidenhain liniał 0,015/
0,020 bd

Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. Błażej Sieciński www.jafo.com.pl FVF45N bd 2000x
2200 2400

3000/5000
1200/1500
1200/2000

450x1530 ruchomy 400 przekładnia 4000 xy-5
z-2

xy-5
z-2 7,5 bd ISO40

DIN2080 bd bd bd bd bd Heidenhain liniał 0,015/
0,020 bd

KITAMURA
Abplanalp Sp. z o.o. Dariusz Magdziarz www.abplanlp.pl HX-500iG nie 3620x

4957 16500
870x
800x
930

500x500 ruchomy/
obrotowy 800 przekładnia 12000 60 60 40 585,9 SK/BT-50 std 15 bar 62 30 max.300 30 Arumatik-Mi liniał optyczny 0,001 tak

KITAMURA
Abplanalp Sp. z o.o. Dariusz Magdziarz www.abplanlp.pl HS-250iG nie 2330x

2948 4500
305x
305x
330

254x254 ruchomy/
obrotowy 100 napęd

bezpośredni 15000 60 60 11 70 SK/ISO-30 opcja 
15,70 bar 40 2 max 70 2 Arumatik-Mi liniał optyczny 0,001 tak

KITAMURA
Abplanalp Sp. z o.o. Dariusz Magdziarz www.abplanlp.pl Supercell-

-300G nie 3835x
6006 14280

460x
510x
460

Ø200 uchylny/
obrotowy 20 elektrow-

rzeciono 20000 60 60 22 118 SK/ISO-40 std 15 bar 174 10 max 150 10 Arumatik-Mi liniał optyczny 0,001 tak

Litz Hitech Corp.
GALIKA Sp. z o.o. Dział handlowy galika-wars@galika.pl

www.galika.pl DV-1200 nie 2960x
3337 ˜8500 1200x

600x675 1220x620 ruchomy 1000 napęd
bezpośredni 15000 20 30 15 - SK40 opcja 40 - 150 7

Siemens 
828D/ 
840DSL

Fanuc 0i-MF
liniał optyczn - tak

Litz Hitech Corp.
GALIKA Sp. z o.o. Dział handlowy galika-wars@galika.pl

www.galika.pl LU-800 nie 4528x
2240 ˜21000 800x

900x620 Ø800
nieru-
chomy

uchylno/
obrotowy

1000 napęd
bezpośredni 20000 20 48 38 720 SK40/

HSK63 opcja 62 - 125 7
TNC640/
Siemens 
840DSL

liniał optyczn - tak

MAKINO Sp. z o.o. Dział sprzedaży www.makino.eu F5 nie 2565x
2625 7500 350x

300x250
1000x
500

ruchomy 
w osi y 650 elektrow-

rzeciono 20000 20000 20000 15 32 HSK-
A63 opcja 20/30 8 114 8 Fanuc 

PRO5 liniał ±0.0015 nie

MAKINO Sp. z o.o. Dział sprzedaży www.makino.eu D200Z tak 1500x
3030 4600 350x

300x250 ø300 uchylno 
obrotowy 75 elektrow-

rzeciono 30000 60000 60000 15 23.8 HSK-
E50 standard 20/40

/100 3 80 3 Fanuc 
PRO6 liniał ±0.0015 nie

MAKINO Sp. z o.o. Dział sprzedaży www.makino.eu V33i tak 2350x
2325 7700 650x

450x350
750x
450

ruchomy 
w osi y 300 elektrow-

rzeciono
20000/
30000/
40000

20000 20000 15 45.7
HSK-A63 
HSK-E50 
HSK-E32

opcja 15/25/
40/60 7 80 7 Fanuc 

PRO6 liniał ±0.0015 nie

MATSUURA Japonia
APX Technologie Sp. z o.o.

Dariusz Wójcik
tel. 609 989 802 www.apx.pl MAM

72-35V nie 7765x
4662 12700

550x
440x
580

ø130 obrotowo
uchylny 60 bezpośredni 12000 1-60

60/
60/
60

11
(30min) 167 BT40 opcja 60 10 ø80 i 

150 10 Matsuura
G-Tech31I

enkoder st.
liniał opcja ±0,001 tak

MDT Wadowski Sp. k.a. Michał Zubkowicz,
tel. 22 842 95 66

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

AWwea
AF-610 nie 2400x

2320 3,5 610x
450x450 700x450 ruchomy 450

pasek 
bezpośredni 
przekładnia

30000 15 32 11 - #40 opcja 24 7 78/150 7 Siemens
Fanuc

enkoder
liniał 0,003 tak

MDT Wadowski Sp. k.a. Michał Zubkowicz,
tel. 22 842 95 66

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

Awea
BM1165 tak 3660 

x2550 7 1100x
650x600 1200x650 ruchomy 1100

pasek 
bezpośredni 
przekładnia

15000 10 24 18,5 - #40 opcja 24/30
/40 7 80/150 7 Siemens

Fanuc
enkoder

liniał 0,003 tak

MDT Wadowski Sp. k.a. Michał Zubkowicz,
tel. 22 842 95 66

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

Extron
M1600L nie 4600x

3560 14 1600x
1000x800 1800x800 ruchomy 2000

pasek 
bezpośredni 
przekładnia

15000 10 18 22 500 #40/
#50 opcja 24/30/

40 15 80/150
125/200 15 Siemens

Fanuc
enkoder

liniał 0,005 tak

PINNACLE
Eurometal Sp. z o.o.

Maciej Gugnowski
tel. 609 414 713

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

LV105 nie 2820x
2230 5700

1020x
560x
560

1200x510 nieru-
chomy 600 przekładnia 10000 10000

36/
24/
24

15kW - BT40 opcja 24 8 100 - Fanuc
Oi-MF brak 0,005 tak
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Frezarki CNC - raport

QUASER Tajwan
APX Technologie Sp. z o.o.

Dariusz Wójcik
tel. 609 989 802 www.apx.pl UX-300 nie 2500x

3160 8100
410(±205)
610(±205)

/500
ø320 obrotowo 

uchylny 100 przekładnia
bezpośredni 24000

11,3/
13,7/
13,7

36/
36/
32

24 82 HSK A63 standard
30

(48/60
opcja)

7 ø76,2 7 Heidenhain enkoder
liniał ±0,002 tak

REIDEN TECHNIK AG
GALIKA Sp. z o.o. Dział sprzedaży galika-wars@galika.pl

www.galika.pl RX10 nie 4790x
3992 ˜18200

1000/
1100/
810

1000x1000 ruchomy
obrotowy 1600 elektrow-

rzeciono 18000 60 60 38 291 HSK63
HSK100 standard 273 8 160 10

TNC640/
Sinumeric 
Siemens 
840DSL

liniał
optyczny 3 tak

REIDEN TECHNIK AG
GALIKA Sp. z o.o. Dział sprzedaży galika-wars@galika.pl

www.galika.pl RX12 nie 5600x
4500 ˜25000

1333/
1450/
1000

ø1600 ruchomy
obrotowy 2500 elektrow-

rzeciono 18000 50 50 120 452 HSK63
HSK100 standard 360 10 250 15 liniał

optyczny 3 tak

REIDEN TECHNIK AG
GALIKA Sp. z o.o. Dział sprzedaży galika-wars@galika.pl

www.galika.pl RX14 nie 6886x
7001 ˜42000

1800/
1800/
1210

ø1800 ruchomy
obrotowy 8000 elektrow-

rzeciono 20000 40 40 102 1202 HSK100 standard 204 20 250 20 liniał
optyczny 5 tak

STYLE CNC Holland Machines Kom. 883 444 723 stylecncmachines.pl
info@stylecncmachines.pl STYLE BT1500 tak 3100x

2300 5800 1500x
650x700

610x
1850 ruchomy 1000 przekładnia 12000 4 8 15 9,5 BT-40 opcja 24 8 bd 8

STYLE CNC 
Control 
(bardzo 
łatwe)

enkoder 0,005 nie

STYLE CNC Holland Machines Kom. 883 444 723 stylecncmachines.pl
info@stylecncmachines.pl

STYLE MC 
1000 tak 3000x

2200 5200 1000x
560x550

1200x
520 ruchomy 800 przekładnia 12000 12 30 22 bd

BT40, 
CAT40, 

DIN69871
opcja 30 8 bd 8 enkoder 0,002 tak

STYLE CNC Holland Machines Kom. 883 444 723 stylecncmachines.pl
info@stylecncmachines.pl

STYLE 
5X-630 BC tak 3890x

3180 12000 1400x
710x810

1600x
700

ruchomy/ 
obrotowy 1200 przekładnia 15000 10 36 18 173 DIN 40 opcja 60 bd 75 8

Fanuc,Siemens,
Fagor,He-
idenhain

enkoder 0,002 tak

TBI TECHNOLOGY Sp. z o.o. Dział handlowy
tel.: 48 32 777 43 60

handel@tbitech.pl
www.tbitech.pl

TBI VC
1270 Smart 

Mill
tak 3400x

2250 7800 1200x
700x700 1350x600 ruchomy 1200

przekładnia 
pasowa,

direct-drive
10000 36 36 23 146 SK40 standard 24 7 80/150 7 Siemens 828D 

+ Shopmill
ekoder/liniał 

(opcja) 0,003 tak

TBI TECHNOLOGY Sp. z o.o. Dział handlowy
tel.: 48 32 777 43 60

handel@tbitech.pl
www.tbitech.pl

TBI VC
1890 HH tak 4900x

3300 20000 1800x
900x900 1950x850 ruchomy 2500

przekładnia 
pasowa,

direct-drive
12000 20 20 24 109 SK40/

SK50 standard 24/30 15 80/150 15 Heidenhain 
620/640

ekoder/liniał 
(opcja) 0,003 tak

XYZ MACHINE TOOLS
Woodlands Business Park
Burlescombe, Tiverton.

Howard C. W. Bamforth 
Howard.Bamforth@
xyzmachinetools.com 
www.xyzmachi-
netools.com 

XYZ SMX 
3500 nie

2910x
3980x
2540

2350
787x
508x
500

1372x
356

ruchomy
(ośX,Y) 600 przekładnia 5000 3,8 6,3 3,75 - ISO40 brak brak brak brak brak ProtTRAK enkoder 10 brak

XYZ MACHINE TOOLS
Woodlands Business Park
Burlescombe, Tiverton.

Howard C W Bamforth 
Howard.Bamforth@
xyzmachinetools.com 
www.xyzmachi-
netools.com 

XYZ SMX 
4000 nie

3400x
4220x
2790

3200
1016x
596x
584

1474x
356

ruchomy
(ośX,Y) 850 przekładnia 5000 3,8 6,3 5,75 - ISO40 brak brak brak brak brak ProtTRAK enkoder 10 brak

XYZ MACHINE TOOLS
Woodlands Business Park
Burlescombe, Tiverton.

Howard C W Bamforth 
Howard.Bamforth@
xyzmachinetools.com
www.xyzmachi-
netools.com 

XYZ SMX 
5000 nie

4300x
4220x
2790

3500
1524x
596x
584

1930x
356

ruchomy
(ośX,Y) 850 przekładnia 5000 3,8 6,3 5,75 - ISO40 brak brak brak brak brak ProtTRAK enkoder 10 brak

PRODUCENT
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE OSOBA DO KONTAKTU STRONA WWW
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PINNACLE
Eurometal Sp. z o.o.

Maciej Gugnowski
tel. 609 414 713

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

FA35CNC nie 2120x
1750 1900

450x
300x
400

920x280 nieru-
chomy 250 przekładnia 6000 5000 10 7 35 ISO40 opcja 16 - - - Siemens

808D brak 0,01 nie
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Materiał drążony
Podstawowym wyznacznikiem tego czy drążenie w materiale będzie 

przebiegać szybko czy też wolno, są jego własności termiczne. W związku 
z tym temperatura topnienia danego materiału odgrywa niebagatelną 
rolę, w momencie decyzji na który z gatunków grafitu, o jakiej gradacji, 
zdecydować się podczas obróbki EDM. Poniższa tabela przedstawia 
poziomy topnienia pospolitych metali, w których najczęstsze zastoso-
wanie ma proces elektrodrążenia. Na szczególną uwagę zasługuje węglik 
spiekany, jeden z najbardziej problematycznych w obróbce materiałów.

◄ Stal narzędziowa
Zastosowań tego materiału jest bardzo wiele, niemniej do głównych zali-
czyć można tłoczniki, wykrojniki, stemple, matryce, formy rozdmuchowe 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych, formy odlewnicze, głowice wywi-
jające, tulejki wiertarskie itp.

◄ Stal nierdzewna
W przemyśle lotniczym używana między innymi na części takie jak sprę-
żarki i kompresory.

◄ Stopy tytanu
Znajdują zastosowanie w produkcji części samolotów z silnikami odrzuto-
wymi, zbiorników ciśnieniowych, niektórych części rakiet oraz produkcji 
elementów statków morskich, jak i elementów w których zachodzą 
procesy chemiczne.

◄ Inconel (stop żaroodporny)
Materiał używany do pracy w wysokich temperaturach, w elemen-
tach wymagających wysokiej wytrzymałości oraz odporności  
na korozję. Stosowany jest do produkcji silników odrzutowych jak  
i matryc do wyciskania.

▼ Węglik spiekany
Znaczne zastosowanie przy produkcji matryc do kształtowania metalu 
oraz stempli.

◄ Aluminium
Idealne przy produkcji prototypów form.

Materiał drążony/Dobór gatunku grafitu
Poniższa tabela obrazuje, który gatunek grafitu najle-

piej sprawdzi się podczas drążenia w różnych typach metali. 
Można ją potraktować jako ogólną poradę dla narzędziowców, 
dotyczącą doboru gatunku, do nieraz specyficznej pracy jaką 
mają oni do wykonania. Tabela kompensuje gatunki grafitu  
i odpowiada na pytanie jaki rodzaj obróbki jest wskazany przy 
danej gradacji ziarna.

Legenda: Z-obróbka zgrubna ; W-obróbka wykańczająca

* - oznacza możliwość użycia grafitu impre-
gnowanego miedzią ELLOR+20C

Materiał drążony/Polaryzacja elektrody
Poniższa tabela jest pomocna w doborze polaryzacji, przy 

różnych materiałach w których dokonywany będzie proces 
EDM. W niektórych z nich możliwa jest obróbka wykorzystu-
jąca oba rodzaje polaryzacji. W zależności od rodzaju zastoso-
wanej polaryzacji rezultaty drążenia będą się różnić.

* Negatywna polaryzacja ma zastosowanie w przypadku, 
gdy priorytetem jest maksymalna szybkość obróbki.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zastosowanej polaryzacji, jak i konkretnych wartości zużycia elektrody, szybkości drążenia jak  
i osiąganej jakości powierzchni otrzymają Państwo kontaktując się z naszym biurem – posiadamy wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną w zakresie 
stosowanych prądów, oraz innych parametrów drążenia. Jako jedyna firma w Polsce, OBERON Robert Dyrda oferuje wsparcie techniczne  
w zakresie używania grafitów.

Typ materiału Punkt Topnienia

° C ° F

Stal narzędziowa 1500 2732

Stal nierdzewna 1482-1532 2700-2790

Tytan 1649 3000

Inconel 1260-1336 2300-2437

Węglik spiekany 3360 6054

Aluminium 582-649 1080-1200

Węgiel 0,08%

Mangan 0,35%

Nikiel 50-55%

Chrom 17-21%

Niob oraz Tantal 4,75-5,5%

Molibden 2,8-3,3%

Kobalt 1,0%

Tytan 0,65-1,15%

Aluminium 0,2-0,8%

Krzem 0,35%

Miedź 0,3%

Siarka 0,015%

Fosfor 0,015%

Bor 0,006% 

Żelazo zróżnicowana

Kobalt 5,8%

Węglik spiekany zróżnicowana

Mangan 0,8-1,2%

Krzem 0,4-0,8%

Chrom 0,15-0,35%

Miedź 0,15-0,40%

Aluminium zróżnicowana

Materiał Zgrubna Wykańczająca
Stal narzędziowa + * ±

Stal nierdzewna + * ±

Aluminium ± ±

Tytan - -

Węglik - -

Miedź - -

Czynniki wpływające na właściwe 
użycie grafitu w procesach EDM

Każde zastosowanie grafitu wiąże się z konieczno-
ścią doboru odpowiedniego gatunku do pracy, którą 
mamy do wykonania. Wszystkie czynniki, takie jak 
materiał w którym będziemy dokonywać drążenia, 
rozmiar szczeliny, kształt elektrody oraz powierzchnia 
końcowa, są bardzo ważne, lecz osiągnięcie pożąda-
nych efektów w głównej mierze zależeć będzie od 
właściwie przygotowanej elektrody i dopasowania 
odpowiedniego materiału drążonego.

Węgiel 1,45%

Mangan 0,65%

Krzem 1,00%

Molibden 0,25%

Żelazo zróżnicowana

Typowa analiza

Węgiel 0,15% max

Mangan 1,00% max

Krzem 1,00% max

Chrom 11,5 – 13,5% max

Fosfor 0,040% max

Żelazo zróżnicowana

Typowa analiza

Tytan 90%

Aluminium 6%

Wanad 4% 

Typowa analiza

Typowa analiza

Typowa analiza

Typowa analiza

Materiał ELLOR DS4

ELLOR+50

ELLOR+40

ELLOR+30

ELLOR+25

ELLOR+20
ELLOR+18

Stal narzędziowa W Z , W* Z , W Z , W

Stal nierdzewna W Z , W* Z , W Z

Aluminium W Z , W Z

Tytan W Z , W Z

Węglik Z* , W* Z* , W*

Metale szlachetne W Z* , W* Z

Miedź Z* , W* Z* , W*

Klasyfikacja grafitów
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Dodatkowe informacje o materiałach trudnoobrabialnych
Węglik spiekany

Aby uniknąć uszkodzenia materiału, wartość 15A przyjmuje się 
jako maksymalną dopuszczalną wartość, z którą można rozpoczynać 
proces drążenia. 

Stopy miedzi
Wskazane jest używanie negatywnej polaryzacji elektrody, 

pomimo tego szybkość drążenia nie będzie zbyt wysoka, a zużycie 
elektrody dość duże.

Aluminium
Pomimo stosunkowo łatwej obróbki tego materiału, uzyskanie 

dobrej końcowej jakości powierzchni nie jest łatwe do osiągnięcia.

Elektrody grafitowe
Rozmiar

Zdarza się i tak, że elektroda grafitowa, którą narzędziownia ma do 
wykonania przekracza dostępny rozmiar jaki producent jest w stanie 
dostarczyć. Istnieje natomiast wiele metod, w jaki sposób można pora-
dzić sobie z uzyskaniem żądanych kształtów elektrod. Niektóre części, 
bądź też całe elektrody mogą być klejone i łączone za pomocą miedzia-
nych przewodów. Do tego celu najlepiej zastosować kleje cyjanoakrylowe, 
poleca się między innymi klej o oznaczeniu Loctite 495, Loctite 601 lub 641. 
Z informacji uzyskanych od naszych klientów wiadomo jednak, że pierwszy  
z wymienionych gwarantuje osiągnięcie najlepszych rezultatów.

Kształt
Gatunek grafitu powinien być dobierany w zależności od stopnia 

skomplikowania samej elektrody. Im więcej szczegółowych detali w niej 
zawartych, tym grafit o drobniejszym ziarnie powinien zostać użyty.  
Do bardzo drobnych elektrod z dużą ilością detali, gdzie dokładność 
jest bardzo ważna rekomenduje się używanie grafitów o wielkości 
ziarna nie przekraczającej 5 mikronów. Dzięki temu drążenie prze-
biegnie szybko, zużycie elektrody będzie niskie a jakość wydrążonej 
powierzchni zadowalająca.

Maksymalna wartość natężenia prądu elektrody
Podczas doboru odpowiedniego prądu drążenia ogromne znaczenie 

ma rozmiar i kształt elektrody. Wartością standardową i bezpieczną jest 
8A / cm2. Nadmierna wartość natężenia powodować może natomiast 
niestabilność pracy maszyny jak i powstanie wyładowań łukowych, 
co z kolei przyczynić się może do powstania narośli cząstek stali na 
samej elektrodzie. Sytuacja ta na pewno nieraz spędzała sen z powiek 
wielu narzędziowcom. Trzeba także pamiętać o tym, że przekroczenie 
maksymalnej wartości natężenia prądu może powodować uszkodzenie 
elektrody. Przy określeniu maksymalnej wartości natężenia pomocne 
okazuje się użycie wzoru:

Ip (max) = obszar elektrody (cm2) x 8 (amper / cm2)

Obróbka elektrod
Istnieje liczna gama metod za pomocą których obrabia się elektrody 

grafitowe. Wśród nich znaleźć można sposoby obróbki takie jak cięcie  
na drucie, obróbka na maszynach CNC, frezarkach konwencjonal-
nych, szlifowanie oraz toczenie. Grafit na szczęście jest materiałem na tyle łatwym w obróbce, że każda metoda obróbki skrawaniem jest możliwa  
do zastosowania. Najważniejszym aspektem podczas wyboru metody obróbki jest oczywiście kształt elektrody, oraz jej rozmiar. W zależności  
od tych czynników powinniśmy dobierać sposób w jaki grafit będzie obrabiany.

Pozdrawiam Dawid Hulisz

d.hulisz@oberon.pl, tel. kom. 693 371 241

Ultraprecyzyjne 
szlifierki
do form

do 60 000 obrotów/minutę!

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

Najlepsze grafity 
do elektrod 

o skomplikowanych 
kształtach 

w naszej ofercie!

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

tel. (052) 35 424 00; fax (052) 35 424 01
oberon@oberon.pl; www.oberon.pl

GRAFITY MERSEN
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◄ Fot. 1. Jednostka sterująco-kontrolująca. Może obsługiwać dwa 
wrzeciona.

Wrzeciona elektryczne serii iSpeed3 są dedykowane do pracy na 
automatach tokarskich. iSpeed3 posiada wiele zalet, takich jak wysokie 
obroty, duża moc i wielka dokładność. Niewielkie rozmiary urządzenia 
mają niebagatelne znaczenie, kiedy musimy zamontować kilka takich 
wrzecion w przestrzeni roboczej maszyny.

Wrzeciona przeznaczone są głównie do tokarek numerycznych, na 
których wykonuje się precyzyjne serie elementów o skomplikowanych 

kształtach. System NAKANISHI znakomicie sprawdza się, kiedy trzeba wykonać nacięcia czy nawiercenia otworów o małych średnicach, przy czym, 
kiedy używamy narzędzia skrawającego o średnicy 2,0 mm albo mniejszych, wymagane są obroty większe niż 10 000 obr/min. Jeśli prędkość obrotowa 
nie jest wystarczająca, żywotność freza skrawającego znacznie się skraca. Czas obróbki jest wtedy wydłużony, a jakość wykańczanej powierzchninie nie 
zawsze jest zadowalająca. Instalowanie ultraprecyzyjnych wrzecion z obrotami w zakresie od 2 000 do 80 000 obr./min rekomendowane jest nowo-
czesnym wydziałom produkcyjnym jak też małym firmom, które chcą zwiększyć wydajność i uniwersalność swoich maszyn.

► Fot. 2. Wrzeciona iSpeed3 znaj-
dują zastosowanie w obróbce precy-
zyjnej, w przemyśle zegarmistrzowskim, 
medycznym oraz samochodowym.

Wrzeciona NAKANISHI serii iSpeed3 
Przemysł samochodowy Obróbka precyzyjna Przemysł medycznyPrzemysł zegarmistrzowski

Witam w sekcji Forum Narzędziowego OBERON poświęconej urządzeniom japońskiej 
firmy NAKANISHI. W tym artykule chciałbym ponownie poruszyć sprawę urządzeń 
serii iSpeed3. To wrzeciona kształtu cylindrycznego o różnych średnicach i niewiel-
kiej długości, napędzanych silnikiem elektrycznym. Motywacją do napisania raz 
jeszcze tego artykułu był sukces naukowców z Katedry Robotyki i Mechatroniki 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Panowie zaprojekto-
wali i zbudowali pięcioosiową frezarkę sterowaną numerycznie z zastosowaniem 
elektrowrzeciona NAKANISHI, model BMS-4040 serii E-speed E4000 o mocy 1,2 kW 
i maksymalnym momencie do 0,5 Nm. Więcej o tym prototypie można przeczytać 
w numerze 6 (63) 2013 Forum Narzędziowego OBERON.

Dostępne są różne średnice korpusów, z których klient może wybrać parametry odpowiednie do jego aplikacji i maszyny NC, którą posiada. Wrze-
ciona są zasilane i sterowane za pomocą sterownika iSpeed3, do którego można podłączyć 2 pojedyncze wrzeciona. Ze względu na budowę i sposób 
mocowania na maszynie wrzeciona są podzielone na te z kołnierzem (flange type) i bez kołnierza czyli proste (straight type).

◄ Fot. 3. Przykłady mocowania wrzecion w statywie imitującym przestrzeń roboczą 
tokarki NC.

▼Fot. 4. Statyw z wrzecionami iSpeed3 był ozdobą naszego stoiska na targach 
Mach-Tool w Poznaniu.

Flange type:
• Model BM-319F (z kołnierzem), średnica ø19,05 mm, obroty max. 80 000 obr./min, moc 140 W, waga 260g;
• Model BM-320F (z kołnierzem), średnica ø20 mm, obroty max. 80 000 obr./min, moc 140 W, waga 270g;
• Model BM-322FL (z kołnierzem), średnica ø22 mm, obroty max. 60 000 obr./min, moc 150 W, waga 360g, podłączenie węża z powietrzem chłodzącym 

z lewej strony;
• Model BM-322FR (z kołnierzem), średnica ø22 mm, obroty max. 60 000 obr./min, moc 150 W, waga 360g, podłączenie węża z powietrzem chłodzącym 

z prawej strony.

Straight type:
• Model BM-319, średnica ø19,05 mm, obroty max. 80 000 obr./min, moc 140 W, waga 210g;
• Model BM-320, średnica ø20 mm, obroty max. 80 000 obr./min, moc 140 W, waga 230g;
• Model BM-322, średnica ø22 mm, obroty max. 60 000 obr./min, moc 150 W, waga 250g;
• Model BM-325, średnica ø25 mm, obroty max. 60 000 obr./min, moc 150 W, waga 320g.

► Fot. 5. Stacja osuszająca – oczyszczająca powietrze, model AL.-C1204.

Wrzeciona elektryczne iSpeed3 przeznaczenie są do długotrwałej pracy, jako wrzeciona na 
tokarki CNC do cięcia, nawiercania, szlifowania skomplikowanych detali. Mocowanie tych urzą-
dzeń na stołach zachodzi za pomocą specjalnych imadeł, które można wykonać we własnym 
zakresie lub zamówić u producenta NAKANISHI. Wszelkimi rysunkami, schematami i przykładami 
mocowania dysponujemy my jako przedstawiciel NAKANISHI w Polsce.

Czynnikiem, który charakteryzuje wszystkie opisywane przeze mnie urządzenia, jest znikome bicie wrzeciona, wymiar ten jest mniejszy niż 1 μm.

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji, zobaczyć na żywo precyzyjne przystawki maszynowe i urządzenia ręczne firmy Nakanishi 
Japonia zapraszamy do kontaktu. Z chęcią udziele więcej informacji lub umówię się na pokaz na żywo.

Pozdrawiam, Marek Adelski

E-mail: m.adelski@oberon.pl, kom: 693 371 202
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Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX to jedne z wiodących wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Równolegle z ich 12. edycją odbyły się Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo. Tegoroczną tematykę targów dopeł-
nili również wystawcy Salonów: Automatyzacji dla Automotive - TOOLEX dla Automotive oraz Łożysk i Elementów Napędowych - Przemysł w Ruchu. 

Nasi Wystawcy potwierdzają, że TOOLEX to doskonałe narzędzie biznesowego sukcesu - to tutaj zawierają liczne transakcje, nawiązują nowe 
kontakty biznesowe i podtrzymują dotychczasowe relacje ze stałymi kontrahentami. To najważniejsze wydarzenie dla branży o randze europejskiej 
w sezonie jesiennym, w którym nie sposób nie uczestniczyć. Targi TOOLEX sukcesywnie wyznaczają trendy - towarzyszą im bowiem liczne prezen-
tacje nowości i premier na polskim rynku.

TOOLEX – OILexpo w liczbach

 • 528 wystawców z 13 krajów          • 15 000 m2 ekspozycji targowej

 • Blisko 600 reprezentowanych marek        • Ponad 10 000 zwiedzających

 • 450 maszyn w ruchu          • Kilkadziesiąt nowości i premier.

Mierzalny sukces 

12. edycja TOOLEX zgromadziła imponującą liczbę wystawców i marek. Liderzy rynku, wartościowe spotkania merytoryczne oraz zwiedzający, 
poszukujący nowych opcji zakupowych - to od lat najważniejsze czynniki wpływające na sukces oraz nieustający rozwój targów. Firmy prezentujące 
swoją ofertę wykorzystały powierzchnię 15 000m2, dostępną w dwóch pawilonach Centrum Targowo-Konferencyjnego Expo Silesia. W porównaniu 
do pierwszych targów w 2008 r. liczba wystawców prezentujących swoje rozwiązania wzrosła blisko 5-krotnie, natomiast liczba klientów odwiedza-
jących ich stoiska ponad 3-krotnie. Nic dziwnego, skoro specjaliści z branży uznają wizytę na targach TOOLEX za obligatoryjną. Wystawę odwiedziło 
ponad 10 tys. zwiedzających. 

- niezawodne narzędzie w biznesie 
Wśród nich blisko 50% to kadra zarządzająca: prezesi i kierownicy firm. Technologowie stanowią natomiast 15%. Targi licznie odwiedzają 

również operatorzy CNC, programiści, kontrolerzy jakości i technicy utrzymania ruchu. TOOLEX gości nie tylko przedstawicieli handlowych, 
którzy właśnie w Sosnowcu zawierają nowe kontrakty, ale również pracowników produkcji, zainteresowanych nowinkami rynkowymi.

Aż 54% zwiedzających związanych jest z produkcją i dystrybucją urządzeń do obróbki i cięcia metalu, 10% z branżą metalową, a 9% 
z narzędziową. Stoiska Wystawców wzbudzają zainteresowanie również przedstawicieli sektora automotive i usługowego, a także branży 
olejowej, chłodziw i cieczy technologicznych. Negocjacje i spotkania z przedstawicielami sektora górniczego i lotniczego, choć mniej liczne, 
były równie owocne. Targi odwiedzają zarówno klienci z Polski, jak i z zagranicy. Ich dynamiczny rozwój sprawia, że TOOLEX jest mocną marką, 
szeroko rozpoznawalną na targowej mapie Europy. 

Liderzy rynku 

TOOLEX to przede wszystkim dynamiczna prezentacja blisko 500 maszyn 
w ruchu! W specjalnie przygotowanych strefach dynamicznych swoich stoisk 
liderzy rynku prezentowali jednak nie tylko obrabiarki, urządzenia technolo-
giczne czy urządzenia do obróbki na gorąco, ale również narzędzia do obróbki, 
narzędzia i przyrządy pomiarowe, niekonwencjonalne metody obróbki, systemy 
CAM/CAD oraz oprogramowanie CNC, chłodziwa i środki smarne, wyposażenie 
i rozwiązania warsztatowe, usługi i wsparcie dla projektów, remonty i moderni-
zacje obrabiarek, a także ogólne usługi obróbcze. 

Po raz kolejny na targach pojawili się liderzy branży i blisko 600 świato-
wych marek, m.in.: ABPLANALP, AJAN, APX TECHNOLOGIE, AWA, CAMDIVISION, 
CORMAK, DEMATEC, DIG ŚWITAŁA, DMG MORI, EMUGE FRANKEN TECHNIK, 
FANUC, GF MACHINING SOLUTIONS, HTM, HURCO, METAL TEAM, MITSUBISCHI 
ELECTRIC, MTI, NS TOOLS, PAX, SANDVIK, SCHUNK, STIGAL, SUMITOMO ELEC-
TRIC HARTMETALL, TRIMILL, WBM, VOLLMER oraz wielu przedstawicieli polskiego 
przemysłu obróbczego, m.in.: AFM DEFUM, AVIA, JANUS, FANAR, TBI, PAFANA.

Więcej niż targi 

TOOLEX to nie tylko wystawa eksponatów i rozwiązań, ale i atrakcyjny program, na który składają się liczne spotkania poświęcone między innymi 
obróbce metalu, problematyce smarowania czy wizualizacji procesów. Podczas jubileuszowego XXXX Środowiskowego Seminarium Tribologów, orga-
nizowanego przez Polskie Towarzystwo Tribologiczne oraz Katedrę Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Wydziału Transportu i Inżynierii Lotni-
czej Politechniki Śląskiej, uczestnicy mogli zapoznać się z problematyką smarowania w transporcie szynowym. Coroczne spotkanie z firmą SANDVIK 

Struktura Zwiedzających TOOLEX 2019 wg stanowiska [%] Struktura Zwiedzających TOOLEX 2019 wg branży [%]
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cieszyło się również ogromnym zainteresowaniem, podobnie jak semi-
narium dot. indukcyjnej obróbki cieplnej w procesach technologicznych, 
organizowane przez Politechnikę Śląską, Wydział Inżynierii Materiałowej 
i Metalurgii, ELKON sp. z o.o., czy spotkanie organizowane przez Pawła 
Ziobro, ZPT, dotyczące zastosowania innowacyjnych technologii i metod 
badawczych w kompleksowej optymalizacji procesu obróbki skrawaniem. 

Targom towarzyszyło również jedno z najbardziej rozpoznawalnych wyda-
rzeń branżowych w kraju: „Starcie Szlifierzy” firmy 3M, czyli zawody w szli-
fowaniu, które powstały z myślą o tej grupie zawodowej. Iskry posypały się 
podczas rozgrywek, w których udział wzięło 100 uczestników! Starciu towarzy-
szył wykład prowadzony przez Główny Instytut Górnictwa i 3M: „Normy bezpie-
czeństwa, pomiary i zapobieganie czynnikom szkodliwym w procesach produk-
cyjnych”. W strefie 3M zagościł natomiast zespół ALL SOUNDS ALLOWED, który 
przygotował muzyczne show na szlifierkach kątowych.

Medale i nagrodzeni 

Prestiżowy Konkurs o Medal Expo Silesia dla najlepszego produktu 
prezentowanego podczas targów cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na wieczornej gali dla Wystawców. 
Do opisu każdego ze zgłoszonych produktów bez wahania można użyć słów: 
innowacyjny, nowoczesny, unikalny i funkcjonalny. Komisja Konkursowa 
przyznała 2 medale firmom: SERON KOŁODZIEJCZYK SP.J. za wycinarkę świa-
tłowodową FiberCut oraz GF MACHINING SOLUTIONS SP. Z O. O. za centrum 
do produkcji addytywnej z metalu DMP Flex 350. Przyznano również wyróż-
nienia: dla firmy MARCOSTA RYSZARD STARZEC za polerkę NGC oraz dla 
firmy STIGAL za system znakowania i opisywania detali. 

Tegoroczna formuła prezentacji firm podczas targów była równie impo-
nująca, jak prezentowane na nich rozwiązania. Organizatorzy uhonorowali Medalem Expo Silesia najbardziej efektowne stoisko firmy MMC HARD-
METAL POLAND SP. Z O. O. Wyróżnienia trafiły natomiast do: SUMITOMO ELECTRIC HARTMETALL GMBH, AEP AJAN ENGINEERING POLSKA, STIGAL, 
MACHINE TOOLS INTERNATIONAL SP. Z O.O., GF MACHINING SOLUTIONS SP. Z O.O., HANNSA PRECISION, SAID TOOLS S.R.L., HIWIN GMBH oraz 
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. SP. Z O.O. 

Wśród prezentowanych produktów nie zabrakło ciekawostek. Laser światłowodowy do rur i profili LF60M firmy CORMAK był najdłuższym ekspo-
natem tegorocznej edycji TOOLEX, natomiast bezsprzecznie najcięższy zaprezentowała firma TRIMILL, A.S. - ich pionowe 5-osiowe centrum obrób-
kowe z przechylnym stołem obrotowym VS 1614 ważyło 32 tony! Organizatorzy wyróżnili również firmę NEWTECH SOLUTIONS SP. Z O. O. za atrak-
cyjną prezentację oprogramowania w praktyce. 

Liczne grono Wystawców świętowało z nami swoje okrągłe jubileusze działalności. Gratulacje i pamiątkowe statuetki otrzymały firmy: AJAN, RICHO 
POLSKA i MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. z okazji 10-lecia działalności w Polsce; SCHUNK INTEC Sp. z o.o. z okazji 15-lecia, IMPONAR Sp. z o. o. Sp. k. z okazji 
25-lecia, oraz FILTERMIST INTERNATIONAL LIMITED z okazji imponującego 50-lecia działalności. Raz jeszcze gratulujemy wszystkim Wystawcom! 

Zapraszamy na kolejną edycję w dniach 29 września – 1 października 2020 roku! 
Dołącz do grona naszych Wystawców!

www.itm-europe.pl

 W TYM SAMYM CZASIE
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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

Siła targów ITM
Te imponujące liczby nie pozostawiają wątpliwości. ITM Industry Europe 

to największe i najbardziej znaczące wydarzenie branży przemysłowej w tej 
części Europy. 

– Targi tworzą nie tylko bogate ekspozycje liderów branży, ale także liczne 
konferencje, debaty i szkolenia. Czterodniowy program ITM Industry Europe 
co roku budowany jest na wiedzy doświadczonych ekspertów oraz wspie-
rany przez kluczowe stowarzyszenia i instytucje branży przemysłowej. Mamy 
świadomość, że targi ITM nie mogłyby istnieć bez naszych wystawców. To oni 
są dla nas największą inspiracją i motywacją. Bez tej współpracy ITM byłyby 
dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Dzięki temu wsparciu stale się rozwijamy  
i możemy z dumą organizować największe targi przemysłowe w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Stoją za nami fakty a nie tylko puste slogany reklamowe 
bez pokrycia w statystykach – mówi Anna Lemańska, pełniąca od czerwca tego 
roku funkcję dyrektora targów ITM Industry Europe.

Najbliższej edycji targów ITM Industry Europe towarzyszy hasło: Prze-
mysł ery cyfrowej. Cyfryzacja przemysłu zakłada stosowanie nowocze-
snych technologii informatycznych (ICT) w całym procesie wytwórczym – 
od projektowania, poprzez produkcję i eksploatację, kończąc na utylizacji  
i ponownym przetwarzaniu.
Cyfryzacja kluczem do sukcesu

Powstające nowe modele biznesowe, nowe formy współpracy i głęboka 
digitalizacja produktów i usług powoduje, że zrozumienie tych zmian i wdro-
żenie skutecznych strategii staje się kluczem do sukcesu przedsiębiorstw.

– Nadal w Polsce przemysł – rozumiany jako produkcja – nie jest ucyfro-
wiony w tak wysokim stopniu jak chociażby branża usług. Tam automaty-
zacja jest prawdopodobnie dużo bardziej rozwinięta i dojrzała niż robotyzacja 
mechaniczna w przemyśle. Problem w tym, że przemysł bez ucyfrowienia  
i robotyzacji procesów przestaje być konkurencyjny, ponieważ rosną koszty 
operacyjne. Dlatego cyfryzacja w przemyśle to przyszłość. Obserwujemy ten 

ITM Industry Europe – targi ery cyfrowej 

Silnej pozycji w branży przemysłowej nie buduje się szybko. To lata ciężkiej pracy opartej na wnikliwych analizach 
rynku, biznesowych relacjach i zaufaniu. Grupa MTP organizując od kilku dekad targi przemysłowe, stworzyła w Poznaniu 
centrum światowych trendów tego sektora. W 2020 r. wydarzenie odbędzie się po raz dziewięćdziesiąty drugi. Przemysł 
ery cyfrowej – to hasło towarzyszące najbliższej edycji targów ITM Industry Europe.

Wieloletnie doświadczenie doceniają partnerzy. W 2019 r. podczas targów ITM Industry Europe swoją ofertę prezento-
wało blisko 1000 wystawców z 26 krajów. Efektownie zaaranżowane stoiska zajęły aż 26.500 m2. Nowoczesne maszyny, 
roboty i specjalistyczne urządzenia przyciągnęły do Poznania 18.573 zwiedzających profesjonalistów. 

trend. Patrząc na potentatów tej branży w krajach wysokorozwiniętych można 
zauważyć, że era digitalizacji nadeszła na dobre. Widać intensyfikację działań 
testujących nowe rozwiązania oparte o technologie cyfrowe. W najbliż-
szej dekadzie to właśnie cyfryzacja pozostanie głównym czynnikiem zmian 
społecznych i gospodarczych oraz nośnikiem wartości o rosnącym znaczeniu 
– dodaje Anna Lemańska.

Cyfryzacja wywołuje bardzo szybkie zmiany w otoczeniu biznesowym, 
powodując konieczność dynamicznego i elastycznego reagowania firm w celu 
utrzymania konkurencyjności na rynku. Cyfrowy biznes rozwija się w sieciowym 
systemie współpracy, charakteryzując się inną kulturą i sposobem myślenia 
liderów rynku. 

Z uwagi na duży udział kapitału zagranicznego w polskim przemyśle wystę-
puje naturalna tendencja do kopiowania rozwiązań związanych np. z koncepcją 
Przemysłu 4.0 na wzór gospodarek wysokorozwiniętych. Nawet częściowa 
fragmentaryzacja cyfrowego rynku wyklucza szansę skoku transformacyjnego. 
Gospodarka oparta o dane

Polska gospodarka może odnieść ponadprzeciętne korzyści dzięki zwięk-
szonej produktywności i nowym modelom biznesowym. Najkorzystniejsze jest 
inwestowanie w gospodarkę opartą o dane – takie wnioski płyną z badania 
zleconego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jak czytamy na stronie Ministerstwa 
przy odpowiednich regulacjach i inwestycjach w technologie cyfrowe, do 2020 
roku wartość rynku danych ma szansę osiągnąć 739 mld euro, co będzie stano-
wiło 4% PKB Unii Europejskiej. 

Do podobnych konkluzji można dojść zapoznając się z wynikami badań 
przeprowadzonych w 2018 r. przez firmę analityczną IDC (International 
Data Corporation).

Według ekspertów analizujących ten raport do 2021 roku cyfrowa gospo-
darka będzie generowała już co najmniej 50% światowego PKB. Dzięki cyfry-
zacji i wdrażaniu nowych technologii, możliwe będzie lepsze profilowanie ofert, 
firmy będą szybciej podejmowały decyzje o wprowadzaniu nowych produktów 
czy usług na rynek, będą też sprawniej komunikowały się z biznesowymi partne-
rami i klientami wykorzystując w tym celu wiele kanałów komunikacji.

Wyniki badania IDC prowadzą do wniosku, że globalne wydatki przedsię-
biorstw na usługi chmury obliczeniowej na świecie do 2021 r. wyniosą ponad 
530 mld USD, a 90% przedsiębiorstw będzie korzystać z wielu serwisów i plat-
form w chmurze. Wdrażanie rozwiązań chmurowych nie jest już tylko kwestią 
oszczędności czy uzyskiwanej dzięki nim elastyczności – stają się one ważnym 
źródłem innowacji.

– W przemyśle produkcyjnym czy logistyce, a nawet sposobie funkcjono-
wania całych miast analiza bardzo dużych zbiorów danych pozwoli przewi-
dywać potrzeby i zachowania użytkowników oszczędzając czas, energię i inne 
zasoby. Podniesie produktywność, efektywność i elastyczność w sferze produk-
cyjnej i usługowej. Te tematy są bliskie idei targów ITM Industry Europe. Trwają 
intensywne prace nad programem tego wydarzenia. Nie zabraknie tematów, 
które będą szczególnie przydatne praktykom. Zamierzamy również kontynu-
ować sprawdzone koncepcje jak choćby tematyczne ścieżki zwiedzania. Mogę 
jednak zapewnić, że w tej edycji uczestników czeka także sporo nowości – 
przekonuje Anna Lemańska.

Targi ITM Industry Europe odbędą się 2-5 czerwca 2020 na terenie Między-
narodowych Targów Poznańskich. Ekspozycja zostanie podzielona na salony: 
MACH-TOOL (Salon Obrabiarek i Narzędzi), METALFORUM (Salon Metalurgii, 
Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego, Park Odlewnictwa), SURFEX 
(Salon Technologii Obróbki Powierzchni, Poligon Umiejętności), WELDING 
(Salon Spawania i Cięcia) oraz salon NAUKA DLA GOSPODARKI. 

Równolegle odwiedzić będzie można targi Logistyki, Magazynowania i Trans-
portu Modernlog, 3D Solutions - targi druku i skanu 3D oraz Subcontracting.

* Źródła: https://www.gov.pl/; https://www.idc.com/
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Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM® organizowane w Bydgoszczy to fenomen, który nie 
tylko pomaga wystawcom w promocji produktu i firmy, ale i wpływa korzystnie na rozwój gospodarczy całego regionu. Kolejna, czwarta już edycja 
odbędzie się w dniach 3-5 marca 2020 roku w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym.

W mieście swoją siedzibę ma 190 przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem 
tworzyw sztucznych i ok. 30 narzędziowni. Zatrudnienie znajduje łącznie ok. 4000 osób 
i wciąż rośnie zapotrzebowanie na nowych wykwalifikowanych pracowników. Wraz 
z rozwojem firm, rozwijają się targi, które pozwalają na integrację branży, wymianę 
kontaktów i budowę trwałych relacji. W ciągu trzech dni można pozyskać nowych Klientów 
- decydentów, którzy przyjeżdżają w konkretnym celu: poznać nowości i wdrożyć je  
w swojej firmie, uzupełnić park maszynowy i nawiązać współpracę z podwykonawcami. - 
W zeszłym roku byliśmy na Targach INNOFORM® po raz pierwszy. Po wydarzeniu, w prze-
ciągu 2-3 miesięcy, udało się sfinalizować kontrakty na sprzedaż 3 maszyn! Zalążek tych 
rozmów pojawił się tu, na targach. Czułem, że ta edycja już od pierwszej minuty trwania 
będzie bardzo udana. Nie pomyliłem się - na naszym stoisku cały czas mieliśmy Klientów. 
Co więcej, spotkaliśmy takie firmy, których nie spotkalibyśmy nigdzie indziej! – podsu-
mował minioną edycję Mateusz Haberski z firmy HIGH TECHNOLOGY MACHINES Sp. z o.o.

Z każdym dniem lista wystawców rośnie. Swój udział potwierdziły takie firmy jak: 
ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A., A. MARCINIAK OT, CT MACRO, 
EMUGE-FRANKEN TECHNIK, CBT POLSKA, FANUC POLSKA, FORMTECH, GLAMAR, 
HALBRONN SAS, INAUTOM POLAND, INTEGRA TOOLS, KIPP, KNARR, MEUSBURGER, 
MILAR, MOLDE MATOS, STÄUBLI ŁÓDŹ, SUMARIS, TENACO, TRANSCORN. 

Wystawcy zaprezentują m.in.: narzędzia specjalne, narzędzia skrawające do obróbki 
metali, wykrojniki, tłoczniki, technologie, obrabiarki i urządzenia do obróbki ubytkowej, 
technologie, urządzenia i materiały do inżynierii odwrotnej, przyrządy i urządzenia 
kontrolno-pomiarowe, wyposażenie zakładów przemysłowych i wiele więcej. 

W programie towarzyszącym nie mogło zabraknąć cieszącej się niesłabnącą popular-
nością Giełdy Kooperacyjnej, która jest idealnym miejscem do podejmowania biznesowych 
rozmów i ich finalizacji. Każdego roku zainteresowanie budzi Strefa Usług Przemysłowych 
- specjalnie przygotowana część wystawy, skierowana do firm podwykonawczych, chcą-
cych pozyskać nowe zlecenia. 

W młodości siła, dlatego program targów tworzony jest również z myślą o tych, 
którzy swoją przygodę z branżą dopiero rozpoczynają. – Zawsze chętnie witamy uczniów  
i studentów, którzy na targach mają możliwość poznania nowych technologii i zobaczenia 
w praktyce tego, o czym uczą się w trakcie zajęć szkolnych. Z czasem osoby te same znajdą 
zatrudnienie w firmach wystawców lub może założą własną działalność. Od pierwszej 
edycji targów organizujemy zwiedzanie wystawy ze specjalistami, którzy pokazują uczniom 
najciekawsze maszyny i dzielą się wiedzą – powiedziała Beata Łoś, Komisarz Targów.

Tak jak region kujawsko-pomorski jest liderem w wytwarzaniu narzędzi na światową skalę, tak Międzynarodowe Targi Kooperacji Przemysłu Narzę-
dziowo-Przetwórczego INNOFORM® są numerem jeden wśród wydarzeń o tej tematyce w naszym kraju. Już dziś warto zarezerwować sobie czas, aby  
w marcu odwiedzić Bydgoszcz.

Więcej informacji na www.innoform.pl

Formujemy przyszłość
4. Targi INNOFORM® w Bydgoszczy ponownie wskażą kierunki rozwoju branży

Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa

www.metal.targikielce.pl

ALUMINIUM
& NONFERMET RECYKLINGHEAT  TREATMENT

29.09-1.10.2020

Najważniejsze miejsce dla branży odlewniczej 

w Europie Środkowo-Wschodniej



Kielce

19-22.05.2020

XXIV Międzynarodowe
Targi Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych
i Gumy

POWIERZCHNII 
WYSTAWIENNICZEJ

34 000 m2

WYSTAWCÓW

910
ZWIEDZAJĄCYCH

19 760
ZAGRANICZNYCH

FIRM

PONAD 50%

www.plastpol.com



*Dane z 2019 r. potwierdzone audytem CENTREX

Targi Narzędziowo-Przetwórcze

3-5 marca 2020, Bydgoszcz

www.innoform.pl

360 wystawców 26 krajów*3701 zwiedzających


