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Katalog pod patronatem czasopisma

Wielka „Przemysłowa Wiosna”

Światowi potentaci z branży, premiery, hale pełne po brzegi
– Od kilku lat „Przemysłowa Wiosna” każdego roku notuje 20-procentowy wzrost, jeżeli chodzi o liczbę wystawców i wielkość wystawy – mówi
Piotr Pawelec, menadżer projektu.
– Razem z zarządem Targów Kielce
rozważamy dobudowanie na kolejną
edycję w 2019 r. hal mobilnych, które
pojawiają się już w naszym ośrodku
podczas innych wydarzeń targowych.
Cieszymy się, że podczas naszego wydarzenia prezentują się wystawcy niemal z całego świata, zauważalna jest
zwłaszcza aktywność firm i zwiedzających zza wschodniej granicy.

„Przemysłowa Wiosna” to prezentacja najnowocześniejszych produktów i rozwiązań w ramach wyspecjalizowanych wydarzeń targowych:
STOM-TOOL, STOM-BLECH&CUTTING,
STOM LASER, SPAWALNICTWO, WIRTOPROCESY, EXPOSURFACE, PNEUMATICON, Targi Elektroniki i Automatyki TEiA, CONTROL-STOM oraz
DNI DRUKU 3D. Do cyklu w 2018 r.
dołącza kolejna specjalistyczna wystawa – STOM-ROBOTICS. Na doskonałą koniunkturę wydarzeń, popartą
zeszłorocznymi statystykami, wpływa z pewnością świetna sytuacja
w branży obróbki metali oraz ranga, jaką kieleckie wystawy cieszą się
w przemysłowym świecie.

Drukowany czołg z Powstania
Warszawskiego w Targach Kielce
Jubileuszowa X edycja Dni Druku 3D
odbywa się w tym roku pod patronatem firmy HP. Wydarzenie skupia
przedstawicieli branży skanowania 3D
oraz najważniejsze podmioty związane z branżą szybkiego prototypowania. Obecni będą na nim wszyscy znaczący producenci drukarek z Polski
i dystrybutorzy sprzętu zagranicznego. Jak podkreśla Janusz Wójcik z SIT

rynek obrabiarek

Polska, organizator Dni Druku 3D, wystawa z hobbistycznej ewoluowała w biznesową,
nie zabraknie jednak ciekawostek ze świata szybkiego prototypowania. Jednym
z najnowszych projektów
prowadzonych we współpracy ludzi skupionych wokół technologii addytywnych
jest przedsięwzięcie „Tworzymy Historię”, obejmujące szereg akcji realizowanych
przez społeczność Druku 3D
w Polsce. Pomysłodawcami
projektu są Mateusz Stefańczuk i Mateusz Gołaszewski, związani z branżą od 2013 r. Organizatorzy mają zamiar zrekonstruować szereg reliktów
historii – pierwszym z nich będzie model sześciometrowego czołgu Panzerkampfwagen VPanther „Magda”, który
został przechwycony przez powstańców w trakcie Powstania Warszawskiego w 1944 r. Według założeń makieta zostanie wykonana w skali 1:1,
oddając rzeczywiste wymiary, oryginalną kolorystykę i wszystkie deta-

mysłowym, wśród których
zaprezentowane zostaną najnowocześniejsze roboty marki
YASKAWA – MOTOMAN.

źródło: Raven Media

„Przemysłowa Wiosna” w Targach Kielce to od wielu lat wydarzenie, które buduje trendy na kolejny rok w wielu gałęziach przemysłu. O prestiżu wystaw
należących do cyklu świadczą dane
dotyczące poprzedniej edycji: 900 wystawców z 35 krajów i ponad 12 tysięcy
zwiedzających. Tegoroczna edycja zapowiada się równie rekordowo.

Robotyzacja produkcji

le historycznego pojazdu pancernego.
Podczas Dni Druku 3D będzie można
zobaczyć dwie trzecie wydrukowanego pojazdu.
Roboty zadebiutują
Po raz pierwszy w ramach cyklu „Przemysłowa Wiosna” odbędą się targi
STOM-ROBOTICS. Z pomysłem stworzenia nowej wystawy zwrócili się do
organizatorów wystawcy. Partnerem
wydarzenia została firma YASKAWA.
Debiutujący STOM-ROBOTICS w całości poświęcony będzie robotom prze-

Wszystkie branże
w Targach Kielce
Wydarzeniem licznie skupiającym producentów najwyższej jakości maszyn i urządzeń
dla szeroko rozumianego sektora technologii obróbki blach,
profili i rur są targi STOM
-BLECH&CUTTING. Zainteresowanych branżą technologii laserowych zapraszamy na Targi
STOM-LASER, gdzie będzie można poznać systemy optyki laserowej, zasady
rapid prototyping, oprogramowanie
oraz urządzenia do opisywania laserowego. Również STOM-TOOL – wydarzenie poświęcone narzędziom – jest
uznaną marką w branży. Ogromnym
uznaniem cieszą się też co roku targi SPAWALNICTWO, EXPO-SURFACE
i CONTROL-STOM.
Zapraszamy do Targów Kielce od
10 do 12 kwietnia 2018 r.

Po gwałtownym spadku sprzedaży na
rynku obrabiarek w Polsce na początku obecnej dekady nie ma już śladu.
W minionym roku branża ta zanotowała kolejny dość spory wzrost produkcji, co przełożyło się na pobicie rekordu ostatniego dziesięciolecia. Wynik
taki naturalnie cieszy, wciąż jednak nasycenie rynku pozostawia wiele do życzenia. Utrzymujący się całkiem spory
import tego typu maszyn do obróbki
metali świadczy o tym, że krajowy popyt nie jest w pełni zaspokajany przez
rodzimą produkcję.

Automatyzacja i robotyzacja produkcji są ważnymi czynnikami decydującymi o konkurencyjności danego przedsiębiorstwa, gałęzi przemysłu i całej
gospodarki. Liczba robotów przemysłowych, które funkcjonują w polskich
firmach produkcyjnych, wciąż jest na
niskim poziomie, nawet w porównaniu z innymi państwami z Europy Środkowo-Wschodniej. Na szczęście jednak
ich wykorzystanie zaczyna systematycznie wzrastać, co w dużej mierze
jest zasługą dobrej koniunktury w najbardziej zautomatyzowanych branżach
w naszym kraju. Rosnący popyt na samochody zwiększa zapotrzebowanie
na roboty przemysłowe w branży motoryzacyjnej. Ożywienie widoczne jest
także w takich gałęziach przemysłu
jak produkcja komputerów, wyrobów
z gumy, tworzyw sztucznych i metali,
a także maszyn i urządzeń.

Rok 2017 w polskim przemyśle obrabiarkowym zakończył się, według
danych GUS, wynikiem 3934 wyprodukowanych maszyn do obróbki metali, co jest o ponad 11% lepszym
rezultatem niż osiągnięty w 2015 r.
Tendencja wzrostowa utrzymuje się
od początku obecnej dekady, kiedy to w latach 2010 i 2011 wyprodukowano odpowiednio zaledwie
1269 i 1823 sztuk. Co równie ważne, ostatnie dwa lata zakończyły się
dwucyfrowymi wzrostami produkcji
– oznacza to, że branża mocno przy-
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spieszyła, i trzeba tylko mieć nadzieję, że trend taki utrzyma się w kolejnych latach.
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Według ekspertów z Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) do końca obecnej dekady na całym świecie zainstalowanych zostanie nawet
1,8 mln nowych robotów przemysłowych, a ich łączna liczba przekroczy

Źródło: Hexagon Metrology

Systematyczny wzrost liczby robotów

źródło: Pixabay

Jest rekord, a będą kolejne

3 mln jednostek. Do tego czasu
średnioroczna dynamika sprzedaży
robotów będzie wynosić nawet 15%.
Gros popytu generować będą Chiny
oraz pozostałe państwa azjatyckie,
które już teraz należą do najbardziej
zrobotyzowanych gospodarek świata.

Zgodnie z szacunkami w 2020 r. liczba robotów przemysłowych w Chinach wyniesie 950 tys. sztuk, podczas
gdy w całej Europie nieco powyżej
610 tys.

Aktualnosci targowe
w codziennym MM Newsletterze
zapisz sie na www.magazynprzemyslowy.pl lub na stoisku E 02
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Nowości w ofercie. Prasy krawędziowe i nożyce
gilotynowe z Włoch

SPIS TREŚCI
Prezentacje targowe  s. 2, 3, 6, 10,

11, 14, 16, 20
Prezentacje firm 
s. 15, 17
Sektor obrabiarek
s. 1, 4
Roboty przemysłowe
s. 1, 8
Narzędzia obróbcze
s. 12
Rynek druku 3D 
s. 18
Przemysł w liczbach 
s. 30

Targi STOM w Kielcach to dobre miejsce na zawiązanie nowych, trwałych
relacji biznesowych oraz pokazanie
nowoczesnych rozwiązań, które producenci stosują we współczesnych maszynach. W tym roku na stoisku firmy
DIG Świtała nowością są prasy krawędziowe i nożyce gilotynowe włoskiego
producenta G.A.D.E. Firma zaprezentuje kompaktową prasę krawędziową
PE0835 o długości gięcia 825 mm, nacisku 42 ton, do tego maszyna posiada
również stół do przefelcowania. Pokaże także nożycę gilotynową CO40/4 do
blachy o grubości 6 mm i długości cięcia 4 m. Oprócz nowości będzie można zobaczyć również giętarkę do rur
MEMOLI, giętarkę trójrolkową COMAC
oraz prasę mimośrodową SANGIACOMO PRESSE. Na stoisku będzie można
też przeprowadzić próby na specjal-
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”
Program targów 
s. 22
Lista wystawców 
s. 24-27
Plan stoisk 
s. 28-29
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nym modelu szlifierki szerokotaśmowej COSTA LEVIGATRICI, który przystosowany jest do zatępiania krawędzi
blach oraz wykonywania satynowania.
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Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za
treść ogłoszeń i reklam, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie zwraca materiałów niezamówionych. Wszystkie nazwy handlowe i nazwy towarów występujące w niniejszej
publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami
zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały
zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji zostały
przygotowane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką dziennikarską, na podstawie materiałów własnych dostarczonych przez
klientów oraz organizatora targów EUROTOOL®.

Najbliższa edycja targów METAL
2018, które odbędą się 25–27 września br., zapowiada się jako największa w swojej dotychczasowej historii. Targi METAL 2018 stanowią
bowiem integralną część 73. Światowego Kongresu Odlewnictwa, który
zaplanowano w Krakowie w dniach
23–27 września 2018. Jego uczestnicy wezmą udział w sesji wyjazdowej organizowanej 26 września
w Targach Kielce i zwiedzą targi
METAL, ALUMINIUM & NonFermet
i Recykling.

Targi METAL należą do najważniejszych wydarzeń poświęconych branży odlewniczej na świecie i są największą tego typu imprezą w Europie
Środkowo-Wschodniej. Od lat gromadzą liczną grupę wystawców oferujących najnowsze technologie z całego
świata oraz zwiedzających – konkretnych, dedykowanych klientów, nie
tylko z branży odlewniczej. Wśród
wystawców pojawiają się przedstawiciele odlewni, firmy sektora odlewnictwa ciśnieniowego, dostawcy surowców i komponentów z kraju

i zagranicy oraz przedstawiciele firm związanych z recyklingiem metali.
Ostatnia edycja targów,
organizowana w 2016 r.,
okazała się rekordowa.
Uczestniczyło w nich aż 271
firm z 27 krajów, co było
wynikiem o 25% wyższym
niż we wcześniejszej edycji
tego wydarzenia targowego. Aż 40% wystawców stanowiły firmy zagraniczne,
w tym również liczne spo-

Źródło: Targi Kielce

Targi METAL 2018 częścią 73. Światowego Kongresu Odlewnictwa
za Europy (m.in. z Chin,
Korei czy USA). Ponadto o 50% zwiększyła się
powierzchnia wystawowa, a liczba zwiedzających była o 35% wyższa.
W tym roku organizatorzy targów METAL spodziewają się pobicia wyników z 2016 r.
Z okazji targów METAL
ukaże się specjalne wydanie
MM Magazynu Targowego.
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Kły tokarskie

Precyzja w mikronach i wyjątkowa trwałość
RÖHM, światowy specjalista w systemach mocowania, produkuje kły
tokarskie o najwyższej dokładności bicia poniżej 0,003 mm i zdolności przenoszenia obciążeń do
7500 kG. Specjalnie skonstruowane
systemy wielorzędowego ułożyskowania decydują o wyjątkowo długiej
żywotności i możliwości pracy przy
12 000 obr./min. Podstawowe znaczenie dla wysokiej trwałości ma specjalne smarowanie łożysk, niedopuszczające do ich przegrzewania. Istotna
jest także szczelność kłów, zwłaszcza
od strony detalu – zabezpiecza przed
penetracją chłodziwa i zanieczyszczeń
obróbkowych.
Seryjna i zautomatyzowana produkcja, a w szczególności obróbka tokarska lub szlifierska wiotkich lub cienkościennych długich detali, wymusza
precyzyjne podparcie kłem, nierzadko ze specjalną geometrią ostrza. Nie
bez znaczenia są także małe gabaryty
kłów przy zachowaniu ich produktywności i dokładności.
Aktualna konstrukcja kłów tokarskich RÖHM jest efektem wieloletnich badań i prac konstruktorów oraz doświadczenia z procesów
produkcyjnych.
Diagnostyka procesu technologicznego w ramach procedur Przemysłu
4.0 wymaga aktywnej kontroli obciążeń promieniowych i osiowych kłów.

Kieł wysokoobrotowy SPEED line

Kieł zabierakowy CoK

ÎÎROEHM POLSKA Sp. z o. o.

Kieł AC-CONTROL

Kły obrotowe AC-CONTROL są idealnym produktem spełniającym wymagania aktywnego monitorowania obróbki. Usprawniają pracę operatora,
także w przypadku toczenia klasycz-

Roboty przemysłowe i szybkozłącza

Nowości w ofercie Stäubli
Niezależnie od branży lub aplikacji wymagania automatyzacji są uniwersalne.
Roboty Stäubli cechują się niezawodnością, wysoką prędkością pracy, dokładnością, odpornością na wszystkie typy
środowiska pracy, a przede wszystkim
elastycznością w dostosowaniu się do
jak największej liczby zadań. Z powodzeniem pracują w branżach takich jak:
spożywcza, maszynowa, elektroniczna,
przetwórstwa tworzyw sztucznych, farmaceutyczna i wiele innych. Gama urządzeń obejmuje:
• Małe roboty cztero- i sześcioosiowe –
bardzo szybkie ramiona robotyczne
TP80 do przenoszenia i montażu
małych elementów do 1 kg, roboty
SCARA z serii TS o zasięgu do 800
mm oraz gama wydajnych robotów
sześcioosiowych TX40 i TX60;
• Roboty średniej wielkości – wersje
sześcioosiowe TX-90,

Kieł profilowany małogabarytowy SLIM line

uzyskania stałej siły mocowania oraz
różnorodność zastosowań – to tylko
niektóre z podstawowych zalet kłów
zabierakowych.
Kły tokarskie RÖHM z rodziny PRO,
HEAVY, SPEED, SLIM, CONTROL, FEX,
MZK, FZS, CoA/E/K od wielu lat należą do precyzyjnego oprzyrządowania technologicznego i są światowym
sprawdzonym standardem. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.roehm.biz.
Kły będzie można zobaczyć na stoisku w hali A 44 na Targach Obróbki
Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM
Kielce w dniach 10–12.04.2018.
ZAPRASZAMY!

TX2-90, RX160 zapewniające zasięg
nawet do 2010 mm, dużą szybkość
i nośność nawet do 20 kg;
• Roboty do dużych obciążeń – TX200
i TX200L – sześcioosiowe roboty
o nośności do 150 kg i zasięgu 2594
mm do zastosowań w przemyśle metalowym, przetwórstwa tworzyw, fotowoltaicznym i innych;
• Roboty do zastosowań specjalnych –
modele przystosowane do aplikacji:
malowania, cleanroom, pracujących
w wysokiej wilgotności i warunkach
sterylnych.
Firma oferuje również kompletną gamę
kontrolerów robotów, w tym nowe wersje CS9. Do robotów dostarcza też oprogramowanie bazujące na wydajnym
języku VAL3. Więcej informacji na stronie: www.staubli.com/robotics.

Nowość: roboty TX2
TX2 to nowe, ultrakompaktowe konstrukcje o nośności do 15 kg i zasięgu
do 1450 mm. Maszyny są lżejsze i bardziej dynamiczne niż poprzednio oferowane. Prawdziwy przełom nastąpił w dziedzinie bezpieczeństwa, gdzie
firma połączyła innowacyjność serii TX2 z systemem bezpieczeństwa
CS9. Roboty mają enkodery cyfrowe dla każdej osi oraz zintegrowany
system bezpieczeństwa certyfikowany
przez TÜV spełniający wymogi SIL 3/
PLe. Cechują się one stopniem ochrony
IP65 (w przypadku nadgarstka jest to
IP67), dzięki czemu idealnie nadają się

Kieł zabierakowy CoE

nego, który nie musi analizować, czy
prawidłowo obciążył kieł.
Optymalną produktywność dla operacji toczenia lub frezowania zapewnia rodzina czołowych kłów zabie-

rakowych CoA/CoE. Opatentowana
konstrukcja szybko wymiennych tarczy zabierakowych dla różnych zakresów średnic toczenia, mechaniczna lub
hydrauliczna kompensacja osiowa dla

Aleje Jerozolimskie 424 A, 05-800 Pruszków
tel.: 22 759 59 90, 608 650 567
e-mail: roehmpolska@roehm.biz
www.roehm.biz

HALA A STOISKO 44
R E K L A M A

do zastosowań wymagających dużego
stopnia higieny pracy w trudnych warunkach środowiskowych.

Systemy szybkozłączy
Jako jeden z wiodących producentów
systemów szybkozłączy na świecie od
ponad 60 lat Stäubli oferuje systemy połączeń dla wszystkich typów cieczy, gazów i połączeń elektrycznych. Dostar-

O firmie
Stäubli jest dostawcą mechatronicznych rozwiązań w trzech dziedzinach: robotów przemysłowych,
szybkozłączy i maszyn włókienniczych. Firma zatrudnia ponad
4,5 tys. pracowników i obsługuje
klientów w 80 krajach na świecie.
W Polsce oddział Stäubli znajduje się
pod Łodzią w miejscowości Łagiewniki Nowe. Pracuje w nim doświadczona kadra przedstawicieli handlowych i doradców technicznych.

Pozostałe grupy
produktów
w ofercie Stäubli:

• mono- i multizłącza do termoregulacji form wtryskowych
• mono- i multizłącza do
hydrauliki siłowej
• szybkozłącza i linie sprężonego
powietrza
• mono- i multizłącza wysokotemperaturowe do form
odlewniczych
• szybkozłącza do szerokiej gamy
cieczy i gazów
• szybkozłącza do chłodzenia
cieczą układów elektronicznych
(np. procesory, konwertery itp.)
• multizłącza automatyczne
i półautomatyczne
• multizłącza modułowe
obsługujące gazy i ciecze
• przemysłowe złącza elektryczne
• systemy mocowania form
wtryskowych
• systemy wspomagające transport i obsługę form wtryskowych
• systemy zmieniarek narzędzi
dla robotów przemysłowych

ÎÎStäubli Łódź Sp. o.o.

Łagiewniki Nowe, ul. Okólna 80/82
95-002 Smardzew
tel.: 42 636 85 04, faks: 42 637 13 91
e-mail: staubli.pl@staubli.com
www.staubli.pl

cza zarówno rozwiązania standardowe,
jak i specjalnie opracowane na potrzeby danej aplikacji. Długoletnia i ścisła
współpraca z klientami z różnych sektorów przemysłu zaowocowała bogatym doświadczeniem firmy w dziedzinie łączenia różnego rodzaju mediów.

pneumaticon:
hala g stoisko 46
stom-Robotics:
hala f stoisko 38
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Automatyzacja napędza rynek
Cały czas liderem w grupie wytwarzanych w Polsce obrabiarek pozostają uniwersalne maszyny do skrawania metalu, jednak w minionym roku największy
wzrost – o 22,4% – odnotowały tokarki
do usuwania metalu. Drugą co do wielkości grupę maszyn z tego działu stanowiły natomiast centra obróbcze, obrabiarki zespołowe i wielostanowiskowe,
których zeszłoroczna produkcja utrzymała się na identycznym niemal poziomie jak rok wcześniej.
Ubiegłoroczny wzrost produkcji obrabiarek jest efektem rosnącej świadomości działających na polskim rynku
przedsiębiorców co do korzyści płynących z automatyzacji procesów produkcyjnych. Jednym z owoców postępującej
automatyzacji polskiego przemysłu jest
stosowanie na coraz szerszą skalę obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).
Tendencja ta jest dostrzegalna w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w największych pod względem obrotów sektorach, takich jak motoryzacja, przemysł
elektroniczny, lotniczy czy medyczny.
Wzrost produkcji, a także sprzedaży obrabiarek do metalu sterowanych
numerycznie wynika z potrzeb skracania czasu cyklu produkcyjnego oraz
elastycznego reagowania na potrzeby
zindywidualizowanego procesu wytwarzania. Wysoce zaawansowane centra
obróbcze gwarantują nie tylko ponadprzeciętną szybkość, ale też większą
precyzję i dłuższą żywotność.
Utrzymująca się największa popularność obrabiarek uniwersalnych wynika
z faktu, że mają one znacznie większe
spektrum zastosowania. Ich nabywcy
zyskują dzięki nim większą możliwość
elastycznego reagowania na potrzeby
rynku.
Daleko do europejskiej czołówki
Wzrost produkcji obrabiarek na poziomie 11,7% potwierdza, że polska bran-

ża urządzeń do obróbki metali ma spory
potencjał do dalszego rozwoju. Pamiętać jednak należy, że na tle europejskich
potentatów, nie mówiąc już o liderach
w skali globalnej – Chinach i Japonii –
wciąż nasz rynek wypada dość blado.
Zdecydowanym liderem europejskiego rynku obrabiarek pozostają Niemcy, z udziałem na poziomie ponad 40%
(po trzech kwartałach minionego roku).
Łącznie z Włochami te dwa kraje wytwarzają aż 2/3 maszyn produkowanych
w Europie. Polska na tym tle wygląda
najwyżej średnio, plasując się dopiero na
10. pozycji europejskiego rankingu producentów maszyn obróbczych – z zaledwie 1-procentowym udziałem w rynku.
W skali globalnej zdecydowanym liderem w produkcji obrabiarek pozostają Chiny, które odpowiadają za niemal
1/3 wyprodukowanych w ubiegłym
roku maszyn do obróbki metali. Na
drugim miejscu w tym rankingu plasuje się Japonia, a w czołowej dziesiątce
największych producentów obrabiarek
mamy jeszcze cztery kraje z Dalekiego
Wschodu (Koreę Południową, Tajwan,
Tajlandię i Singapur).
Aby sprostać wschodniej konkurencji, europejskie państwa utworzyły organizację CECIMO (zrzeszającą obecnie 15 krajów, bez Polski). W 2016
r. jej udział w globalnym rynku obrabiarek wyniósł ok. 40,5%, a wartość produkcji oscylowała w granicach
24,2 mld euro. Dla polskiego rynku obrabiarek wartość ta w 2016 r. wyniosła 199 mln euro, co oznacza kilkuprocentowy spadek.
Ważna rola importu
Produkcja polskich firm i działających na
naszym rynku oddziałów firm zagranicznych pokrywa zapotrzebowanie polskiego przemysłu na urządzenia i maszyny
do obróbki metalu tylko w ok. 30%. Według ostrożnych szacunków zapotrzebowanie na obrabiarki w polskim sektorze
przemysłowym stanowi równowartość
ok. 600 mln euro, więc niedobory w pro-

■ PRODUKCJA MASZYN SPECJALNYCH
■ REMONTY OBRABIAREK
■ USŁUGI PRZEMYSŁOWE-KOOPERACYJNE
FREZOWANIE, SZlIFOWANIE, tOCZENIE, WIERCENIE,
StRUGANIE, WYtACZANIE, ObRóbKA UZębIEń,
SZlIFOWANIE UZębIEń KóŁ WAlCOWYCh, SPAWANIE,
MAlOWANIE, PRACE MONtERSKIE

Dobre perspektywy
Przyszłość polskiego przemysłu obrabiarkowego rysuje się w dość optymistycznych barwach. Eksperci rynkowi szacują, że produkcja maszyn
obróbczych nadal będzie wzrastała. Autorzy raportu „Global Machine Tools
Market 2016–2020” prognozują coroczny wzrost rzędu 6,55% do 2020 r. Polskie przedsiębiorstwa produkcyjne,
w dużej mierze wspierające rozwój największych na świecie sektorów produkcji, m.in. motoryzacji, elektroniki czy
sprzętu AGD, będą musiały inwestować
w technologię i rozwój, by zapewnić sobie silną pozycję konkurencyjną na światowym rynku. Będzie to szczególnie
istotne w obliczu nadchodzącej czwartej
rewolucji przemysłowej, która stwarza
dużym firmom możliwość przenoszenia
produkcji już nie tylko na tańsze rynki
(np. do Azji), ale też takie, które uchodziły dotąd za zbyt drogie, np. do Niemiec.
Na polski rynek obrabiarek i jego tempo rozwoju z pewnością wpływać będą
też uwarunkowania zewnętrzne, a te są
dosyć niepewne. Polska, ale również cała
Europa, musi zmierzyć się z Brexitem
i nie do końca dającym się przewidzieć
kierunkiem rozwoju amerykańskiej gospodarki. Duże znaczenie dla globalnego rynku obrabiarek będzie miała też
sytuacja gospodarcza w Chinach, któ-

Jarocińska Fabryka
Obrabiarek S.A.

Ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin
tel. 62 747 26 01, fax: 62 747 27 15
jafo@jafo.com.pl

www.jafo.com.pl

Produkcja obrabiarek w Polsce w latach 2010–2017 (w szt.)
źródło: GUS

Jest rekord, a będą kolejne

dukcji muszą być uzupełniane przez import. Dysproporcja ta jest efektem nie
tylko zbyt małej produkcji krajowej, ale
też braku dostępnych na polskim rynku nowoczesnych urządzeń obrabiarkowych, co jest pochodną wciąż istniejących barier technologicznych.
Choć globalnie największym eksporterem obrabiarek jest Japonia (kolejno Niemcy i Chiny), to najwięcej tego
typu urządzeń trafia do Polski z Niemiec. Warto dodać, że od 3 lat poziom
naszego importu się ustabilizował – po
dynamicznych wzrostach na początku
obecnej dekady. Z roku na rok znacząco rozwija się też eksport polskich obrabiarek. Od 2010 r. jego wartość prawie się potroiła i wynosi obecnie ponad
200 mln euro. Produkowane w Polsce
maszyny trafiają głównie do takich krajów jak Rosja, Indie i Niemcy.

re są obecnie największym importerem
tego typu urządzeń. Ewentualne spowolnienie gospodarki w Kraju Środka może
wymusić zmniejszenie produkcji w grupie największych eksporterów.
Optymistyczne dane na temat rozwoju
gospodarczego w Polsce pozwalają mieć
nadzieję, że w obecnym roku również
uda się zwiększyć produkcję. Dla naszej
branży obrabiarek ważne jest, by krajowi przedsiębiorcy przekonali się do inwestycji w zakup maszyn obróbczych
polskiego pochodzenia. Z kolei producenci muszą m.in. inwestować w urządzenia i know-how, by móc wytwarzać
wysoce zaawansowane centra obróbcze. Dla branży obrabiarek ważne są

również zmiany demograficzne. W Polsce w perspektywie 15 lat, jak szacują
eksperci, znacząco zmieni się struktura wiekowa pracowników. Przybędzie
inżynierów w wieku 50+, a będzie brakowało pracowników w wieku produkcyjnym. Według KE w 2060 r. polska populacja uszczupli się nawet o ok. 5 mln
ludzi. W efekcie polskie firmy produkcyjne będą musiały zmierzyć się z dużym niedoborem rąk do pracy. Z pewnością część tej „straty” wyrówna napływ
pracowników z innych krajów, jednak
niezbędne mogą się okazać również inwestycje w niezawodne, powtarzalne
i energooszczędne maszyny.
Wojciech Traczyk
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rynek obrabiarek

Obrabiarki będą się zmieniać
Zmiany na rynku obrabiarek wynikające z postępującej automatyzacji produkcji już są widoczne, jednak wprowadzanie koncepcji Przemysłu 4.0 z pewnością wymusi kolejne. Rośnie
znaczenie obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), co także jest następstwem dynamicznego rozwoju takich gałęzi przemysłu jak
motoryzacyjna, lotnicza, metalowa, elektroniczna oraz stoczniowa.
W najnowszym raporcie Technavio rynek obrabiarek w 2016 r. wyceniono na niewiele ponad 36 mld dolarów. Szacuje się, że w 2021 r.
jego wartość może wzrosnąć nawet do 55 mld
dolarów, osiągając roczny wzrost na poziomie
9%. Zapotrzebowanie na nowoczesne maszyny i urządzenia oraz metalowe elementy utrzymuje się na stałym poziomie, okresowo odnotowując nawet tendencje zwyżkowe. Koniunktura
gospodarcza na świecie bardzo temu sprzyja.
Widoczny ogromny potencjał wzrostu w Polsce
wynika m.in. z naszego zapóźnienia technologicznego. Przedsiębiorstwa produkcyjne, chcąc
być konkurencyjne na rynkach zagranicznych,
muszą inwestować w nowoczesne, zaawansowane technologie, które zapewnią nam dochody w przyszłości.

Przyszłość obrabiarek CNC
Rosnące znaczenie maszyn CNC wynika z ich
funkcjonalności. Mogą one wykonywać wiele
różnych operacji, w przeciwieństwie do obrabiarek konwencjonalnych, które po każdej niemal czynności wymagają zmiany narzędzi, co
wydłuża czas cyklu produkcyjnego.
Zdaniem autorów wspomnianego raportu
narzędzia CNC mają zasadnicze znaczenie dla
zwiększania efektywności i obniżania kosztów produkcji, dlatego ich rola będzie wzrastać. W najbliższych latach (do 2021 r.) możemy się spodziewać trzech głównych tendencji
w tym obszarze: rozwoju 6-osiowych maszyn
CNC, projektowania nowych narzędzi frezarskich i druku 3D.
Już obróbka przy użyciu 5-osiowej maszyny znacząco zwiększyła wydajność, skracając
czas cyklu i zmniejszając marnotrawstwo materiału. Rosnący popyt ze strony użytkowników
końcowych, takich jak przemysł motoryzacyjny,
lotniczy i metalurgiczny, skłonił jednak producentów do szukania kolejnych innowacji. Pojawienie się 6-osiowej maszyny CNC poniekąd na
nowo zdefiniowało operację obróbki. Cały jej
proces, aż do otrzymania gotowego produktu,
prowadzony jest na jednej maszynie, co pozwala wyeliminować potrzebę przemieszczania obrabianego przedmiotu i w efekcie minimalizuje
liczbę narzędzi i czynności związanych z obróbką. Wszystko to pozwala producentom na
wprowadzenie i stosowanie zasady szczupłego wytwarzania.
W technologii wytwarzania mamy obecnie
do czynienia z rewolucją druku 3D, czyli procesu wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych
obiektów na podstawie komputerowego modelu. Pozwala on na uzyskanie skomplikowanych
geometrii przedmiotu, trudnych lub niemożliwych do osiągnięcia przy użyciu konwencjonalnych technik.
Kolejny trend to opracowywanie nowych,
bardziej efektywnych i wszechstronnych narzędzi frezarskich, co wynika z rosnącej popularności zaawansowanych maszyn CNC i centrów
obróbkowych.
Istotne trendy
Intensywny rozwój automatyzacji produkcji
widać nie tylko w dużych zakładach produkcyjnych. Również mniejsze przedsiębiorstwa
powoli zaczynają zastępować konwencjonalne
maszyny obróbcze bardziej zaawansowanymi

technologicznie, a przy tym bardziej funkcjonalnymi obrabiarkami sterowanymi numerycznie, które jednak często charakteryzują się
prostą obsługą, przez co nie ma konieczności
zatrudniania doświadczonego operatora.
Coraz bardziej widoczne są inwestycje w wyspecjalizowane maszyny do konkretnych zastosowań związanych z profilem działalności
przedsiębiorstwa. Optymalny dobór maszyny
do ściśle określonego projektu pozwala znacznie lepiej przewidzieć czas zwrotu z inwestycji i sprawić, by był on możliwie najkrótszy.
Dziś producenci poszukują obrabiarek stworzonych do obróbki skrawaniem, centrów do
obróbki elektroerozyjnej, wtryskarek do przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku
czy też drukarek 3D. Pożądane są również obrabiarki wyposażone w liczne urządzenia dodatkowe, takie jak podajniki prętów, podajniki
detali i systemy paletyzacji, w celu zwiększenia wydajności i ograniczenia pracy operatora
w produkcji seryjnej i wysokoseryjnej, a także
sondy pomiarowe do pomiaru narzędzi i detalu, wysokociśnieniowe chłodzenie przez narzędzia czy opcja HSM.
Choć ich ogólny udział w rynku jest niewielki,
w ostatnich latach widać również wzrost w segmencie najlepiej wyposażonych, a co za tym
idzie – najdroższych obrabiarek. Tego typu maszyny mają dodatkowe funkcje, które ułatwiają ich obsługę i zapewniają nowe możliwości.
Zmiany obejmują np. bardziej intuicyjne ekrany dotykowe do sterowania pracą obrabiarki,
możliwości podglądu stanu pracy maszyny online w sieci, a nawet sterowania poprzez urządzenia mobilne.

Co dalej?
Na tempo i kierunek rozwoju branży obrabiarek duży wpływ będą miały nowe sektory przemysłowe i podmioty wykorzystujące tego typu
maszyny, np. branża metalowa, branża maszyn
budowlanych i gotowych elementów metalowych w budownictwie.
Konieczność ciągłego udoskonalania oferowanych maszyn wynika także z powstawania
nowych materiałów, charakteryzujących się
innymi właściwościami niż dotychczas znane, np. większą twardością (to m.in. nowe
stopy metali, materiały ceramiczne i kompozyty). Producenci muszą w tej sytuacji nadążać za zmianami i tworzyć rozwiązania spełniające rosnące wymagania odbiorców. Stąd
też wzrasta popularność maszyn, które do obróbki detali wykorzystują laser. Dotychczasowe rozwiązania bowiem nie byłyby w stanie
osiągnąć odpowiedniej wydajności skrawania (zarówno w kontekście jakości, jak i ilości wykonywanych zadań) przy jednoczesnym
zoptymalizowaniu kosztów produkcji i eksploatacji maszyn.
Klienci bardzo cenią dziś także elastyczność
obrabiarek, rozumianą jako zdolność dostosowywania intensywności obróbki (np. docisku narzędzia skrawającego) do aktualnych
potrzeb wytwórczych, a także samodzielnego
kontrolowania jakości obróbki w czasie rzeczywistym. Wszystko to ma zapewnić wysoką jakość i efektywność produkcji oraz ograniczyć
ryzyko nieprzewidzianych przestojów.
Kolejną determinantą zmian w tej branży
jest konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i bezawaryjności
pracy. W związku z tym coraz częściej współczesne rozwiązania wyposażane są w systemy
wczesnego ostrzegania, które pomagają operatorom w odpowiednim momencie zareagować
na nieprzewidziane problemy w trakcie wykonywanej pracy.
Dariusz Łuciów

NOWOŚĆ
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WYTRZYMAŁY
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WYTRZYMAŁE PŁYTKI STYCZNE
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6 Prezentacje targowe
logistyka wewnętrzna

Automatyzacja? Tak – ale tylko z odpowiednim partnerem!
Najważniejsze aspekty doboru rozwiązań do automatyzacji procesów
produkcyjnych w przetwarzaniu
blach oraz elementów długich.
Wzrost jakości, wzrost produktywności, oszczędność miejsca, podniesienie
standardów w obszarze bezpieczeństwa pracy, lepsza kontrola procesów
produkcyjnych – to tylko niektóre z pozytywnych efektów inwestycji w rozwiązania z zakresu automatyzacji.
Jakimi kryteriami kierować się, wybierając partnera, który przeprowadzi firmę przez proces automatyzacji tak, aby
efekty miały pozytywny wpływ na wyżej wymienione sfery?
Jak już wspomniano, inwestycje w automatyzację procesów logistyczno-produkcyjnych wiążą się z korzyściami w wielu obszarach przedsiębiorstwa, z drugiej zaś strony zastosowane
rozwiązania z zakresu automatyzacji
mają zawsze znaczący wpływ na te obszary. Należy zaznaczyć, że wpływ ten
może mieć również negatywne skutki.
Przykładów automatyzacji procesów,
która stała się bolączką firmy, nie brakuje. Kluczową kwestią jest dobór takiego partnera, który zapewni dobór
odpowiednich narzędzi i rozwiązań
pozwalających na maksymalizację korzyści wynikających z wdrożeń automatyzacji przy równoczesnej optymalizacji ponoszonych nakładów.
Elastyczność i optymalizacja
To, na co warto zwrócić bezwzględnie
uwagę, to elastyczność proponowanych
rozwiązań automatyzacyjnych – przede
wszystkim z uwagi na fakt, że wraz ze
zmianami zachodzącymi w przedsiębiorstwie zmieniać się będą jego potrzeby, w tym potrzeby związane z rozwiązaniami z zakresu automatyzacji procesów
produkcyjnych i logistycznych. Nie zawsze wiadomo, jak dana firma będzie
się zmieniać, więc nie wiadomo też, jakie będą jej potrzeby w poszczególnych
obszarach. Ważne jest, aby dobrać rozwiązanie, które będzie można dostosować do zmieniających się warunków,
a co za tym idzie – bieżących wymogów
konkretnego przedsiębiorstwa. To, co
warto bezwzględnie podkreślić, to fakt,
że wdrażane rozwiązania muszą maksymalizować korzyści w poszczególnych
obszarach. Dobry partner przy automatyzacji procesów zaproponuje rozwiązanie maksymalizujące korzyści przy równoczesnej optymalizacji kosztów z nią
związanych.

Konieczny sprawdzony partner
Sam proces wdrożenia rozwiązań z zakresu automatyzacji przebiega na wielu płaszczyznach, stąd nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które
sprawdziłoby się w każdej firmie. Rozwiązania z zakresu automatyzacji mają
zazwyczaj tak duży wpływ na wiele obszarów działalności przedsiębiorstwa
produkcyjnego, że jedynym z kluczowych elementów, na jaki warto zwrócić uwagę, decydując się na wybór
partnera, który przeprowadzi proces
automatyzacji, jest jego doświadczenie w dotychczas realizowanych projektach. Duże doświadczenie pozwala
na spojrzenie na potrzeby firmy kompleksowo – tak aby uwzględnić wpływ
automatyzacji na wszystkie zachodzące w przedsiębiorstwie procesy, a nie
na jeden wycinek, np. konkretny proces produkcyjny lub magazynowanie
materiału.
Remmert, ekspert w dziedzinie automatyzacji procesów magazynowania i przetwarzania blach oraz elementów długich, jest firmą o wieloletniej
tradycji – od 70 lat zajmuje się wzrostem efektywności procesów produkcyjnych, a od 40 lat oferuje rozwiązania z zakresu automatyzacji,
które pozwalają na usprawnienie procesów w wielu przedsiębiorstwach,
a w konsekwencji na wzrost efektywności produkcji. Rozwiązania Remmerta znalazły zastosowanie w ponad
700 przedsiębiorstwach na wszystkich
kontynentach.
Bazując na tak bogatym doświadczeniu, Remmert jest partnerem, który
w oparciu o wspomniane doświadczenie gwarantuje optymalny dobór rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach zajmujących
się przetwarzaniem i magazynowaniem blach i elementów długich. Eksperci Remmerta, analizując potrzeby
danego przedsiębiorstwa, zawsze podchodzą do tego wielopłaszczyznowo
– tak samo istotny jest w tym podejściu
przebieg informacji, jak i przebieg materiałów. Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu i indywidualnej analizie
każdego przypadku dobór rozwiązań
zaproponowany przez Remmerta jest
optymalny i, co istotne, „szyty na miarę”. Mimo że nie ma tu miejsca na dwa
identyczne wdrożenia, to wszystkie
projekty realizowane przez ekspertów
Remmerta mają jedną cechę wspólną
– efekty rozwiązań, jakie proponuje Remmert, pozytywnie wpływają na

efektywność całych przedsiębiorstw,
co przekłada się na wymierne korzyści, a więc po prostu rentowność. Niezwykle ważną cechą rozwiązań, jakie
proponuje Remmert, jest to, iż wszystkie zakładają możliwość ich modyfikacji
wraz ze zmianą potrzeb rozwijających
się przedsiębiorstw. Instalacje Remmerta są pod tym względem w pewnym
sensie otwarte, co pozwala na różnego rodzaju modyfikacje lub rozbudowę
– np. w przypadku konieczności wzrostu mocy produkcyjnych czy też zmiany procesów produkcyjnych i konieczności zastosowania innych maszyn
w przyszłości.
Opcja przyłączenia różnego rodzaju maszyn do działającej automatyzacji może się okazać kluczowym argumentem, jeśli weźmiemy pod uwagę
potencjalny rozwój danego przedsiębiorstwa. Możliwość taką daje rozwiązanie Remmerta – LeserFlex 4.0. Zdarzają się bowiem instalacje, w których
nawet 3–4 lasery obsługiwane mogą
być jednym urządzeniem do automatyzacji – na zastosowanie takiego rozwiązania pozwala właśnie wspomniany LaserFlex 4.0. Warto też zauważyć,
że urządzenie firmy Remmert może
zostać dostosowane w taki sposób, by
było w stanie obsłużyć w razie potrzeby lasery różnych firm (a więc w przypadku zmiany laserów nie ma konieczności zmiany rozwiązania podającego
i odbierającego materiał, a jedynie
należy je odpowiednio dostosować
do parametrów charakterystycznych
dla danego lasera). Równie elastycznie projektowane są przez Remmerta przyłączenia do systemów magazynowych. Dzięki temu zagwarantowana
jest szybka dostępność materiałów
poprzez bezpośrednie zaopatrywanie produkcji z systemu magazynowego Remmerta. Co istotne, możliwe
jest również podłączenie automatyzacji Remmerta do większych lub istniejących już systemów magazynowych.
W praktyce
Wśród wdrożeń Remmerta warto
zwrócić uwagę m.in. na rozwiązania,
które znalazły zastosowanie w firmie

Belma AS z Bydgoszczy, zajmującej się
produkcją i usługami w zakresie mechanicznej i plastycznej obróbki blach
oraz produkcji szeroko pojętych elementów metalowych. Rozwiązanie
Remmerta zastosowane w Belma AS
obejmuje magazyn blach, który posiada 687 miejsc magazynowych. Do
tego magazynu przyłączone są dwie
wykrawarki firmy PrimaPower wraz
z automatyzacją załadunku blach oraz
sortowania wyciętych elementów.
Magazyn ten zarówno zaopatruje te
urządzenia w materiał do cięcia, jak
i odbiera wycięte i posortowane elementy. Ponadto instalacja ta połączona jest z czterema laserami Bystronic
wyposażonymi w automatyzacje pozwalające na zaopatrywanie maszyny
w blachę do cięcia, odbiór wyciętych
blach, sortowanie wyciętych elementów oraz odbiór ażuru. Wszystkie
procesy odbywają się w pełni automatycznie. Magazyn blach Remmerta pozwolił na automatyzację przetwarzania blach przy wykorzystaniu
maszyn różnych producentów predysponowanych do poszczególnych
procesów. Remmert w ramach tego
projektu zapewnia pełną automatyzację logistyki wewnętrznej. Maszyny samoistnie zamawiają materiał
w magazynie i oddają wycięte i posortowane elementy oraz odpady do
magazynu. W celu zapewnienia optymalnego rozwiązania do automatyzacji wspomnianych procesów konieczna była głęboka analiza potrzeb firmy
ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki procesów produkcyjnych, przebiegu informacji, przebiegu materiału
oraz dużej fluktuacji zamówień.
Rozwiązanie zastosowane w Belma
AS charakteryzuje się wszystkimi wymienionymi na wstępie artykułu zaletami: pozwala na pełną kontrolę procesów, gwarantuje bezpieczeństwo,
pozwala na oszczędność miejsca,
wpływa pozytywnie na efektywność
oraz gwarantuje podniesienie standardów jakości i równocześnie oferuje
wspomnianą wyżej elastyczność w doborze podłączanych maszyn – co istotne, różnych producentów.

Wśród innych klientów Remmerta wymienić można chociażby firmy:
Jelcz, GE Power Conrol, Mistal, ZPUE,
Konsmetal, Wielton, MAN, Viessmann,
Toyota, Daimler Chrysler, Foxconn,
Airbus, Siemens.
Z dokładną ofertą firmy Remmert GmbH mogą się Państwo zapoznać podczas targów STOM w dniach
10–12.04.2018 w Kielcach. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 7 w hali F,
gdzie będą mogli Państwo dowiedzieć
się więcej o skutecznych rozwiązaniach pozwalających na automatyzację magazynowania i przetwarzania
blach oraz elementów długich.

O firmie Remmert GmbH:

Remmert należy obecnie do światowej czołówki przedsiębiorstw,
które wyznaczają kierunki rozwoju inteligentnych systemów automatyzacji procesów związanych
z przetwarzaniem blach i elementów długich. W działach sprzedaży, obsługi klienta, a także serwisie i Hotline polscy klienci znajdą
pracowników firmy Remmert posługujących się biegle językiem
polskim. Firma Remmert jest reprezentowana na polskim rynku przez
Pawła Zielińskiego, który po ukończeniu studiów i wieloletniej pracy w Niemczech prowadzi obecnie
oddział firmy z siedzibą w Świdnicy.

ÎÎRemmert GmbH Oddział Polska

ul. Częstochowska 2, 58-100 Świdnica
Paweł Zieliński
General Manager Eastern Europe
tel.: +48 666 555 969
pawel.zielinski@remmert-polska.com
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Robotyzacja produkcji

Systematyczny wzrost liczby robotów


ści robotów. A ta branża właśnie w największym stopniu stymuluje rozwój
robotyki. Ważniejszym jednak czynnikiem wydaje się opór polskich firm
przed inwestowaniem w roboty. Wciąż
dają o sobie znać silnie zakorzenione stereotypowe przekonania, że robot dużo kosztuje, trudno go zainstalować, zaprogramować i obsługiwać, jest
mało elastyczny, jeśli chodzi o możliwość zmiany charakteru pracy, wobec
czego sprawdza się tylko w produkcji
wielkoseryjnej. W rezultacie wiele firm
widzi w robotyzacji produkcji przede
wszystkim koszty i problemy techniczne, a nie długofalowe korzyści, które
decydować będą o konkurencyjności
firmy i jej pozycji rynkowej.
Takie podejście jednak nie uwzględnia zmian, jakie dokonują się
w dziedzinie robotyki, szczególnie
w zakresie zdolności robotów do wykonywania różnorodnych zadań produkcyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, a także kosztów
związanych z robotyzacją. Dzięki sukcesywnie rozwijanej technologii i poprawie parametrów technicznych
oraz ekonomicznych (szybkość, zużycie energii, żywotność) roboty mogą
dziś wykonywać coraz więcej zróżnicowanych zadań. Do tego szybciej,
dokładniej i taniej. Szczególnie roboty wieloramienne i współpracujące
z człowiekiem (tzw. koboty) to dziś
jedne z najbardziej elastycznych urządzeń produkcyjnych dostępnych na
rynku.

1

W Polsce nie ma co liczyć na tak wiele nowych instalacji robotów przemysłowych, ale dynamika przyrostów
w tym obszarze powinna się zwiększać. Generalnie polski rynek robotów zaliczany do tzw. rynków wschodzących, z dobrymi perspektywami
rozwojowymi.

Za Czechami i Słowacją
W 1995 r. Polska, Czechy i Słowacja
znajdowały się niemal jednakowo daleko w tyle za państwami Europy Zachodniej pod względem wskaźnika
gęstości robotów. Od tego czasu jednak nasi południowi sąsiedzi uczynili znacznie większe niż Polska postępy
w rozwoju robotyki i obecnie wskaźnik robotyzacji w tych krajach jest nawet trzykrotnie wyższy niż w Polsce.
Niski poziom robotyzacji polskiego przemysłu może dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę szerszy niż w innych krajach Unii Europejskiej dostęp
do funduszy strukturalnych, wykwalifikowaną kadrę inżynierską, silnie
rozwinięty rynek wewnętrzny i włączenie wielu polskich firm w międzynarodowe łańcuchy kooperacyjne pracujące na rzecz globalnych koncernów.
Wszystko to powinno sprzyjać upowszechnianiu nowoczesnych technik wytwórczych, jednak, jak pokazuje rzeczywistość, przychodzi nam to
z dużym trudem.
Niewielki postęp w dziedzinie robotyzacji polskiego przemysłu wynika
z mniejszego udziału przemysłu motoryzacyjnego w całokształcie przetwórstwa przemysłowego niż w wielu
krajach o wysokim wskaźniku gęsto-

Małe roboty najpopularniejsze
Głównymi nabywcami robotów w Polsce są oddziały koncernów międzynarodowych, a w mniejszym stop-

niu rodzime zakłady przemysłowe,
w tym przede wszystkim firmy silne ekonomicznie, mocno zakorzenione na rynku. Obecnie najlepiej
sprzedają się roboty o małym udźwigu do 5–6 kg (ich udział w rynku sięga 40%) oraz roboty o udźwigu średnim w przedziale 10–100 kg (45%).
Najmniej natomiast potrzeba robotów
dużych o nośności kilkuset kilogramów i więcej (15%), które wcześniej
stanowiły blisko trzecią część sprzedaży. Wynika to z postępu w robotyzacji przemysłu spożywczego oraz
elektronicznego i elektrotechnicznego, gdzie zastosowanie mają głównie
roboty małe, umożliwiające szybkie
i precyzyjne manipulowanie drobnymi detalami.
Na polskim rynku robotyki – skoncentrowanym głównie na Śląsku i Mazowszu, gdzie występuje największe
zapotrzebowanie na roboty przemysłowe – działają przedstawiciele praktycznie wszystkich czołowych firm
światowych, a także lokalni dystrybutorzy, na ogół związani z określoną marką. Dostawcy świadczą również
usługi z zakresu doradztwa technicznego, mogą też pomóc w wykonaniu
odpowiednich aplikacji i przygotowaniu planu przeglądów prewencyjnych,
oszacowaniu kosztów przyszłych modernizacji czy przeszkoleniu załogi.
Istotną rolę odgrywają integratorzy
systemów, którzy projektują konkretne aplikacje, dostarczają niezbędne
oprogramowanie i wyposażenie dodatkowe oraz wdrażają poszczególne
rozwiązania.
W Polsce funkcjonuje również wtórny rynek robotów, co pozwala bez problemu je zbywać i kupować po okazyj-
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ma ustawa z 7 lipca 2017 r. zmieniająca przepisy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, zwana
popularnie ustawą o robotyzacji. Przewidziano w niej możliwość dokonania
jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości do 100 tys. zł rocznie w przypadku, gdy przedsiębiorca kupi fabrycznie nowe maszyny lub
urządzenia – w tym roboty, komputery
lub drukarki 3D – za kwotę nie mniejszą niż 10 tys. zł.
Wojciech Traczyk

nej cenie. Trzeba jednak pamiętać, że
używane maszyny z reguły wymagają większych nakładów na konserwację i utrzymanie. W rachunku kosztów
trzeba też uwzględnić wyższe ryzyko
awarii i związanych z tym przestojów
produkcji.
W warunkach ostrej konkurencji na
globalnych rynkach, której skutkiem
są wyśrubowane wymogi produkcyjne, automatyzacja procesów technologicznych jest koniecznością. Do zainwestowania w robotyzację, zwłaszcza
w małych i średnich firmach, zachęcać

Robotyzacja produkcji

Ostatnie lata wyraźnie pokazują, że gospodarka nie może się rozwijać w sposób zrównoważony bez rozwoju przemysłu. Z kolei przemysł nie jest w stanie
w średnim i długim okresie stabilnie
rozwijać się bez coraz większego udziału robotyzacji. Wynika to z wielu powodów, wśród których jednym z ważniejszych jest wytwarzanie coraz szerszej
palety produktów ze zróżnicowanych
materiałów w coraz bardziej skomplikowanych procesach produkcyjnych.
Fabryki są w stanie dostarczać odbiorcom wysokiej jakości wyroby w krót-

lasery skanujące czy systemy wizyjne
pozwalają na wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych czynności oraz
reagowanie na zmieniające się warunki otoczenia. Również w odniesieniu do
skali produkcji widać wyraźne zmiany.
Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu roboty były wykorzystywane głównie do
produkcji masowej. Dziś zmieniło się to
diametralnie. Robotów coraz częściej
używa się w produkcji zindywidualizowanej, małoseryjnej, a nierzadko również jednostkowej. I co ważne – jest to
proces jak najbardziej opłacalny dla
przedsiębiorstw.
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Koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej jest ściśle związana z rozwojem robotyzacji. Aby firma mogła nadążać za
konkurencją, musi w swojej strategii znaleźć miejsce na automatyzację. W tym
procesie kluczową rolę odgrywać będą
roboty przemysłowe, które będą odgrywać rolę przekaźnika strony programowej na stronę fizyczną, czyli na podstawie dostarczonych danych wykonają
pracę fizyczną. Nie tylko jednak zbliżający się Przemysł 4.0 wpływa na zmiany zachodzące w branży robotyki.

kim czasie tylko wtedy, gdy korzystają
z pomocy robotów.

Coraz szersze zastosowania
Wraz z rozwojem technologii roboty coraz częściej wykorzystuje się już nie tylko do pracy monotonnej, uciążliwej czy
wręcz niebezpiecznej dla człowieka.
Znakomicie sprawdzają się też wszę-

dzie tam, gdzie wymagane są wyjątkowa precyzja, niezawodność i powtarzalność oraz zachowanie najwyższych
standardów bezpieczeństwa i wyśrubowanych norm środowiskowych.
Dawno już minęły czasy, w których roboty przemysłowe były wykorzystywane wyłącznie do prostych zadań. Dodatkowe elementy wyposażenia: czujniki,

Motoryzacja zdecydowanym liderem
Od lat, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, w automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych przoduje branża motoryzacyjna. Nic dziwnego
więc, że polskie przedsiębiorstwa będące poddostawcami producentów samochodów również mają silnie zautomatyzowaną produkcję, co nierzadko jest
wręcz warunkiem współpracy z koncernami motoryzacyjnymi. Silnie zrobotyzowane są też takie sektory prze-
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Trendy i perspektywy robotyzacji
mysłu jak metalowy, elektroniczny
i produkcji maszyn, a od kilku lat także przemysł przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych. Wynika to w dużej
mierze z wysokich wymogów produkcyjnych w tych gałęziach przemysłu, jak
również z ponadprzeciętnych kosztów
produkcji.
Roboty instalowane w Polsce najczęściej wykorzystywane są przy obróbce metali, w spawaniu, zgrzewaniu oraz
obsłudze maszyn CNC. Niemal równie
często instalowane są przy wtryskarkach. Oprócz obróbki metali można tu
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wskazać także obsługę procesów montażowych, pakowania czy paletyzacji
w różnych gałęziach przemysłu, m.in.
elektronice czy FMCG.
W najbliższej przyszłości główne obszary zastosowania robotów przemysłowych zapewne będą bardzo podobne. Ze względu jednak na konieczność
sprostania coraz bardziej surowym
wymogom w zakresie norm produkcji, przepisów bhp i ekologii, jak również nowe oczekiwania konsumentów
nasili się trend robotyzacji także w innych sektorach, w których dziś robotów
jest niewiele albo praktycznie nie są one
wykorzystywane.
Zmiany już zachodzą
Choć wielu wciąż postrzega robotyzację
jako najnowocześniejszą technologię

produkcji, to trzeba zauważyć, że roboty przemysłowe nie są nowym rozwiązaniem w zakładach produkcyjnych. Co
więcej, cały czas podlegają przeobrażeniom i udoskonaleniom.
Wygląd i wielkość, nośność, dodatkowe wyposażenie, a przede wszystkim,
różnorodne zastosowania – współczesne roboty przemysłowe różnią się znacząco od swoich poprzedników nie tylko
sprzed kilkudziesięciu, ale nawet kilku
lat. Obecnie najpopularniejsze są roboty
do zastosowań spawalniczych i paletyzowania. Trend ten utrzymuje się od dłuższego czasu i nic nie zapowiada, aby miało się to zmienić w najbliższych latach.
W ostatnim czasie widoczny jest
wzrost zapotrzebowania na roboty
małe, o udźwigu kilku kilogramów i zasięgu do 1 m. Wspomniana klasa nośno-

ści powinna rozwijać się najbardziej
w następnych latach.
Klienci coraz częściej szukają rozwiązań, które nie tylko spełniają podstawowe funkcje, tj. zwiększają efektywność, powtarzalność i jakość procesów,
ale też oferują dodatkowe możliwości,
takie jak funkcja programowania robota w trybie offline, zdalne systemy diagnostyki czy dodatkowy nadzór nad
procesem. Wprawdzie coraz większą
rolę zaczynają odgrywać roboty specjalistyczne, jednak w globalnym ujęciu
wciąż najbardziej poszukiwane są instalacje uniwersalne, gotowe do realizacji różnorodnych zadań produkcyjnych.
W kierunku rozwiązań inteligentnych
Rozwój robotyki w najbliższej przyszłości będzie wynikał ze zmiany cha-
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rakteru zadań produkcyjnych wskutek
skracania cyklu życia wyrobów, a także ostrej konkurencji na globalnych
rynkach światowych. Długoseryjna
produkcja będzie coraz rzadsza, asortyment wyrobów coraz bardziej zróżnicowany, a wszystko to przy dużym nacisku
na efektywność biznesową, innowacyjność i jakość wyrobów. Pociągnie to
za sobą robotyzację nawet tych obszarów produkcji, które dotychczas skutecznie broniły się przed automatyzacją z uwagi na wyśrubowane standardy
w zakresie czystości i sterylności procesu wytwarzania (żywność, leki, sprzęt
medyczny).
W krótkim czasie robotyka w coraz
większym zakresie zacznie wykorzystywać sztuczną inteligencję. Pozwoli
to robotom niejako samodzielnie decydować o sposobie realizacji poszczególnych czynności, w tym wprowadzać
zmiany w wykonywanym cyklu produkcyjnym w celu optymalizacji efektu

końcowego, wydajności pracy, jakości
produkcji oraz kosztów. Robot będzie
też w stanie uczyć się na błędach i samodzielnie poprawiać niedoskonałości w swoim ustawieniu lub nawet
oprogramowaniu.
Szybki rozwój branży w najbliższych
latach może być efektem dużego popytu
na roboty współpracujące, czyli tzw. koboty, dzięki którym dużo bezpieczniejsza będzie bezpośrednia współpraca
robota z człowiekiem. Dostawcy będą
oferować klientom gotowe do wykorzystania szablony aplikacji, co ułatwi
korzystanie z robotów bez konieczności zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Powyższe czynniki, jak i dalsza miniaturyzacja robotów
przemysłowych, która zapewne pociągnie za sobą spadek ich cen, powinny przełożyć się na wzrost zainteresowania nimi wśród małych i średnich
przedsiębiorstw.
Karol Bielecki
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Zatrudnij robota współpracującego HC10
Łatwy w obsłudze robot współpracujący HC10 (cobot) z przemysłowym japońskim rodowodem to idealne wyważenie siły, elastyczności i wydajności.
Z łatwością daje się przystosować do
pracy w tej samej przestrzeni z pracownikami, co znacznie zmniejsza potrzebę stosowania dodatkowych wygrodzeń. Uproszczone programowanie
i atrakcyjne cenowo ramię robota przynoszą korzyści płynące z automatyzacji
dowolnej wielkości produkcji.
MOTOMAN HC10 firmy YASKAWA to
nowy idealny współpracownik wyposażony w nowoczesne technologie detekcji, które umożliwiają bezpieczne
interakcje z ludźmi. Model HC10 ma
zasięg 1,2 metra i może manipulować
detalami o wadze do 10 kg. Spełnia
on wymagania normy ISO TS15066.
HC10 jest zaprogramowany tak, by reagować w różnych sytuacjach na produkcji, a swoim działaniem nie narażać człowieka na urazy ciała.
Robot HC10 to robot hybrydowy, który sprawdza się doskonale w pracy zespołowej z ludźmi oraz jako samodzielny robot przemysłowy. Jeśli nie ma
konieczności bezpośredniej współpracy robota z użytkownikiem, robot może
pracować z pełną prędkością. Motoman
HC10 to wydajny robot kooperacyjny
o udanym i wyrafinowanym designie,
który po raz pierwszy został wprowadzony jako prototyp w 2016 roku. Po
zaadaptowaniu do aplikacji nie wymaga dodatkowych środków ochronnych,
takich jak osłona ochronna, co pozwala
zaoszczędzić miejsce i koszty. Instalacja
jest wyjątkowo elastyczna, a więc możliwa na wielu stanowiskach pracy i dla
różnych koncepcji.
Robot współpracujący
zaprojektowany od podstaw,
by pracować z ludźmi
Roboty HC10 przeznaczone są dla
klientów szukających „łatwej” automatyzacji zadań powtarzalnych, które wymagają bliskiej obecności ludzi.
Jedną z głównych zalet współpracy
między człowiekiem a robotem jest
uproszczenie sposobu „uczenia” robota do podjęcia działań, które musi
wykonać w celu zrealizowania powierzonego zadania. Robot współpracujący HC10 może być łatwo programowany przez użytkownika, dzięki
czemu możliwa jest oszczędność czasu w porównaniu z programowaniem tradycyjnym. Język programowania INFORM zawiera rewolucyjną
funkcję EasyTeach, umożliwiającą ła-

System zgrzewania punktowego

twe manewrowanie ramieniem, pozwalającym wskazać robotowi ścieżki
i kierunki, które następnie będzie naśladował w codziennej pracy. Ten tryb
nosi nazwę Lead-through-Jogging lub
Hand Guiding. HC10 można również
zaprogramować tradycyjną metodą,
używając kontrolera do programowania. Korzyścią wynikającą z zastosowania tych nowoczesnych funkcji jest
usunięcie złożoności programowania,
zwykle związanej z robotami przemysłowymi. W przeszłości wymagany był wysoki poziom umiejętności
programowania robotów, aby wskazać robotowi nawet najprostsze zadania. Zastosowanie takich technologii
jak EasyTeach sprawia, że programowanie HC10 cechuje zmniejszona złożoność i zwiększona efektywność pracy dzięki szybszym wdrożeniom na
liniach produkcyjnych.
HC10 jest wszechstronny. Roboty
współpracujące wdrażane są w szerokim zakresie zastosowań, od prostych
do złożonych, takich jak obsługa maszyn, dozowanie, paletyzowanie i malowanie. Wykorzystuje się je w wielu
dziedzinach w zależności od potrzeb
procesu produkcyjnego użytkownika.
HC10 współpracuje ze wszystkimi
dostępnymi opcjami robota YASKAWA, takimi jak Motosight 2D i 3D, PalletSolver, MotoSim, a także dodatkowymi urządzeniami innych firm – różnego
rodzaju chwytakami umieszczanymi na
końcu ramienia robota (ang. EOAT – end-of-arm-tooling), wizjerami, czujnikami itp. Wszystkie te oryginalne opcje
YASKAWA i innych producentów zapewniają HC10 znaczną elastyczność
w zakresie spełniania potrzeb użytkownika w rozmaitych zastosowaniach.
Ponad 100 lat...
Wydajność robota HC10 jest wspierana
przez doświadczenie i technologię, które firma YASKAWA zgromadziła i rozwinęła dzięki wyprodukowaniu ponad
400 000 robotów do fabryk na całym
świecie. HC10 korzysta z ugruntowanej
globalnej infrastruktury firmy YASKAWA dzięki wielokrotnie nagradzanej
obsłudze klienta i zespołowi szkoleniowemu, który wspiera wdrożenie i zastosowanie robotów na całym świecie.
Ponad 100 lat poświęconych postępowi technicznemu – tak najprościej można opisać działalność
producenta technologii robotycznej
i automatyki YASKAWA. Początki działalności to rozwój i wprowadzanie do
obrotu (w 1915 roku) trójfazowych sil-

Robot współpracujący HC10

ników indukcyjnych. W kolejnych latach, dzięki silnikom asynchronicznym,
synchronicznym i serwonapędom, firma YASKAWA opracowała atrakcyjną
ofertę handlową i stała się wiodącym
producentem falowników o zmiennej
częstotliwości, technologii serwonapędów i robotyki.
Pod koniec lat sześćdziesiątych koncepcja „mechatroniki” – to termin
utworzony przez pracownika firmy
YASKAWA – stanowiła główną zasadę
innowacji i rozwoju nowych produktów. W tamtym czasie pojęcie to wypełniało istniejącą lukę między inżynierią mechaniczną a elektroniką. To
właśnie dzięki tej koncepcji w latach
siedemdziesiątych doszło do stworzenia pierwszego robota elektrycznego.
Z czasem pojęcie mechatroniki zaczęło się zmieniać i rozszerzać. Po „udostępnieniu” w latach osiemdziesiątych
przez firmę YASKAWA koncepcji mechatroniki nowa idea przewodnia została uznana na całym świecie jako filozofia inżynieryjna i szybko stała się
podstawą nowoczesnej nauki inżynieryjnej o globalnym zastosowaniu.

Robot przemysłowy GP12

YASKAWA inwestuje w Europie
YASKAWA postrzegana jest jako firma o globalnej pozycji oraz lider rynku automatyki i robotyki w Japonii
i Chinach. Dzięki obecności w wielu krajach europejskich może aktywnie towarzyszyć konstruktorom
urządzeń, rozwijać rynki, szczególnie motoryzacyjne, a przy tym stale powiększać swój zasięg globalny.
Dzięki stałemu rozwojowi sieci organizacyjnej w różnych krajach YASKAWA co roku zwiększa produkcję ze
względu na stale rosnącą sprzedaż.
Firma konsekwentnie dąży do osiągnięcia pozycji lidera w segmencie sterowania ruchem i robotyki.
W 2018 roku uruchomiona zostanie
budowa nowego zakładu produkcyjnego robotów w Słowenii, dzięki której obsługiwane będą rynki europejskie, Bliskiego Wschodu i Afryki
(EMEA). Inwestycja wyceniana jest
na 25 mln euro i stworzy około 170
miejsc pracy.
YASKAWA partnerem targów
STOM-ROBOTICS
Podczas tegorocznej imprezy targowej w Kielcach YASKAWA Polska jako
partner targów STOM-ROBOTICS zaprezentuje, oprócz robota HC10,
wszechstronne zastosowanie robota niewielkich rozmiarów z serii GP
oraz nowy system zgrzewania punktowego. Głównym elementem tego
systemu są roboty MOTOMAN wyspecjalizowane pod kątem zgrzewania punktowego (MOTOMAN VS100,
MS80 II, MS165, MS210) z serwonapędami zintegrowanymi na miejscu.
Zalety dla użytkowników urządzenia
do zgrzewania puntkowego:
• kompaktowe rozwiązanie,
oszczędność miejsca nawet do 40%,
• sterowanie wykonane w 100%
z produktów YASKAWA,

• ulepszona dostępność do spawanych
elementów,
• łatwość w przenoszeniu, składa się
z jednego bloku,
• łatwa instalacja – ograniczona
konfiguracja przez klienta, brak
konieczności ponownego nauczania
na miejscu,
• łatwa do zaprogramowania,
ergonomiczna pozycja dla operatora,
• elastyczna koncepcja – od 0 do 100
wszechstronności z jednego do
drugiego produktu,
• robot w pozycji frontowej, można
łatwo rozładować elementy bez
kolizji z nim,
• szybszy niż kiedykolwiek,
z oszczędnościami w czasie cyklu
(szacowany czas ok. 6” na obrót).

Robot o wszechstronnym
zastosowaniu – GP12
Seria MOTOMAN GP to niewielkich
rozmiarów szybkie roboty o wszechstronnym zastosowaniu. Idealne do
przenoszenia przedmiotów o wadze
7, 8 i 12 kg. Łatwe w instalacji i utrzymaniu. Konstrukcja nadgarstka znajduje zastosowanie w wielu środowiskach,
dzięki czemu możliwa jest optymalizacja wydajności i konserwacja sprzętu.

Serdecznie zapraszamy na nasze
stoisko.
ÎÎYASKAWA Polska Sp. z o.o.

ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław
tel.: 71 792 86 70, 71 792 86 71
e-mail: info.pl@yaskawa.eu.com
www.yaskawa.pl
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MASZYNY I URZĄDZENIA

Trójosiowa frezarka Kovosvit po zmianach i z nową nazwą
Specjalny zespół projektowy spółki
Kovosvit przygotował znaczącą modernizację maszyny MCV 754 Quick.
Innowacja ta jest na tyle poważna,
że podjęto decyzję o zmianie nazwy
na MCV 800 Quick. Projektanci, podejmując decyzję o modernizacji maszyny, mieli na celu stworzenie idealnej trójosiowej frezarki o skoku
w osi x o wartości do 800 mm i jednocześnie chcieli stworzyć wzorzec
wydajności i dokładności w tej kategorii wielkościowej.
W wyniku analiz i sugestii przekazywanych przez technologów, techników
oraz uwag klientów Kovosvit podjął
decyzję o zmianie konfiguracji kinematycznej sztandarowego centrum
trzyosiowego MAS. Celem jest zwiększenie sztywności statycznej struktury nośnej po stronie obrabianego
materiału. MCV 800 Quick został wyposażony w potężne sanie, podobnie
jak większe obrabiarki produkowane
przez Kovosvit.
Ta zmiana kinematyki umożliwiła zmianę obudowy przestrzeni wewnętrznej, co zaowocowało zmniejszeniem powierzchni zabudowy
maszyny i poprawą ergonomii oraz
jeszcze lepszym dostępem do strefy roboczej. W celu zmaksymalizowania sztywności, a przede wszystkim niezawodności struktury nośnej
i mechaniki napędów zastosowano kluczowe komponenty wyłącznie
produkcji niemieckiej i japońskiej.

Kolejną zmianą, którą każdy przyjmie z zadowoleniem, jest zwiększenie
liczby rowków mocujących na stole.
Dla klientów, dla których ważne jest
wyposażenie maszyny i którzy wymagają zintegrowanego przenośnika
wiórów, przygotowano wersję z przenośnikiem śrubowym.
Z innych rozwiązań technicznych, które będą ułatwiać obsługę, zastosowano
duży ekran dotykowy z aktualnymi wersjami systemów sterowania. Kovosvit
przeprowadził szereg testów, dokonał
porównania ze starszą wersją systemów
CNC, zestawił ustawienia danych maszyny z nowszymi na elementach o skomplikowanych kształtach i uznał, że nowy
produkt TNC 620 producenta Heidenhain o nowych nastawach w połączeniu
z maszyną MCV 800 QUICK jest bardziej
wydajny niż jego poprzednia generacja
iTNC 530. To samo można stwierdzić
w stosunku do firmy Siemens.

Do znaczących punktów wskazywanych przez klientów jako element
do poprawienia należała też wielkość
maszyny. Dlatego powierzchnia rzutu
poziomego była jednym z najbardziej
akcentowanych tematów innowacji.

W nowej maszynie, mimo mniejszych wymiarów zewnętrznych,
zwiększono zakres roboczy w osi x
do 800 mm. Zakresy w pozostałych
dwóch osiach pozostały identyczne
jak w maszynie MCV 754 Quick.

Główne cechy MCV 800 Quick:
• Liniowe prowadnice rolkowe
z bezpośrednim pomiarem we
wszystkich osiach
• Powiększony przejazd
w osi x = 800 mm
• Zmniejszona powierzchnia
zabudowy
• Innowacja kinematyczna
konfiguracji stołu krzyżowego
• Zwiększona liczba rowków
mocujących
• Innowacja wrzeciona

MCV 800 Quick to tylko jedna z nowości Kovosvit MAS zapowiedziana na
2018 rok.
Więcej o nowościach Kovosvit MAS
będzie można dowiedzieć się, odwiedzając stoisko firmowe na targach STOM 10–12 kwietnia – hala C,
stoisko 37.
Ten rok jest wyjątkowym rokiem dla
firmy Kovosvit MAS Polska, bowiem
w tym właśnie roku przypada jubileusz 10-lecia firmy w Polsce. Z tej okazji
firma zaprasza do odwiedzania strony
www.kovosvit.pl, na której na bieżąco
będą umieszczane informacje o wydarzeniach i promocjach jubileuszowych
oraz o nowościach produktowych.

ÎÎKOVOSVIT MAS Polska Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
tel.: 61 817 82 65
e-mail: biuro@kovosvit.pl
www.kovosvit.pl
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CHŁODZIWA KLUTHE
Chłodziwa stosowane podczas obróbki
metali zapewniające idealne smarowanie
i chłodzenie w tym samym czasie. Posiadają szczególnie silne właściwości antykorozyjne, aby zapobiec korozji obrabianych
części, narzędzi i obrabiarek. Specjalne
dodatki zapobiegają nadmiernemu zużyciu
narzędzi lub przedwczesnemu ich uszkodzeniu.
HAKUFORM A
Mieszalne z wodą, chłodząco-smarujące
oleje mineralne i emulsje do obróbki i formowania

CHŁODZIWA NOWEJ GENERACJI
www.kluthe.com

HAKUFORM L
Niemieszalne z wodą (olej do cięcia, olej do
ciągnięcia, olej do szlifowania)
HAKUFLUID
Rozpuszczalne w wodzie, nie zawierające
oleju mineralnego, w pełni syntetyczne

Magazyn Targowy STOM

10-12 kwietnia 2018

12 Rynek
rynek narzędzi

Źródło: Pixabay

Branża narzędziowa należy do olbrzymiej gałęzi przemysłu zwanej przetwórstwem przemysłowym i z tego powodu sama w sobie stanowi zaledwie
wycinek gospodarki. W większości dostępnych opracowań i danych statystycznych nie jest ona wyodrębniana samodzielnie, ale wchodzi w skład
branży metalowej. Dlatego publikowane dane statystyczne nie odzwierciedlają dokładnie rzeczywistego stanu rynku w liczbach bezwzględnych,
niemniej dają pewien obraz zachodzących na tym rynku zmian.

Obiecujące dane rynkowe
Ze statystyk GUS wynika, że w minionym roku w całym przetwórstwie
przemysłowym, jak i w poszczególnych jego sektorach, w szczególności
w branżach wytwarzających maszyny
i urządzenia, wyroby z metalu, samochody osobowe i ciężarowe oraz inne
środki transportu, które w szerokim
zakresie wykorzystują obróbkę skrawaniem, mieliśmy do czynienia z wysoką dynamiką produkcji sprzedanej.
Zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia było ściśle związane również
z aktywnością inwestycyjną w innych
działach przemysłu, dlatego też portfel zamówień w ostatnich miesiącach
stale się powiększał.
W 2017 r. w Polsce wyprodukowano 3934 obrabiarki do metalu, co było
wynikiem o ponad 10% lepszym niż
rok wcześniej. Zdecydowaną większość stanowiły maszyny uniwersalne, przy stosunkowo niewielkim –
stanowiącym 15% produkcji rocznej
– udziale centrów obróbkowych oraz
obrabiarek zespołowych i wielostanowiskowych. W tym sektorze obserwujemy już trzeci z rzędu rok wzrostów

produkcji, a cały rynek zwiększył się
o 1/4 od 2015 r.
Dla firm wytwarzających narzędzia
skrawające to dobra wiadomość, która również przekłada się na wzrost popytu na oferowane przez nie produkty
oraz usługi. Nie tylko bowiem wielkość rynku ma przełożenie na branżę
narzędziową, ale również zmieniająca się konstrukcja maszyn obróbczych,
przydawanie im nowych funkcjonalności oraz stosowanie innowacyjnych
materiałów, które są wykorzystywane podczas procesów produkcyjnych.
Dzięki temu możliwa jest wydajna
oraz precyzyjna obróbka z wysokimi prędkościami i dużym posuwem
ostrza, a ponadto obróbka na twardo bez chłodziwa czy wreszcie obróbka na gotowo. Jednocześnie w coraz
większym zakresie rozmaite operacje technologiczne (toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie, nacinanie uzębień) mogą być wykonywane
na jednej obrabiarce i przy jednym
zamocowaniu obrabianego elementu, z użyciem automatycznie zmienianych narzędzi.
Ważna rola importu
Mimo wzrostów produkcji maszyn
skrawających dostawy krajowe są
w stanie zaspokoić jedynie ok. 30%
wewnętrznego popytu na nie. Pozostała część musi być eksportowana, choć trzeba też od razu dodać, że
część polskiej produkcji obrabiarek,
także trafia na rynki zagraniczne. Do
Polski sprowadzane są głównie maszyny z Niemiec, USA oraz Chin. Przy
czym w przypadku Niemiec do naszego kraju trafiają także obrabiarki
z wyższej półki technologicznej, których w Polsce wytwarza się stosunkowo mało, natomiast z Chin importowane są głównie maszyny zaliczane
do klasy średniej.
Podobną sytuację można zaobserwować na rynku narzędzi przemysłowych, choć zagregowany charakter statystyk GUS w tym sektorze
utrudnia dokładne sprecyzowanie
wielkości tego rynku i jego struktury. Nie ulega jednak wątpliwości, że
narzędzia do obróbki maszynowej
(ale także do innych urządzeń) stanowią istotny segment branży maszynowej, który cały czas zyskuje na
znaczeniu. Przemawia za tym chociażby wzrost ogółu importu narzę-

dzi i części zamiennych, który – bazując na okresie trzech kwartałów
2017 r. – w całym minionym roku
można oszacować na około 700–750
mln euro. Część tej kwoty – trudna
do określenia z uwagi na brak szczegółowych danych – dotyczy jednak
narzędzi przeznaczonych wyłącznie
do obróbki ręcznej. Istotnym źródłem zaopatrzenia polskiego rynku
w narzędzia do obróbki maszynowej stanowi import z Niemiec, przy
czym dostępne dane nie pozwalają
na ustalenie, jaki udział w polskoniemieckiej wymianie stanowią narzędzia, a jaki części zamienne i akcesoria do obrabiarek.
Rynek mocno rozproszony
Polska branża narzędziowa jest niezwykle rozproszona. Dominują w niej
mali przedsiębiorcy, a nawet mikro,
a ich liczba, w zależności od sposobu
klasyfikacji przynależności segmentowej, waha się od ponad 600 do nawet ponad tysiąca. Wśród nich wiele
jest firm, których główny profil działalności stanowi regeneracja części.
Niewielkie przedsiębiorstwa nie posiadają odpowiedniej siły przebicia, by
móc zaistnieć na rynkach zagranicznych, dlatego koncentrują się głównie
na rynkach lokalnych. Bez konsolidacji
kapitałowej jakakolwiek większa ekspansja nie będzie możliwa.
Według statystyk Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii liczba
dużych graczy w branży narzędziowej
działających na polskim rynku, w tym
oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw oraz firm zajmujących się regeneracją narzędzi, nie przekracza
100. Przedsiębiorstw dużych i średnich, które posiadają i solidne zaplecze kapitałowe, a przy tym pewne doświadczenie biznesowe na rynkach
międzynarodowych, jest w Polsce niestety bardzo mało.
Na polskim rynku oferowany jest
szeroki wybór nowoczesnych narzędzi do obróbki maszynowej, obejmujący wyroby większości renomowanych dostawców światowych. Można
u nas również kupić narzędzia produkcji chińskiej, które są tańsze od
ich zachodnich odpowiedników, ale

Źródło: GUS

Zeszłoroczna dobra koniunktura
w przemyśle zarówno w Polsce, jak
i na rynkach zagranicznych, przełożyła się na wzrost zamówień w sektorze
produkcyjnym, a w ślad za tym zwiększyło się zapotrzebowanie na maszyny obróbcze i stanowiące z nimi naczynie połączone narzędzia przemysłowe.
Przed branżą narzędziową rysują się
dobre perspektywy, firmy z tego sektora mogą liczyć na wzrost zamówień,
choć jednocześnie będą one musiały
wdrażać rozwiązania koncepcji Przemysłu 4.0. Bez tego może być ciężko zachować im konkurencyjność.
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Dobry czas dla branży narzędziowej

Wymiana zagraniczna Polski w zakresie narzędzi i części wymiennych do nich (mln euro)

niewątpliwie stanowią wyroby podwyższonego ryzyka w zakresie parametrów, jakości obróbki i trwałości,
chociaż w minionych kilku latach nastąpiła tu poprawa. Sprzedaż wyrobów fabrycznie nowych uzupełniają
usługi w zakresie naprawy i regeneracji narzędzi.
Poza narzędziami do obróbki maszynowej osobnym segmentem branży są
licznie reprezentowani dostawcy narzędzi ręcznych.

Ważny segment regeneracji narzędzi
Niezwykle ważną część polskiej branży narzędziowej stanowią firmy zajmujące się profesjonalną regeneracją
narzędzi. I nie wynika to jedynie z chęci zaoszczędzenia, choć wymiar finansowy z pewnością odgrywa ważną rolę
podczas decyzji o zakupie nowego narzędzia bądź regeneracji używanego.
Narzędzia zregenerowane zgodnie ze
standardami zasadniczo najważniejszymi parametrami, czyli żywotnością
oraz jakością wykonywanych operacji, nie ustępują narzędziom fabrycznie nowym.
Proces regeneracji narzędzi może
nie tylko przywrócić ich pierwotne
właściwości i parametry, ale też wiązać się z ich modyfikacją. Przedsiębiorca może np. zdecydować się na
zmianę wymiarów płytek tnących, ich
kształtu, a nawet liczby. Poza samymi
narzędziami naprawie może być poddane wszelkiego rodzaju oprzyrządowanie, w tym oprawki maszynowe
oraz kły lub szczęki tokarskie.

Ważną część segmentu regenerowanych narzędzi stanowią usługi w zakresie ostrzenia stępionych ostrzy
tnących, często połączone z różnymi
zabiegami wydłużającymi żywotność,
jak na przykład nakładaniem powłoki spowalniającej proces zużycia. Regeneracja narzędzi monolitycznych
stała się już w naszym kraju niejako
standardem i większość firm korzysta
z takich możliwości przedłużenia ich
czasu eksploatacji. Nieco gorzej wygląda to natomiast w przypadku narzędzi składanych, których regeneracja to wciąż w Polsce działalność
raczej niszowa, choć od pewnego czasu zyskująca stopniowo na znaczeniu.
Typowe narzędzia można poddawać
regeneracji od 3 do nawet 5 razy. Znane są naturalnie przypadki, gdy narzędzia są regenerowane znacznie częściej (nawet kilkanaście razy), jednak
wówczas należy się już liczyć z gorszym standardem jakościowym obróbki wykonywanej za pomocą takiego narzędzia, a także skróceniem ich
żywotności.
Jednorazowa regeneracja pozwala zaoszczędzić nawet połowę kwoty,
którą należałoby wydać za nowe narzędzie. Wielkość oszczędności będzie
zależała od rozmiarów narzędzia oraz
materiału, z jakiego zostało ono wykonane. Przy kilkukrotnej regeneracji narzędzia oszczędności wynikające
z rezygnacji z zakupu nowych narzędzi
mogą sięgnąć już nawet 70% niezbędnych wydatków z tym związanych.
Wojciech Traczyk
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obróbka metali

Rozwój na rynku narzędzi w zasadzie
jest permanentny. Wynika to z ciągle pojawiających się nowych potrzeb
klientów, w tym dążenia do tańszej
i wydajniejszej obróbki, ale także z coraz bardziej zaawansowanych materiałów, które z jednej strony są przedmiotem procesów skrawających, a z drugiej
służą do wyprodukowania lżejszych,
mocniejszych i bardziej żywotnych
narzędzi.
Na rynku od co najmniej kilku lat widać
wzrost zapotrzebowania na narzędzia
wysokowydajne, charakteryzujące się
dużą trwałością, umożliwiające obróbkę materiałów w stanie twardym, na
sucho, z wysokimi parametrami skrawania (High Perfomance Cutting). Narzędzia do materiałów trudnoobrabialnych, stopów tytanu, aluminium,
kompozytów, MMC i wielu innych.

Wysokowydajne i supertrwałe
W tych gałęziach przemysłu, które wykorzystują w produkcji narzędzia skrawające, jednym z trendów
jest wzrost zainteresowania odbiorców narzędziami, w których części
robocze pokrywane są supertwardymi powłokami. Zabiegi te nie tylko zwiększają trwałość narzędzi, ale
też wydłużają okres pomiędzy kolejnymi ostrzeniami, jak np. powłoki ze związków tytanu: TiN, TiCN czy
TiAlN. Drugim widocznym trendem
jest coraz powszechniejsze stosowanie narzędzi roboczych z wymiennymi ostrzami – dotyczy to już nie tylko
frezów, ale też wierteł i noży tokarskich. W przypadku wysokowydajnych narzędzi do przemysłowej obróbki metali coraz bardziej opłacalna
jest regeneracja narzędzi skrawających. Znajduje to odzwierciedlenie
w coraz szerszej ofercie ich regeneracji przedstawianej nie tylko przez
wyspecjalizowane pod tym kątem
firmy, ale też samych producentów
narzędzi.
Poprawa parametrów pracy i żywotności narzędzi roboczych znacznie obciążanych podczas produkcji przemysłowej to kolejny nurt poszukiwań
rozwojowych, które zaowocowały takimi rozwiązaniami technologicznymi
jak np. specjalne polerowanie rowków
wiórowych czy też powłok utwardzających ostrza. Polerowanie ułatwia
bowiem odprowadzenie wióra, lepsze rozpływanie się chłodziwa, nie powoduje też osłabienia trwałości naniesionych powłok na skutek odrywania się od podłoża tych cząstek, które
weszły z nim w zbyt słaby kontakt. Badanie drgań narzędzi roboczych podczas obróbki materiału i ich wpływ na
jakość uzyskiwanej powierzchni zaowocowały opracowaniem grupy narzędzi „silent tools” (narzędzi tzw.
całkowitych), ale też specjalnych oprawek do mocowania narzędzi z tłumieniem drgań.
Kolejnym zagadnieniem będącym
obiektem prac zespołów badawczo-rozwojowych jest kwestia chłodzenia miejsca obróbki, a tym samym
też narzędzi roboczych. Równolegle z pracami nad obróbką metali
„na sucho” następuje rozwój techno-

logii, które wymagają użycia cieczy
chłodząco--smarujących. Stosowana jest technologia wewnętrznego
doprowadzania chłodziwa do miejsca obróbki poprzez specjalne kanaliki, np. w wiertłach, co znacznie
poprawia ich parametry pracy podczas wykonywania bardzo głębokich
otworów. Rozwiązania tego typu wykorzystuje się również w gwintownikach. Podobnie konstruuje się uchwyty narzędzi roboczych umożliwiające
zarówno szybkie podawanie chłodziwa, jak i dozowanie go w ściśle określonej ilości. Jednym z oferowanych
rozwiązań jest podawanie chłodziwa bezpośrednio do miejsca skrawania pod wysokim ciśnieniem (ponad
30 barów). Ma to znaczenie przy obróbce skrawaniem materiałów (stopów) trudnoskrawalnych. Podawane we właściwy sposób chłodziwo,
o czym nie należy zapominać, wydatnie wpływa na prawidłowe kształtowanie się wióra, a tym samym na jakość obrabianej powierzchni.

Nowe materiały wymuszają zmiany
W ślad za pojawianiem się nowych
materiałów narzędziowych oraz innowacji konstrukcyjnych i technologicznych nadchodzą zmiany w produktach
dostępnych na rynku. Poszukiwanie nowych materiałów wynika z coraz większych wymagań stawianych
przed narzędziami obróbczymi, do
których należą przede wszystkim
lepsze właściwości skrawne, wysoka
twardość oraz odporność na zużycie.
Celem poszukiwań jest zatem dostarczenie przemysłowi materiałów narzędziowych, które odznaczałyby się
polepszonymi właściwościami w zakresie trwałości przy zachowaniu odpowiedniej ciągliwości i odporności na
pękanie, odporności na zużycie ścierne (ścieranie mechaniczne ostrza,

adhezja, dyfuzja, utlenianie, powstawanie mikrowykruszeń i mikropęknięć), a także pracę w warunkach
wysokiej temperatury.
Oczekiwanym efektem postępu
w tym zakresie jest wydłużanie okresu żywotności narzędzi, poprawa jakości obrabianej powierzchni oraz
zwiększanie parametrów obróbki
(prędkość posuwu i głębokość skrawania), co z kolei przekłada się na
wzrost wydajności pracy i obniżkę
kosztów produkcji. Postęp w tej dziedzinie uwarunkowany jest zwłaszcza
pojawianiem się nowych koncepcji
w dziedzinie warstw przeciwzużyciowych oraz technik ich nanoszenia na
ostrza
Obecnie podstawowym materiałem wykorzystywanym do produkcji
narzędzi jest węglik spiekany, ale coraz więcej uwagi poświęca się pokryciu ich specjalistycznymi powłokami. Rozwój w tym zakresie wydaje się
nieodzownym elementem dla każdego producenta narzędzi. W przypadku np. ultrawydajnych frezów do obróbki materiałów lotniczych świetnie
sprawdza się ceramika narzędziowa,
dzięki której możliwa jest praca z parametrami znacznie przekraczającymi
możliwości węglików spiekanych.

Uniwersalność czy specjalizacja?
Jednym z widocznych trendów
w branży narzędziowej jest zwiększanie uniwersalności narzędzi, tak aby
– dzięki odpowiedniej konstrukcji
oraz doborowi materiałów, z których
wykonane są ostrza tnące i całe narzędzie – można było je wykorzystywać
w coraz szerszym zakresie zadań obróbkowych. Przeciwstawnym kierunkiem jest wprowadzenie wąskiej specjalizacji narzędzi dedykowanych do
konkretnych, z reguły bardzo trudnych, operacji technologicznych.
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Narzędzia – tropem ciągłych zmian

Postępujące w wielu dziedzinach
automatyzacja i robotyzacja produkcji
wymuszają na producentach narzędzi
zachowanie odpowiedniego poziomu niezawodności. Wszelkiego rodzaju usterki powodowałyby kosztowne
przestoje. Dlatego też coraz ważniejsza staje się bieżąca diagnostyka stanu narzędzi, realizowana również
online.

Narzędzia 4.0
Nowoczesne narzędzia staną się także ważnym elementem nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej. W tym kontekście istotna będzie
szeroko pojęta digitalizacja, automatyzacja wielu czynności oraz olbrzymia liczba danych, które posłużą do lepszego planowania pracy,
ale i pozwolą zapobiegać usterkom
w przyszłości.
Spory wpływ na branżę narzędziową może mieć technika wytwarzania
przyrostowego. Upowszechnienie tej
technologii kosztem tradycyjnej obróbki ubytkowej w naturalny sposób
przyczyniać się będzie do zmniejszenia zapotrzebowania na standardowe narzędzia do obróbki maszyno-

wej. Konsekwencje tych zmian branża
narzędziowa może odczuć dopiero
w dłuższej perspektywie.
Na zakończenie warto wspomnieć
o zagadnieniach związanych z oszczędzaniem energii. Bezsprzecznie przemysł narzędziowy stoi u podstaw szeroko pojętego postępu technicznego
i rozwoju technologicznego. Bez nowoczesnych narzędzi skrawających
nie jest możliwe uzyskanie komponentów do budowy nowoczesnych
produktów. Według niemieckich badań przeciętna tokarka, frezarka lub
szlifierka przemysłowa niezbędna do
produkcji narzędzi przyczynia się do
zwiększenia rocznej emisji dwutlenku węgla do atmosfery równej emisji, jaką niesie ze sobą eksploatacja
dziesięciu samochodów osobowych.
Jak się okazało, znaczne oszczędności zużycia energii może tu przynieść
nie tyle zwiększenie efektywności samych procesów obróbczych, ile większa sprawność jednostek napędowych. Szacuje się, że można tu uzyskać
oszczędności rzędu 25% zużycia energii przy niezmienionej mocy samych
urządzeń.
Wojciech Traczyk
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Systemy pomiarowe

Multisensorowa optyczna maszyna pomiarowa Venture XT
Nowoczesny system pomiarowy Venture XT, produkowany przez brytyjską firmę Baty, łączy w sobie zalety mikroskopu CNC i maszyny
pomiarowej z głowicą stykową. Jego
konstrukcja została opracowana
z zastosowaniem optymalizacji metodą elementów skończonych. Specjalnie zaprojektowana kolumna
w osi Z i mocowanie przeciwwagi zapewniają pionowy zakres pomiarowy
na poziomie 200 mm. We wszystkich
osiach Venture XT zastosowano bardzo szybkie i precyzyjne napędy nowej generacji.
Maszyna
została
wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy
z funkcjami autokalibracji i korekcji
błędów dla pola widzenia oraz nowoczesny system automatycznego ogniskowania (autofokus). Maksymalne
powiększenie optyczne wynosi 12x.
Intuicyjne oprogramowanie zawiera
m.in. funkcje „znajdź i mierz”, pomiary ze składaniem obrazów z różnych
pól widzenia (stitching), skanowanie
krzywych i porównanie z CAD. W pomiarach dostępne są narzędzia „z jednego kliknięcia”, a szybkie programowanie możliwe jest również w trybie
uczącym (pomiar pierwszego elementu i zapamiętanie kolejnych kroków). Ponadto można pracować na
kilku warstwach, oddzielnie obejmujących np. wymiary, geometrie zmierzone oraz dxf.
System można dodatkowo wyposażyć w stykową głowicę pomiarową,
przełączającą lub skanujacą.

Podstawowe cechy maszyny
Venture XT:
• programowalne, segmentowe
oświetlenie LED
• powiększenie optyczne 6,5:1
(opcjonalnie CNC)
• liniały szklane o wysokiej
rozdzielczości
• import/eksport CAD
• skanowanie optyczne zarysu
i porównanie za pomocą funkcji
bestfit
• pełne wymiarowanie na widoku
części
• funkcje SPC
• transfer danych do Excel
• autofokus
• zakres pomiarowy XY 300 mm
x 300 mm oraz 200 mm dla osi Z
• opcjonalny moduł do pracy
z modelami 3D

Venture XT to bardzo ekonomiczna opcja optyczno-stykowej współrzędnościowej maszyny pomiarowej,
łatwa w obsłudze, a jednocześnie
oferująca bardzo rozbudowane możliwości pomiarowe.

ÎÎITA spółka z ograniczoną 		

odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań
tel.: 61 222 58 00, faks: 61 222 58 01
e-mail: info@ita-polska.com.pl
www.ita-polska.com.pl
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SYSTEMY MocOWAŃ

Systemy mocowań i wymiany narzędzi w prasach i wtryskarkach
Oferowane przez Grupę Roemheld systemy mocowań i wymiany narzędzi
w prasach, wtryskarkach oraz innych
maszynach pomagają sprostać wymaganiom rynku w zakresie zwiększania
jakości, bezpieczeństwa i efektywności procesów produkcji. Optymalizacja
procesu mocowania i wymiany narzędzi
oraz form jest kluczowym czynnikiem
minimalizacji nierentownych czasów
przestoju. Bogaty asortyment hydraulicznych, elektromechanicznych, mechanicznych i magnetycznych systemów
mocowań pozwala dobrać system zarówno do nowych, jak i istniejących maszyn, spełniając oczekiwania klientów.
Cechy systemów mocowania
i wymiany narzędzi oraz płynące
z nich korzyści
Poza skróceniem nieefektywnego czasu
przygotowania maszyny automatyczne
systemy mocowań i wymiany przyniosą
użytkownikowi następujące korzyści:
• maksymalizacja zysków poprzez
skrócenie czasu przestoju,
• umożliwienie produkcji krótszych
serii produktów dzięki minimalizacji
czasu przygotowania maszyny,
• większe bezpieczeństwo dla
człowieka i maszyny,
• możliwość kontroli procesu
zamocowania i odmocowania
pozwalająca na automatyzację
procesu wymiany narzędzi,
• polepszenie jakości produkcji
przez natychmiastowe i pewne
mocowanie,

• odejście od kosztownej
standaryzacji narzędzi,
• wzrost ergonomii miejsca pracy
dzięki bezpiecznemu i poręcznemu
dostępowi do narzędzia,
• zwiększenie produkcji dzięki
krótkiemu okresowi rozruchu,
• nadzór nad procesem
i zapewnienie absolutnego
bezpieczeństwa,
• umożliwienie mocowania
w miejscach niedostępnych lub
trudno dostępnych,
• zwiększenie żywotności narzędzi
i form dzięki równomiernemu
rozkładowi sił mocujących.

Mechaniczne elementy mocujące
Mechaniczne elementy mocujące są stosunkowo prostą grupą elementów ob-

sługiwanych manualnie przez operatora i nie wymagającą dodatkowego źródła
zasilania. Elementem wykonawczym są
przekładnia planetarna, układ klinowy
lub wkład hydrauliczny. Siły mocowania wynoszą 40–180 kN. Mechaniczne
elementy dociskowe, podobnie jak cały
asortyment dostaw firmy Hilma-Roemheld, są w pełni kompatybilne ze standardowymi rowkami T, wykonywanymi w stołach i suwakach pras. Wybrane
wersje mogą pracować samodzielnie,
dzięki czemu nadają się do bardziej wymagających aplikacji.
Hydrauliczne elementy mocujące
Hydrauliczne elementy mocujące to grupa elementów zasilanych hydraulicznie,
generująca siłę mocowania do 630 kN/
element. Odpowiedni zasilacz hydrau-

liczny gwarantuje pełne bezpieczeństwo
procesu oraz zapewnia odpowiednią
szybkość mocowania. Zróżnicowana forma i różnorodność hydraulicznych elementów umożliwiają zastosowanie ich
w wielu istniejących i nowych rozwiązaniach. Podstawowe hydrauliczne elementy mocujące to głowice mocujące ze śrubą
przelotową, listwy mocujące z zabudowanymi tłokami, dociski klinowe w kilkunastu odmianach oraz dociski hydrauliczne
skrętne, uchylne lub ciągnące integrowane ze stołem lub suwakiem prasy.
Wózki i konsole transportowe, listwy
rolkowe i kulkowe gwarantujące prosty
i bezpieczny załadunek narzędzia
do przestrzeni roboczej prasy
W celu ułatwienia manipulacji i wymiany ważących nawet kilkadziesiąt

ton matryc i narzędzi oraz radykalnego zmniejszenia ryzyka zaistnienia wypadków zalecane jest stosowanie konsol transportowych (z napędem lub bez
napędu) montowanych przy stole prasy, na które jest odkładane narzędzie
przed wsunięciem go w przestrzeń roboczą prasy. Listwy kulkowe lub rolkowe w rowku T w stole prasy ułatwiają
przesuwanie narzędzia w obrębie prasy. Dzięki tym systemom można realizować indywidualne rozwiązania wraz
z automatyczną wymianą narzędzia.
Właściwe wdrożenie profesjonalnych systemów mocowania i wymiany narzędzi dostarczanych przez
Grupę Roemheld umożliwia zredukowanie czasów przezbrojeń – a tym
samym bezproduktywnych czasów
przestoju maszyn od kilku do kilkudziesięciu procent!

ÎÎINMET-BTH

ul. Jasna 1-5,
43-190 Mikołów
tel.: 32 738 49 49,
faks: 32 726 18 70
e-mail:
biuro@inmetbth.pl
www.inmetbth.pl

Aplikacja mobilna systemów
mocowania i wymiany narzędzi

www.roemheld-gruppe.de/app

Docisk klinowy do prostych krawędzi

Mechaniczna głowica mocująca z przekładnią
planetarną

Konsola transportowa z napędem, do narzędzi
o masie do 32 ton

R E K L A M A

CLOOSer to the future
W technologii spawania cyfrowa komunikacja nabiera coraz większego znaczenia. Już dzisiaj narzędzia, roboty, urządzenia spawalnicze oraz ich
sterowniki mają możliwość wzajemnej komunikacji w aplikacjach wdrażanych przez firmę CLOOS na całym świecie. Nasza mocna strona to szerokie
kompetencje w zakresie spawania jakie posiadamy – wszystkie komponenty stanowisk spawalniczych od mechaniki robota do pozycjonerów,
spawarek, oprogramowania i sensorów – tworzone i rozwijane są przez jednego dostawcę. Nasze produkty i rozwiązania przyspieszają produkcję,
czyniąc ją bardziej elastyczną i ekonomiczną – dostosowaną do wymagań przyszłości.
CLOOS Polska Sp. z o.o. | ul. Stawki 5 | 58-100 Świdnica |
tel: +48 (74) 851 86 60 | fax: +48 (74) 851 86 61 | firma@cloos.pl | www.cloos.pl

Weld your way.
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Nowości w ofercie HAIMER Polska
Czas obróbki odgrywa kluczową rolę
w procesie produkcyjnym, a jego skracanie i zwiększanie efektywności procesu produkcyjnego należy do podstawowych zadań stojących przed
współczesnym przedsiębiorcą, niezależnie od tego, jaką branżę reprezentuje. Każdego dnia firma Haimer stara się
optymalizować proces produkcji poprzez cięcie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem zakładów, kosztów narzędziowych, operacyjnych,
a także pracowniczych. Firma stara się
wychodzić naprzeciw tym potrzebom
poprzez oferowanie nowoczesnych
i sprawdzonych od wielu lat rozwiązań
z zakresu szeroko pojętego mocowania
narzędzi, które to rozwiązania znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle
lotniczym, samochodowym, obróbce
form, a także maszynowym.

Gama urządzeń obejmuje:
• Uchwyty obróbkowe – w wykonaniu
standardowym mechanicznym,
jak i coraz popularniejsze uchwyty
termokurczliwe w różnych wersjach
wykonania.
• Urządzenia do mocowania
termokurczliwego dla narzędzi
wykonanych zarówno ze stali
szybkotnącej, jak i z węglika
spiekanego o średnicach
od 3 do 32 mm.
• Wyważarki dynamiczne
umożliwiające wyważanie zarówno

zgrzewania termokurczliwego (w trybie automatycznym) wraz z operacją
wyważania, a na koniec umożliwia porównanie wyników pomiaru gotowego
narzędzia z założeniami technologicznymi i podjęcie ostatecznej weryfikacji. Tak wysoki poziom konsolidacji
danych wraz z ich rejestracją pozwala szczegółowo analizować parametry
pracy i oceniać jej efektywność.

Grupy produktowe:
• Uchwyty obróbkowe
• Mocowanie termokurczliwe
• Wyważanie narzędzi i uchwytów
• Pomiar i ustawianie narzędzi
• Czujniki 3D
• Narzędzia skrawające

O firmie:

narzędzi, jak i uchwytów, a
także elementów produkcyjnych
występujących w przemyśle.
• Urządzenia do pomiaru i ustawiania
narzędzi zarówno w wersjach
ekonomicznych wykorzystywanych
na liniach produkcyjnych, jak
i profesjonalnych wyposażonych
w automatyczny pomiar narzędzi
i przesył do systemów zarządzania
bądź bezpośrednio do sterowania
obrabiarki.

Nowości:
Idea Industry 4.0 przynosi nam
w ostatnim czasie mnóstwo nowych
rozwiązań i kolejnych pomysłów, nie
tylko z zakresu mocowania narzędzi,

ale także w zakresie przygotowania
produkcji i zarządzania danymi. Zmiany w funkcjonowaniu klientów, których jesteśmy świadkami, powodują
także przyspieszenie prac i wdrożeń
w zakresie gotowych rozwiązań. Począwszy od uchwytów narzędziowych,
którym stawia się coraz wyższe wymagania, poprzez urządzenia do mocowania termokurczliwego, aż po pomiar narzędzi i przede wszystkim
zarządzanie danymi w procesie. Nowością są systemy zarządzania danymi, w których to Haimer jest w stanie
identyfikować narzędzia wykorzystywane w procesie i kojarzyć je z dedykowanymi uchwytami. Ponadto system ten umożliwia rejestrację procesu

HAIMER jest średniej wielkości firmą rodzinną, zlokalizowaną
w Igenhausen w Niemczech. Firma
projektuje, produkuje i sprzedaje
innowacyjne rozwiązania charakteryzujące się wysokim stopniem
precyzji. Wykorzystywane są one
głównie w obróbce metali, najczęściej w przemyśle samochodowym,
lotniczym, a także energetycznym.
W ofercie firmy, poza szerokim wyborem uchwytów narzędziowych
różnych typów, znaleźć można
również urządzenia do mocowania termokurczliwego, wyważarki
przemysłowe, czujniki 3D, a także
wysokiej jakości narzędzia skrawające i adaptery wykorzystywane do
mocowania tarcz szlifierskich.

ÎÎHaimer Polska Sp. z o.o.

ul. Pasjonatów 15, 62 -070 Zakrzewo k. Poznania
tel.: 61 224 04 00
e-mail: haimer@haimer.pl
www.haimer.pl
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OBRÓBKA METALI

Z Czech na rynki światowe
HOUFEK a.s. jest renomowanym producentem maszyn przemysłowych
z siedzibą w Golcuv Jenikov w Republice Czeskiej. Działalność produkcyjna firmy jest całkowicie zautomatyzowana. Do cięcia blach stosuje się tu
np. lasery TRUMPF TRUMATIC, do gięcia blach – maszyny LVD, a do wszelkiego rodzaju obróbki metalu – centra
obróbcze TAJAMAC, MORI SEIKI i inne.

Szlifierka dwutaśmowa PBM

Firma z Golcuv Jenikov działa w sferze projektowej, produkcyjnej oraz
handlowej. Posiada m.in. własne centrum rozwoju i zakład produkcyjny. Obszarem działania przedsiębiorstwa jest wytwarzanie urządzeń
i maszyn do obróbki drewna i metalu, a także centrów obróbczych CNC.
Produkcja maszyn realizowana jest na
zamówienie.

Każde urządzenie ma standardowe
wyposażenie podstawowe, a finalne
wykończenie oraz doposażenie odbywa się już zgodnie z zapotrzebowaniem klienta końcowego i jest zależne
od profilu jego działalności.
W czasie projektowania konkretnego rozwiązania klient na bieżąco aktywnie uczestniczy w tym procesie
i sam dokonuje konfiguracji gotowego urządzenia według swoich potrzeb.
Cały czas też dział techniczny służy
pomocą klientowi, który może przybyć do siedziby firmy w Golcuv Jenikov i osobiście zapoznać się z technologią produkcji.
W ofercie firmy HOUFEK można znaleźć szeroką paletę maszyn
do obróbki metalu do bardzo różnych zastosowań, m.in. szlifierki taśmowe i szerokotaśmowe, wśród
których dużym zainteresowaniem
cieszy się urządzenie PBM. Ta dwutaśmowa szlifierka oferowana jest
z licznymi opcjami, które mogą okazać się przydatne w różnorodnych
zastosowaniach.
Sporą popularnością wśród klientów cieszą się też szlifierki szerokotaśmowe do metalu MAXX 4 W
i MAXX 6 W. Te dwa podstawowe rodzaje szlifierek szerokotaśmowych
również oferują klientowi duże możliwości personalizacji rozwiązań. Do
wyboru są m.in. opcje obróbki na sucho i na mokro.

HOUFEK a.s. jest ponadto największym czeskim producentem centrów
obróbczych CNC. W jego ofercie znaleźć można 3- i 5-osiowe centra CNC.
W palecie urządzeń CNC produkowanych przez markę HOUFEK są modele ORION, SCORPION, MERCURY, MERCURY PLUS, TITAN, PROMAX oraz
FENIX. Modele te są przeznaczone
przede wszystkim dla przedsiębiorców działających w przemyśle drzewnym i modelarstwie.
Ideą firmy HOUFEK a.s. jest nie tylko produkcja i sprzedaż maszyn, lecz
także oferowanie innym klientom
(producentom) usług na zamówienie.
Dzięki wyposażeniu zakładu produkcyjnego w duże centra obróbcze i lasery firma może na zlecenie podmiotów

zewnętrznych realizować m.in. specjalistyczne usługi cięcia laserem, gięcia
blach oraz obróbki metalu. Kooperacja
ta jest korzystna dla obu stron.
Współpraca taka oferowana jest nie
tylko na rynku czeskim, ale też poza
granicami, w tym również w Polsce – za
pośrednictwem biura HOUFEK Sp. z o.o.
w Trzebini, które jest oficjalnym przedstawicielem firmy na polskim rynku.
Wszystkie niezbędne informacje na temat działalności firmy HOUFEK oraz jej oferty rynkowej można znaleźć na stronie internetowej
www.houfek.com.pl.
Zapraszamy na nasze stoisko w hali A
podczas targów STOM w Kielcach
w dniach 10-12.04.2018 r.
ÎÎHOUFEK Sp. z o.o.

ul. Rynek 4, 32-540 Trzebinia
tel.: 697 977 071, 32 611 04 89
e-mail: biuro@houfek.com.pl
e-mail: export@houfek.com
www.houfek.com
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Media B2B

Obróbka metali / Systemy mocowania

Narzędzia komunikacji
w przemyśle i motoryzacji

Niezawodność w produkcji

Raven Media to firma medialna obsługująca sektor przemysłowy i motoryzacyjny. Działamy w ramach marek:
MM Magazyn Przemysłowy, elektrotechnik AUTOMATYK, autoEXPERT,
Bike&Business. Klientom oferujemy o wiele więcej niż reklamy i banery – ważną część oferty skierowanej do współpracujących z nami firm
stanowi wsparcie w zakresie mediów
społecznościowych, publikacji korporacyjnych i PR, a także bezpośredni kontakt w ramach wydarzeń targowych, w tym organizowanych przez
nas paneli dyskusyjnych. W ten sposób pomagamy klientom w otwartej, kreatywnej komunikacji z innymi
przedstawicielami reprezentowanej
przez nich branży.
Nasz główny atut to wysokiej jakości dziennikarstwo. Jesteśmy partnerem międzynarodowego holdingu
Vogel Business Media – jednej z największych na świecie firm medialnych w zakresie publikacji specjalistycznych i technicznych. Nasze marki
medialne, obecne również w innych
krajach, wydawane są na licencji holdingu i muszą spełniać najwyższe normy w zakresie dziennikarstwa, komunikacji i jakości. Między innymi dzięki
temu nasze specjalistyczne media cieszą się dobrą reputacją i zaufaniem
wielu klientów zarówno w Polsce, jak
i na rynkach międzynarodowych.
Zapraszamy do współpracy!

Firma RAIS-TOOLS – producent
m. in. ręcznych i pneumatycznych docisków szybkomocujących oraz prasek
ręcznych. Dociski tego typu są stosowane w niemalże wszystkich rodzajach systemów produkcyjnych w kraju i za granicą, a ich wykorzystanie jest
pierwszym krokiem w kierunku automatyzacji produkcji. Aktualnie firma
oferuje nową rodzinę docisków szybkomocujących z osłoną zabezpieczającą, która chroni mechanizm docisku
przed działaniem niekorzystnych zanieczyszczeń produkcyjnych, zwiększając jego żywotność.
RAIS-TOOLS oferuje ponadto usługi
w zakresie wykrawania wielotaktowego, cięcia laserem i gięcia.

www.magazynprzemyslowy.pl

www.e-elektrotechnik.pl
www.autoexpert.pl

www.bikeandbusiness.pl

ÎÎRaven Media Sp. z o.o.

ul. Muchoborska 6
54-424 Wrocław

Nasze przykładowe obrabiarki:

Firma ma ugruntowaną pozycję
w przemyśle motoryzacyjnym, tworzyw sztucznych, drzewnym, spawalnictwie i wielu innych. Nasze wyro-
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by znane są z bardzo wysokiej jakości
– tak w kraju, jak i w Europie – czego
dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte podczas targów.
ÎÎRAIS-TOOLS Sp. z o.o.

ul. Karpia 14, 61-619 Poznań
tel.: 61 822 90 52 , faks: 61 623 15 32
e-mail: biuro@rais.pl
www.rais.pl
R E K L A M A

WYJDZ‘ NA
PROWADZENIE

‘ GIECIA
W WYDAJNOSCI
Z MASZYNA¸ TOOLCELL
¸

Toolcell to prasa krawędziowa LVD, zintegrowana
z automatycznym zmieniaczem i magazynem narzędzi. Precyzyjne
oraz automatyczne umieszczanie i wyciąganie narzędzi ze strefy gięcia
eliminuje potrzebę ręcznego montażu oraz regulacji. Ten wyjątkowy system w prasie
krawędziowej zapewni Ci najlepszą wydajność gięcia.
Dowiedz się więcej o niezawodnej prasie Toolcell oraz o innych produktach LVD odwiedzając naszą stronę
internetową: www.lvd.pl, bądź skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: info@lvd.pl lub telefonicznie:
+48 77 406 12 73/74.

LVDGROUP.COM

LASER
PUNCH
BEND
INTEGRATE
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Rynek druku 3D

Coraz mocniejsza pozycja branży druku 3D

źródło: SIT Polska

źródło: SIT Polska

Jak zmienił się polski rynek druku
3D na przestrzeni ostatnich lat pod
względem jego wielkości, wolumenu sprzedaży, liczby podmiotów?
– Rynek dla maszyn wysokobudżetowych druku 3D istniał w Polsce już
w latach 2000. Można powiedzieć, że
był to rynek raczkujący, który wolnymi krokami wchodził do nielicznych
firm i uczelni. Zainteresowanie wzrosło po 2010 r., kiedy technologia druku 3D FDM, czyli drukowanie z filamentu, stała się bardzo popularna.
Nagle pojawiło się na całym świecie
mnóstwo pasjonatów, którzy zaczęli budować i rozwijać drukarki 3D. Te
pasje zamieniły się w prace komer-

źródło: SIT Polska

Paweł Rokita i Janusz Wójcik z SIT Polska, współorganizatorzy Dni Druku 3D

cyjne, a w niektórych przypadkach
w badawcze. Ci ludzie zaczęli wchodzić mocno w istniejący segment druku wysokobudżetowego oraz rozwijać
własne pomysły w różnych technologiach druku 3D. Dokładnie tak samo
zaczęło się dziać w Polsce. Trudno mi
oszacować w przeliczeniu na złotówki wielkość rynku w Polsce, niestety jeszcze nie ma wiarygodnych danych. Mogę jedynie porównać rynek
sprzed 4 lat i obecny. Kiedy zaczynaliśmy z Dniami Druku 3D w Polsce, było
pięć firm zajmujących się drukiem wysokobudżetowym i około 10 malutkich firm zajmujących się budową drukarek w technologii FDM. Dzisiaj jest
sześć razy więcej. Rynek ustabilizował się, większość firm, które powstawały dzięki pasjonatom, już nie istnieje. Zostały jedynie najwytrwalsze i te,
które nie budowały marki na boomie
medialnym druku 3D, tylko traktowały
to jako biznes. Trzeba również wspomnieć o firmach wokół druku 3D. To
firmy skanujące, sprzedażowe, świadczące usługi druku 3D, edukacyjne
i wreszcie projektowe. Ich działania
są mniej spektakularne, jak chociażby
wprowadzanie nowych drukarek 3D,
ale bardzo ważne.
Czy można dziś oszacować, jak rynek będzie wyglądał za rok, a jak za
pięć lat?
– Uważam, że na przestrzeni roku
wielkich zmian na rynku nie będzie.
Firmy obecnie działające będą zwiększać swój asortyment, moce produkcyjne i usługowe. Natomiast na przestrzeni pięciu lat wydarzy się bardzo
dużo. Druk 3D mocno będzie doga-

niał technologie ubytkowe dzięki stale zwiększającej się szybkości druku,
zmniejszaniu cen i coraz prostszym
programom CAD/CAM. Pamiętajmy
również, że druk 3D w wielu aspektach
przewyższa obróbkę ubytkową, jak
chociażby w geometrii powstających
obiektów. Na przełomie pięciu lat usłyszymy o nowych technologiach związanych z całą gamą materiałów, które są badane pod kątem przydatności
i nowych cech w druku 3D.
Jak wygląda polska branża 3D na
tle światowych oraz europejskich liderów? Czego polskim firmom brakuje do najlepszych?
– Jeżeli mówimy o rynku maszyn
niskobudżetowych, czyli przede
wszystkim drukujących w technologii
FDM, to jesteśmy w czołówce światowej. Jeżeli mówimy o druku wysokobudżetowych, to jesteśmy bardzo daleko z tyłu.

Czego polskim firmom brakuje?
Czy mamy szansę dogonić globalnych liderów tej branży?
– Nie wiem, czy my w ogóle mamy
doganiać światowych liderów. To nie
zawody sportowe. Myślę, że powinniśmy być na światowym poziomie.
Czego nam brakuje? Lista jest długa.
Zacznę od przyziemnej sprawy – pieniędzy. Tu nie chodzi tylko o pieniądze na tworzenie nowych urządzeń
i technologii dla branży druku 3D. Tu
chodzi o możliwości finansowe całego przemysłu w Polsce. Obecne zapotrzebowanie na rozwiązania druku 3D
jest małe. Oczywiście możemy powiedzieć, że przecież rynek światowy jest
duży. Tak, ale aby wprowadzić nowe
produkty na rynki światowe, musimy
je wdrażać i testować na swoim podwórku. Kolejna sprawa to współpraca przemysłu z naukowcami. Obecnie
w mojej ocenie nie ma żadnej. Firmy
są nastawione tylko na zysk dzisiaj
i w przeważającej większości nie mają
planów rozwojowych, badawczych.
Naukowcy z kolei chcą, aby to firmy
przyszły do nich, mocno się ukłoniły, położyły na stół miliony ze stwierdzeniem: jak coś fajnego wymyślicie,
to dajcie nam znać. To tak nie działa.
Przedsiębiorcy muszą dawać pieniądze na badania, a naukowcy muszą się
wziąć do roboty i nie udawać, że wymyślili koło. Wiele jest naśladownictwa, a nie nowych odkryć. Są systemy

źródło: SIT Polska

MM: Dni Druku 3D stanowią ważną i integralną część Przemysłowej
Wiosny w Targach Kielce. Z czego to
wynika? Czy to efekt rosnącej pozycji branży druku 3D na polskim
rynku?
Janusz Wójcik: Bez wątpienia rozwój branży druku 3D ma fundamentalne znaczenie dla bytu tego wydarzenia. Drugim elementem, który wpływa
na popularność Dni Druku 3D wśród
wystawców, jest fakt, że branża niejako sama budowała te targi od podstaw
– praktycznie wszystko zorganizowałem tu wraz z Pawłem Rokitą. Staramy
się tworzyć przyjazny klimat zarówno
dla wystawców, jak i zwiedzających.
Przeniesienie już III edycji do Targów
Kielce i organizacja ich w czasie trwania Przemysłowej Wiosny było bardzo trafna decyzją. Skorzystali na tym
wszyscy. Było to możliwe dzięki elastyczności i wizjonerstwu zarządu
i menedżerów Targów Kielce.

źródło: SIT Polska

O polskim rynku druku 3D, panujących na nim trendach, szansach rozwojowych, a także o samej technologii
wytwarzania przyrostowego i Dniach
Druku 3D rozmawiamy z Januszem
Wójcikiem prezesem SIT Polska, współorganizatorem Dni Druku 3D podczas
Przemysłowej Wiosny w Targach Kielce.

współpracy pomiędzy naukowcami
i przemysłem wypracowane od lat
w krajach wysokorozwiniętych technologicznie. Tu nic nie trzeba wymyślać. Trzeba te schematy zaadaptować
dla nas. Muszę jednak z całą stanowczością zaznaczyć, że mamy również
rodzynki w polskiej myśli technicznej, które będzie można również zobaczyć na X Dniach Druku 3d w Targach Kielce.
Czy można przyjąć, że technologia
druku przestrzennego zastąpi bardziej tradycyjne metody produkcji
masowej? Jeśli tak, to dlaczego tak
się stanie i w jakich branżach może
to nastąpić najszybciej?
– Na tę chwilę druk 3D jest przeznaczony dla wydruków niskoseryjnych,
personalizowanych i prototypowych.
Zastosowanie go w masowej produkcji wysokoseryjnej na pewno nastąpi, ale na to musimy poczekać jeszcze
kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat.
Obecnie największym odbiorcą druku
3D jest przemysł lotniczy, ale trzeba
mieć na uwadze, że jest to nadal produkcja niskoseryjna. Sporo się również będzie działo w medycynie. Drukowanie części ciała ludzkiego już
dzisiaj wzbudza ogromne emocje.
Wracając jeszcze do Kielc i Dni
Druku 3D. Wydarzenie to odbywa
się po raz X w ramach Przemysłowej Wiosny. Z roku na rok zwiększa
się liczba wystawców. Co powoduje,
że rośnie popularność tej imprezy?
– Tak, to już X edycja. Tak jak powiedziałem na wstępie, jest budowana
od początku z udziałem firm z branży. To dużo emocji i kontaktów wręcz

już przyjacielskich. Targi Kielce zapewniają nowoczesną infrastrukturę oraz bardzo dobrą obsługę zarówno wystawców, jak i zwiedzających.
Tu się chce przyjeżdżać – to opinie ludzi, którzy uczestniczą w tym wydarzeniu. Dla nas jako organizatorów nie
ma lepszej nagrody niż osobiste podziękowania, które otrzymujemy po
targach. Przecież ci ludzie – wystawcy
zapłacili za udział, musieli zbudować
kosztowne stoiska, zaangażować wielu pracowników, pokryć koszty pobytu i wreszcie ciężko pracować na targach. To wszystko musi się przełożyć
na oczekiwania biznesowe. Jeżeli wracają do nas co roku, to znaczy, że tak
jest. Przy tej okazji to my im dziękujemy za wkład w rozwój Dni Druku 3d.
Na co w tym roku zwiedzający powinni zwrócić szczególną uwagę,
będąc pośród stoisk firm z branży 3D?
– Czasami obserwuję zwiedzających,
jak swobodnym krokiem przemieszczają się po alejkach i dostrzegają jedynie nieznaczną część tego, co wystawcy oferują. Trzeba się wpatrywać
w to, co jest eksponowane, i w teksty
na ścianach. Nie można w krzykliwy
sposób pokazać wszystko, co oferuje
firma, dlatego należy włożyć nieco wysiłku, aby zobaczyć te wisienki na torcie. A będzie ich kilka w czasie X Dni
Druku 3D. Oczywiście nowe premiery drukarek 3D. Będzie bardzo mocna
prezentacja firm z branży wysokobudżetowej. Po raz pierwszy na Dniach
Druku 3D zobaczymy też drukarki do
metalu. Mamy zapewnienia, że będą
drukowały.
Rozmawiał Wojciech Traczyk

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targaach:
Stoisko:

D-26

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

SPINNER VC 1020
Rok: 2006
Przemieszczenia robocze:
X: 1020 mm Y: 610 mm Z: 610 mm
Stół: 1 200 x 610 mm
Sterowanie: CNC SIEMENS

Frezarka XYZ 2500
Sterowanie: ProtoTRAK® SMX
Stół: 1372x356 mm
Przejazdy(x,y,z): 787x508x500 mm
Obrot: 40-5000 obr/min
Wrzeciono: 3,75 kW

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

10 - 12
Kwietnia
2018

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

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

NOWOŚĆ W OFERCIE - ROBOTY PRZEMYSŁOWE
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SYSTEMY Mocowań

Technika mocująca UNI lock to oszczędność
czasu przezbrajania

HEINRICH KIPP WERK oferuje wiele
systemów mocowania, które są kompatybilne ze sobą. Przykładem może
być system modułowy 5-osiowy UNI
lock połączony z systemem mocowania z punktami zerowymi UNI lock.
Katalog KIPP systemy mocowania zawiera wiele systemów i komponentów
o modułowej konstrukcji. Są one kompatybilne ze sobą i można je dowolnie
łączyć. Dwa z tych systemów oznaczone jako „UNI lock” idealnie się uzupełniają. Połączenie „Systemu mocowania
z punktami zerowymi” oraz „Systemu modułowego 5-osiowego” pozwala na bardzo wydajne wykorzystanie
maszyny.
Stół maszynowy wyposażony jest
w system mocowania z punktami ze-

rowymi. Inne systemy mocowania
KIPP, takie jak system modułowy 5-osiowy czy nawet imadło
5-osiowe, można wymienić
w ciągu kilku sekund.
Założony system modułowy 5-osiowy znakomicie nadaje się do obróbki 5-stronnej złożonych detali o mniejszych
i większych wymiarach. Przedmioty obrabiane mogą być mocowane
w systemie modułowym 5-osiowym lub
bezpośrednio w systemie mocowania
z punktami zerowymi. Okresy bezproduktywne, takie jak zmiana mocowania
czy ustawianie przedmiotu obrabianego, są całkowicie eliminowane.
Precyzja powtarzalności obu systemów oscyluje się w zakresie

0,005 mm. Elementem centralnym jest trzpień mocujący stosowany niezmiennie do wszystkich systemów mocujących. Dzięki dużemu
wyborowi trzpieni możliwe jest zamocowanie prawie każdego dowolnego przedmiotu. Trzpienie mocujące blokowane są za pomocą elementu

mocującego w sposób dopasowany kształtowo.
System
modułowy
5-osiowy firmy KIPP dzięki rozszerzeniu dostępny jest
nie tylko w rozmiarze systemowym 80 mm, ale również w rozmiarze systemowym 50 mm. Oba
można łączyć ze sobą w jednym zamocowaniu. Daje to dalsze wszechstronne możliwości mocowania
przedmiotu obrabianego.
Zalety systemu 50 mm: możliwość
optymalnego wykonania 5-stronnej
obróbki niewielkich detali bez zakłócających krawędzi. Siła zacisku wynosi do 10 kN.

ÎÎKIPP POLSKA Sp. z o.o.

Przemysław Słaby
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
tel.: 71 339 21 44
e-mail: przemyslaw.slaby@kipp.pl
www.kipp.pl

HALA A STOISKO 85
R E K L A M A

• prasy
mechaniczne
i hydrauliczne
• podajniki i linie
podające
• prasy do kucia
i kalibrowania
• prasy krawędziowe
i gilotyny
• zwijarki do blach
• obrabiarki transferowe
• zgrzewarki indukcyjne
• remonty maszyn
i naprawy bieżące
WWW.BTC-MASZYNY.PL,

 biuro@btc-maszyny.pl,  serwis@btc-maszyny.pl,  tel. 44 747 00 37

TRACKERY
LASEROWE
Perspektywiczny standard w metrologii
przemysłowej: trackery laserowe są
liderami pod względem dokładności,
wiarygodności i wytrzymałości wśród
przenośnych współrzędnościowych
maszyn pomiarowych.

CONTROL-STOM, KIELCE
10 – 12 KWIETNIA 2018
HALA F, STOISKO 8

HexagonMI.com
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I dzień – 10 kwietnia 2018
(wtorek)
Godziny otwarcia targów: 9:00-17:00
11:05–11:30 – Otwarcie X Dni Druku 3D – hala B

II dzień – 11 kwietnia 2018
(środa)

Godziny otwarcia targów: 9:00-17:00
10:00–15:00	Seminarium nt.: „Spotkania Biznesowe”
Organizator: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
w Kielcach
10:00–15:00 	Seminarium nt.: „Technologie Obróbki laserowej”
Organizator: Centrum Laserowych Technologii Metali
Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk
Wstęp bezpłatny – rejestracja gwarantuje otrzymanie
drukowanego katalogu targowego

Spotkania biznesowe branży metalowej i maszynowej

III dzień – 12 kwietnia 2018
(czwartek)
Godziny otwarcia targów: 9:00-16:00
9:00–16:00	Seminaria techniczno-szkoleniowe nt. Druku 3D
Organizator: SIT Polska
16.00
Zakończenie targów

STOM-ROBOTICS – nowe wydarzenie podczas „Przemysłowej Wiosny w Targach
Kielce”
Poprzednia edycja „Przemysłowej Wiosny w Targach Kielce” okazała się ogromnym
sukcesem. W wystawie wzięło udział 900 wystawców z 35 krajów oraz ponad 12 tysięcy zwiedzających. Do cyklu w 2018 roku dołącza kolejna specjalistyczna wystawa
– STOM-ROBOTICS.
Debiutujący STOM-ROBOTICS będzie w całości poświęcony robotom przemysłowym. Z pomysłem stworzenia nowej wystawy zwrócili się do organizatorów „Przemysłowej Wiosny” sami wystawcy. Partnerem tego wydarzenia została firma Yaskawa.
Jest to jeden z największych na świecie producentów robotów przemysłowych, falowników, serwonapędów oraz kontrolerów ruchu. Roboty Yaskawa, znane pod marką Motoman, spełniają oczekiwania dynamicznie rozwijającego się rynku przemysłowego w Polsce.

Targi Elektroniki i Automatyki podczas Przemysłowej Wiosny 2018
Do bogatej i bardzo prężnie rozwijającej się oferty jaką ma dla świata specjalistów
„Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce” dołącza kolejne wydarzenie. Targi Kielce oraz
Stowarzyszenie Innowacyjnych Technologii SIT Polska organizują pierwszą edycję Targów Elektroniki i Automatyki TEiA w dniach 10-12 kwietnia 2018 roku.
Spotkanie Prezesa Targów Kielce z Zarządem SIT Polska W dzisiejszych dynamicznych czasach rozwoju segmentu automatyki maszyn niezbędny jest częsty kontakt
producentów, projektantów oraz użytkowników rozwiązań technicznych. „Przemysłowa Wiosna” służy takim spotkaniom.
Zakres tematyczny targów TEiA rozszerza ofertę
„Przemysłowej Wiosny” o:
• Elektronika przemysłowa
• Energoelektronika
• Mikrokontrolery
• Elektronika DIY
• Części i podzespoły elektroniczne
• Technologia LED
• Usługi projektowania urządzeń elektronicznych
• Usługi produkcji i prototypowania urządzeń elektronicznych
• Roboty komponenty i oprogramowanie
• Napędy elektryczne
• Układy sterowania napędów
• Sterowanie maszyn CNC
• Oprogramowanie maszyn i procesów automatyzacji
• Kompozyty i chemia dla elektroniki

Źródło: Raven Media

Program Przemysłowej Wiosny
w Targach Kielce 2018

Jak zawsze w centrum wydarzeń
Drugi rok z rzędu podczas targów
STOM w Kielcach redakcja MM Magazynu Przemysłowego we współpracy z organizatorem targów przygotowała MM
NEWSROOM, czyli miejsce, w którym
przez trzy dni trwania targów zlokalizowane będzie centrum bieżących informacji o wydarzeniach targowych, miejsce pracy redakcji, wywiadów i spotkań
z przedstawicielami wystawców.
W MM NEWSROOM powstawać będzie codzienna porcja materiałów
publikowanych następnie na stronie internetowej MM Magazynu Przemysłowego. Na zakończenie każdego
dnia roześlemy newsletter do zarejestrowanych użytkowników, zawierający najciekawsze wywiady, relacje,
artykuły i galerie zdjęć. Będzie on podsumowaniem tego, co dzieje się na targach STOM.
Nasi redaktorzy odwiedzą wszystkie salony tematyczne w poszukiwaniu nowinek technicznych, odkryć
naukowych, najnowszych technik produkcyjnych, nowoczesnych materiałów i technologii, maszyn i urządzeń.
Na stoiskach targowych przeprowadzimy rozmowy z przedstawicielami
branż przemysłowych i przygotujemy szereg relacji. Będziemy uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach
targowych, pokazach, seminariach
i warsztatach.
Wszystkie materiały na bieżąco dostępne będą na naszej stronie internetowej www.magazynprzemyslowy.pl.
Tam też znajduje się formularz do subskrypcji targowego newslettera.
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Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce (firma, kraj, hala i numer stoiska)
stom-TOOL, stom-BLECH, stom-CUTTING,
stom-LASER
3D MASTER
4ISP
ABH MASZYNY
ABPLANALP
ABS SKATER
ACCUTEX
ACETI MACCHINE
ACONEXIM
ADIRA
AERO-LIFT Vakuumtechnik
AGATA
AI LAB
AIRCRAFT - Stürmer Maschinen
AJAN ELEKTRONIC SERWIS
AKIRA-SEIKI
AKOMAC
AKYAPAK Makina
ALAMO
ALLTEC (FOBA)
ALMI
ALPEN MAYKESTAG
ALPHA TECHNOLOGY
ALZMETALL
AM-PAK
AMS International
Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM
APOLLO
APX Technologie
ARAVIX
ARCO TOOLS
ARKOM
ARTEC Group
ASD Systems
ASWENT
AUTMEX
AUTOPULIT
AWEXIM
BÄCKER POLSKA
BART
BAYKAL Makina San. ve Tic
BEKA-MAK
BENDMAK
BERNARDO - PWA
BERND SIEGMUND
BGM MOLYDAL
BIHLER Otto Maschinenfabrik
BILZ
BIM
BLACKBIRD Robotersysteme
BLASER
BOFA International
BOMAR
BORGA
BOSCHERT POLSKA
BOW
BRYKMAN
BURNET Makina
BYSTRONIC POLSKA
CBC
Centrala Handlu Maszynami
CENTRUM SPRZEDAŻY MASZYN
Ceram-Tec
CERTUS Technology
CIMAT
CleanAir
CLEANCRAFT - Stürmer Maschinen
CLOOS-Polska
CMA - Comerciale Maquinaria ALZIRA
CNC-PROJEKT
COHERENT / DILAS
COHERENT / ROFIN
COLCHESTER - HARRISON
COLOP POLSKA
COMAC SRL
Compresores JOSVAL
COPIER BEVELMACHINES
COSEN EUROPE

Polska
D-2a
Czechy
D-4
Polska
E-15
Polska
C-16
Polska
B-118
Tajwan
C-16
Włochy
D-48
Polska
A-69
Portugalia
E-6
Niemcy
F-60
Polska
B-119
Polska
C-02
Niemcy
D-12
Turcja
D-3
Tajwan
C-02
Turcja
D-6
Turcja
E-9
Polska
A-50
Niemcy
D-29
Holandia D-32, D-33
Austria
C-39
Polska
A-115
Niemcy
C-25
Polska
A-96
Polska
C-44
Polska
C-38
Włochy
E-9
Polska
C-43
Polska
A-07
Polska
C-11
Polska
B-90
Luksemburg
D-2a
Polska
B-147
Polska
B-124
Polska
D-02
Hiszpania
E-9
Polska
A-42
Polska
A-01
Polska
A-65
Turcja
E-9
Turcja D-32, D-33
Turcja
E-6
Austria
D-17
Niemcy
A-23
Polska
A-91
Niemcy
E-15
Niemcy
C-11
Polska
C-39
Niemcy
F-25
Szwajcaria
C-16
Wielka Brytania
A-90
Czechy
D-40
Polska
B-15
Polska
D-16
Czechy
D-29
Polska
A-78
Turcja D-32, D-33
Polska
D-50
Włochy
E-6
Polska
C-15
Polska
D-46
Niemcy
C-39
Polska
B-94
Polska
C-22
Polska
D-37
Niemcy
D-12
Polska
F-22
Hiszpania D-32, D-33
Polska
E-17
Niemcy
F-25
Niemcy
F-25
Wielka Brytania
D-29
Polska
A-79
Włochy
E-21
Hiszpania
D-17
Holandia
C-05
Holandia
C-42

COSTA LEVIGATRICI

Włochy
E-21
Włochy
F-15
CURTIS SYSTEM
Niemcy
A-06
DARMET
Polska
A-126
DASSAULT Systèmes SolidWorks
Stany Zjednoczone
C-37
DATACOMP
Polska
B-50
DATALOGIC Automation
Włochy
A-90
DEMATEC POLSKA
Polska
C-14
DENER
Turcja D-32, D-33
DIATEC
Niemcy
C-11
DIG ŚWITAŁA
Polska
E-21
DIPER S.L.
Hiszpania
E-15
DLK
Polska
A-94
DMG MORI
Polska	C-24
DOLEZYCH
Polska
A-78
DS-LASER
Polska
F-12
DURAL
Turcja
C-25
DUSTCONTROL
Szwecja
A-65
DYNOBEND
Holandia
E-15
EAGLE
Polska
E-12
EBERLE J.N. & Cie.
Niemcy
C-25
ECKERT
Polska
D-23
EKOMET
Polska
C-25
ELESA + GANTER POLSKA
Polska
D-19
EMP
Czechy
C-35
EPPLE Maschine
Niemcy
D-29
EQUIPTOP
Tajwan
D-29
ERLO
Hiszpania D-32, D-33
ERMAKSAN Makina
Turcja
C-25
ESPRIT
Stany Zjednoczone
C-16
EUROMAC
Włochy
D-18
EUROMETAL
Polska
D-48
EVOLUTION POWER TOOLS
Wielka Brytania
C-27
F. lli Vimercati
Włochy
D-18
Fabryka Narzędzi GLOB
Polska
C-27
Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA
Polska
C-34
Fabryka TURAS
Polska
A-130
Fabryka WIERTŁA BAILDON
Polska
C-03
FAMI POLSKA
Polska
F-24
FANUC POLSKA
Polska
C-18
FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
Polska
A-90
FATPOL
Polska
A-40
FCC Software
Szwecja
E-14
FCPK Bytów
Polska
A-104
FERRO-TERM
Polska
A-54
FILTERMIST International
Wielka Brytania
D-29
FLOTT
Niemcy
A-117
FORSTNER
Austria
E-9
FRASCIO RICCARDO SAS DI FRASCIO RICCARDO
Włochy
C-46
FUMEX
Szwecja
A-65
G.A.D.E.
Włochy
E-21
GARBOLI
Włochy
E-6
GARNET GLOBAL
Polska
F-64
Gazeta Narzędziowa (media)
Polska
GEKA Maquinaria
Hiszpania D-32, D-33
GEMINIS
Hiszpania
C-16
GER Maquinas Herramienta
Hiszpania
C-02
GERARDI
Włochy
C-16
GERIMA
Niemcy
C-16
GF Machining Solutions
Polska
C-31
GIVI MISURE
Włochy
D-31
GLAMAR
Polska
A-18
GLÄSER GmbH
Niemcy
A-127
GLOBUS - Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA
Polska
C-01
Główny Mechanik
Polska
GŁUCHOWSKI ENTERPRISE International Partnership Polska
A-127
GOSET
Polska
A-16
GRAVOTECH
Polska
A-19
GROTH
Niemcy
C-16
GUANGZHOU Hymson Laser Technology
Chiny
D-6
GUSS-EX
Polska
A-43
HAAS AUTOMATION
Stany Zjednoczone
C-16
HACO FAT
Polska
D-15
HAEGER Europe
Holandia
E-15
HAEUSLER
Szwajcaria
F-60
HAFEN
Polska
D-17
HAIMER
Niemcy
C-24
HAINBUCH
Niemcy
C-11
HAINBUCH Spannende Technik
Niemcy
C-39
HASAN Antoni HASENBECK
Polska
C-35
CRIPPA S.p.a.

HATEBUR Umformmaschinen

Szwajcaria
E-15
Niemcy
A-20
HAVEN Polska
Polska
A-20
HEG
Polska
F-60
HEIDENHAIN - DR. JOHANNES HEIDENHAIN
Niemcy
C-45
HELTOS
Czechy
C-25
HEMLE Werkzeug
Szwajcaria
C-11
HENNINGER
Niemcy
C-16
HERMANN BILZ
Niemcy
C-11
HERMANN BILZ
Niemcy
C-39
HERRBLITZ MODULAR SYSTEM
Włochy
D-6
HIDROGARNE
Hiszpania
D-24
HIDROLIKSAN Pres San. Tic.
Turcja
E-6
HIGH TECHNOLOGY MACHINES
Polska
C-19
HITEC MESSTECHNIK
Niemcy
F-5
Hoffmann Group - Perschmann
Polska
B-73
HONOR Seiki
Tajwan
C-32
HORUS Innowacyjne Materiały Przemysłowe
Polska
A-51
HOUFEK
Polska
A-62
HSG LASER
Chiny
D-4
HURCO
Polska
C-40
IBARMIA
Hiszpania
C-16
IBARMIA UNIVERSAL
Hiszpania
D-31
ID LIFTING
Polska
B-120
IGO
Polska
A-21
ILERI
Turcja D-32, D-33
IMET
Włochy
D-48
IMPONAR
Polska
A-92
IN TECH MET
Polska
C-05
INANLAR Makina Imalat Sa. Tic.
Turcja
E-6
INDUAL
Polska
F-14
INGERSOLL RAND
Polska
F-5
Inotech
Polska
F-60
Institute of Advanced Manufacturing Technology
Polska
A-55
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Polska
A-55
INTE - Maszyny
Polska
D-24
INTEC 2019 - Targi Lipskie - Leipziger Messe
Niemcy
A-68
INTER-PLAST
Polska
D-26
InventorCam
Niemcy
C-37
ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne
Polska
D-41
ITALTEC
Polska
D-18
JANUS
Polska
C-32
JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
Polska
C-23
JCP Technic
Polska
A-66
JET SYSTEM
Polska
F-56
JORNS
Szwajcaria
E-9
JUARISTI
Hiszpania
C-16
KABELSCHLEPP
Polska
A-47
KARCZ Biuro Handlowe
Polska
F-5
KEMPER Biuro w Polsce
Polska
D-22
KEMPER
Niemcy
D-22
KIPP Polska
Polska
A-85
KISTLER Maschinen -und Anlagenbau
Niemcy
F-60
KITAMURA
Japonia
C-16
KOMO
Polska
D-13a
kooperacje.pl
Polska
A-95
Kovosvit MAS	Czechy	C-37
KROEPLIN
Niemcy
F-5
KUKA Industries
Niemcy
F-60
Kurt ALLERT
Niemcy
A-54
KYOCERA
Japonia
C-16
LAGUN
Hiszpania
C-16
LAPMASTER WOLTERS
Wielka Brytania
D-29
laser PRO
Polska
F-25
LaserExpert
Polska
F-01
LEADWELL CNC MACHINES
Tajwan
D-09
LTT Laser Tools & Technics
Tajwan
A-90
LVD - POLSKA
Polska
E-23
LVD COMPANY
Belgia
E-23
M.A.FORD
Wielka Brytania
A-64
MA.TE Presse
Włochy
E-6
MACRI ITALIA
Włochy
D-18
MAG CENTRUM PL
Polska
C-47
MAG CENTRUM
Czechy
C-47
MAKTEK
Polska
C-12
MARCOSTA Centrum Handlu i Remontu Obrabiarek Polska
D-29
MAR-TOOLS
Polska
D-09
MASCHINEN-WAGNER Werkzeugmaschinen
Niemcy
C-07
Masz-ZAP
Polska
B-148
MATE
Stany Zjednoczone
C-16
HAVEN Germany
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Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce (firma, kraj, hala i numer stoiska)
MAZDRO BIS

Polska
B-142
Portugalia
D-24
MECHANIK (media)
Polska
B-54
MEGAN
Polska
A-67
MEMOLI
Włochy
E-21
MERCATOR
Polska
F-16
METAL TECHNICS POLSKA
Polska
A-71
Metale.pl (media)
Polska
A-28
METALLKRAFT - Stürmer Maschinen
Niemcy
D-12
METAL-TECHNIKA
Polska
F-58
MEXIM
Polska
A-17
MG
Włochy
D-24
MICROPLAN
Włochy
F-5
MINOWA-METAL
Polska
A-117
MIOS
Włochy
D-6
MITSUBISHI
Japonia
C-16
MITSUBISHI ELECTRIC
Polska
E-9
MITSUBISHI ELECTRIC
Japonia
E-9
MITUTOYO POLSKA
Polska
F-5
MK MORSE
Stany Zjednoczone
C-27
MM Magazyn Przemysłowy (media)
Polska
E-02
MMC HARDMETAL POLAND
Polska
C-29
MOCAP
Wielka Brytania
A-103
Polska	D-07
Montcommerce
Chorwacja
F-16a
MOSSINI
Włochy
D-18
MPA
Włochy D-32, D-33
MS COMPANY
Polska
A-123
MULTISTAL & LOHMANN
Polska
A-17
MURATEC
Japonia
E-9
N.KO Machines
Czechy
D-11
NAKAMURA-TOME
Japonia
C-16
narzedziownia.org
Polska
NCT KFT.
Węgry
C-02
NewTech Solutions
Polska
C-06
NICEMACH
Korea Południowa
E-6
Nidec MINSTER ARISA KYORI
Stany Zjednoczone
E-15
NIXXON STEEL
Polska
E-14
NOMURA
Japonia
C-16
NORGPOL
Polska
A-110
NOWA STAL (media)
Polska
A-118
OBERON Forum Narzędziowe (media)
Polska
A-86
OBRÓBKA METALU Kwartalnik Techniczny (media) Polska
A-29
Officine S. GIACOMO
Włochy
E-21
Officine S. GIACOMO
Włochy
D-18
OMAS
Włochy
E-9
OMCA
Włochy
C-05
ONTOOL
Niemcy
D-29
OPAKOWANIA EKSPORTOWE
Polska
A-109
OPS Ingersoll
Niemcy
C-16
OPTIMUM Maschinen Germany
Niemcy
D-12
OPTOTOM
Polska
F-72
ORBITALUM TOOLS
Niemcy
A-69
OSG POLAND
Polska
A-48
OSVETLENI CERNOCH
Czechy
C-35
PAVE CNC Wire Forming Systems
Wielka Brytania
E-15
PAX
Polska D-32, D-33
PBT AG Profile Bending Technology
Szwajcaria
D-27
PEGAS-GONDA
Czechy
C-25
Perschmann - Hoffmann Group
Polska
B-73
PETER LEHMANN
Szwajcaria
C-11
PFERD-VSM
Polska
A-112
PHMET
Polska
A-17
PIERCE Control Automation
Czechy
C-25
PILOUS BAND-SAW
Czechy
D-11
PINNACLE MACHINE TOOL
Tajwan
D-48
PKO Leasing
Polska
B-70
PLANOLITH
Niemcy
F-5
PLASMA POINT POLSKA
Polska
A-114
PLASMET
Polska
D-13b
PM
Włochy
F-17
PM SERWIS
Polska
F-23
POLCOM Przemysław KIMLA
Polska
E-22
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA Wydział Mechaniczny Polska
POL-SVER
Polska
E-7
POLTEKNIK
Polska
E-9
POLTRA
Polska
D-21
POZYCJONERY SPAWALNICZE KOVACO
Polska
A-101
PRAMARK
Czechy
A-25
PRAMET
Polska
F-5
MECANICA EXACTA

PRECITEC

Niemcy
F-25
Polska
C-37
PRESSIX
Włochy
F-70
PRIMA POWER Central Europe
Polska
E-16
PRIMA-TECH
Polska
A-61
procestechnologiczny.com.pl (media)
Polska
A-93
Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie (media)
Polska
PROTECT- Laserschutz
Niemcy
F-25
PROTEKT
Polska
A-58
PTV Spol.
Czechy
D-36
PULI-METAL
Polska
F-39
Q-FIN Quality Finishing
Holandia
E-14
RAIS
Bułgaria
E-9
RAS
Niemcy
E-9
REMMERT Friedrich
Niemcy
F-7
REM-TECH
Polska
D-11
RETOOL
Polska
A-113
RHTC
Holandia
D-29
RICO - Tomas Castro Silva
Portugalia
D-24
RIDGE TOOL EUROPE
Holandia
C-05
ROBORIS
Włochy
D-2a
ROCCIA
Włochy
E-6
ROEHM POLSKA
Polska
A-44
ROLLA-V
Wielka Brytania
D-13b
ROLLERI POLSKA
Polska
D-08
ROLLICO
Polska
A-41
RÖSLER Oberflächentechnik
Niemcy
A-127
ROTA BROACH
Wielka Brytania
C-27
ROUTIER Trans
Polska
A-109
RS Engineering
Polska
F-69
RYWAL-RHC
Polska
A-59
S.I.M.A.S.V.
Włochy
D-24
SACEMI-GAMAR
Włochy
C-35
SAFAN DARLEY
Holandia
E-14
SafanDarley
Holandia
E-15
SALVAGNINI
Włochy
F-21
SARTORIUS
Niemcy
C-16
SAUTER Feinmechanik
Niemcy
F-5
SAUTER Feinmechanik
Niemcy
A-40
SAY-MAK
Turcja
C-25
SCHECHTL
Niemcy
E-9
SCHMALZ
Polska
F-6
SCHUNK Intec
Polska
C-33
SCHWEISSKRAFT - Stürmer Maschinen
Niemcy
D-12
SECO TOOLS
Polska
F-5
SEEN DISTRIBUTION
Polska
A-84
SEMET
Czechy
C-25
SERON
Polska
B-70
SERRMAC
Włochy
C-25
SHAANXI HAVEN Equipment
Chiny
A-20
Shandong Leiming CNC Laser Equipment
Chiny
F-71
SHUZ TUNG MACHINERY
Tajwan
E-6
SIEG
Chiny
C-25
SigmaTEK Systems
Stany Zjednoczone
C-37
SIMKO
Polska
A-119
SLC Automation
Polska
F-68
SLM Solutions Group
Niemcy
A-22
SMART
Tajwan
C-32
SMEDERIJ Atelier Alkmaar
Holandia
A-16
SMW Autoblok Spannsysteme
Niemcy
A-108
SOCO MACHINERY
Tajwan
D-48
SOLARIS LASER
Polska
A-81
SolidCAM
Niemcy
C-37
SOLIDEXPERT
Polska
A-26
SOLUTION TRADE
Polska
E-20
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych (media)
Polska
A-33
SPAW-TECH
Polska
A-75
SPINE
Polska
D-25
SPINO
Polska
B-161
STAL Metale & Nowe Technologie (media)
Polska
B-48
Staleo.pl (media)
Polska
E-19
Stalowe Forum
Polska
STALOWE FORUM (media)
Polska
A-118
STEM
Słowenia
A-43
STENHOJ HYDRAULIK
Dania
E-15
STIGAL
Polska D-34, D-35
STIGO
Polska
D-37
STM STEIN-MOSER
Austria
E-15
STRATechnology
Włochy
E-21
STÜRMER MASZYNY
Polska
D-12
PREMIUM SOLUTIONS

STYLE CNC Machines

Holandia
Polska
SUMMA s.r.o.
Czechy
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Polska
ŚWIAT OBRABIAREK (media)
Polska
Targi Lipskie - Leipziger Messe
Niemcy
TAURING
Włochy
TBI Technology
Polska
technikiwytwarzania.pl (media)
Polska
Technologie Formowania Metali
Polska
Technology Italiana
Włochy
TECNO INDUZIONE
Polska
TECNO INDUZIONE
Włochy
TEMREX-DYNATECH
Polska
TERA
Ukraina
TERMETAL
Polska
Tiger Pol
Polska
TOMACO-INTRO
Polska
TOP Poręba ZDT
Polska
TOP-METAL
Polska
TORMEC
Szwajcaria
TORNOS Technologies Poland
Polska
TOTEM
Indie
TRACTEL POLSKA
Polska
TRUMPF Polska
Polska
TYROLIT
Polska
UC TOOLS GmbH
Niemcy
UKB - Uwe Krumm
Niemcy
UKB - UWE KRUMM Oddział w Polsce
Polska
ULT
Niemcy
ULTIMATION
Wielka Brytania
ULTRA PRAZISION
Niemcy
ULTRAPRAS
Polska
UNICRAFT - Stürmer Maschinen
Niemcy
UNI-KAT
Polska
Unimachines.com
Polska
UNIMEX - FORMDRILL
Belgia
UNIWERSYTET Technologiczno-Humanistyczny
w Radomiu Wydział Mechaniczny
Polska
URDIAMANT
Polska
UZMA
Turcja
Van HORN
Holandia
VANAD 2000
Czechy
VARTEK Machinery
Turcja
VISION WIDE
Tajwan
VOORTMAN Steel Group
Holandia
WADIM PLAST
Polska
WILA
Holandia
Wilke Kuehlschmiertechnik
Niemcy
WIL-TECH
Polska
WOLFGRIPP
Polska
WORLD PRESS
Chiny
WTO GmbH
Niemcy
YAMAZAKI MAZAK
Polska
YASKAWA Polska
Polska
YING HAN TECHNOLOGY
Polska
You Ji
Tajwan
Z 2019 - Targi Lipskie - Leipziger Messe
Niemcy
ZALCO
Polska
ZAYER
Hiszpania
ZBUS
Polska
ZCC CUTTING TOOLS
Niemcy
ZGODA Spółdzielnia Inwalidów
Polska
ZMM BULGARIA
Bułgaria
ZWSoft
Chiny
SUMARIS

A-38
B-51
A-127
A-31
D-29
A-68
E-6
C-28
A-93
E-6
E-14
A-125
A-125
A-111
B-95
A-116
A-20
D-6
D-31
D-14
E-9
A-14
C-16
A-128
E-18
F-5
C-11
D-43
D-43
F-25
E-6
F-5
D-13
D-12
D-39
C-39
E-24
A-124
D-48
C-16
A-24
D-6
C-16
F-60
A-22
E-14
A-06
A-78
A-82
D-6
C-11
E-4
F-41
E-3
C-16
A-68
C-08
C-23
A-77
C-32
A-02
C-23
D-2a

stom-ROBOTICS
ATMAT

Polska
Polska
DATACOMP
Polska
FANUC POLSKA
Polska
GŁUCHOWSKI ENTERPRISE International Partnership Polska
HEG
Polska
Inotech
Polska
INTE - Maszyny
Polska
Jorgensen Cleantech
Polska
KUKA Industries
Niemcy
MECANICA EXACTA
Portugalia
MG
Włochy
NIXXON STEEL
Polska
Automatyka Podzespoły Aplikacje

F-40
B-50
C-18
A-127
F-60
F-60
D-24
F-67
F-60
D-24
D-24
E-14

Magazyn Targowy STOM

10-12 kwietnia 2018

26 Informacje targowe
Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce (firma, kraj, hala i numer stoiska)
OTC DAIHEN EUROPE

Niemcy
Portugalia
SAP-WELD
Polska
STAÜBLI
Polska
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Polska
TYROLIT
Polska
YASKAWA Polska - Partner targów stom-ROBOTICS Polska
ZBUS
Polska
RICO - Tomas Castro Silva

A-99
D-24
A-99
F-38
A-31
F-5
F-41
A-77

WELDING
ACONEXIM

Polska
Niemcy
ATLANTIC WELDING IMPORT&EXPORT
Chiny
B.S.B. WELDING
Czechy
BART
Polska
BERND SIEGMUND
Niemcy
BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA
Polska
BOSCHERT POLSKA
Polska
BYSTRONIC POLSKA
Polska
CEIA POWER
Włochy
CENTRO-SPAW
Polska
CLOOS-Polska
Polska
CNC-PROJEKT
Polska
Control Engineering
Polska
COPIER BEVELMACHINES
Holandia
CVE
Wielka Brytania
DATACOMP
Polska
DINSE
Niemcy
DLK
Polska
DONMET autogenous equipment plant
Ukraina
DUSTCONTROL
Szwecja
ELESA + GANTER POLSKA
Polska
ESS
Niemcy
FAMI POLSKA
Polska
FANUC POLSKA
Polska
FÖRSTER
Niemcy
FUMEX
Szwecja
GEM Welding
Włochy
GLÄSER
Niemcy
GŁUCHOWSKI ENTERPRISE International Partnership Polska
HEG
Polska
HITEC MESSTECHNIK
Niemcy
HORUS Innowacyjne Materiały Przemysłowe
Polska
IAI INDUSTRIEROBOTER
Niemcy
IN TECH MET
Polska
INGERSOLL RAND
Polska
Inotech
Polska
INSTYTUT SPAWALNICTWA
Polska
INTER-PLAST
Polska
J.THIELMANN
Niemcy
JIANGYIN XINLIAN WELDING EQUIPEMNT
Chiny
JORNS
Szwajcaria
KARCZ Biuro Handlowe
Polska
KEMPER Biuro w Polsce
Polska
KEMPER
Niemcy
KISTLER Maschinen -und Anlagenbau
Niemcy
KLIMASERW
Polska
KLIMAWENT
Polska
KROEPLIN
Niemcy
KUKA Industries
Niemcy
MasterWeld
Polska
MAUS ITALIA F. Agostino
Włochy
MECHACON
Niemcy
MECHANIK (media)
Polska
MENEGON
Polska
Metale.pl (media)
Polska
MICROPLAN
Włochy
MITUTOYO POLSKA
Polska
MM Magazyn Przemysłowy (media)
Polska
MONOLIT-PRO
Polska
MS COMPANY
Polska
NORGPOL
Polska
NOWA STAL (media)
Polska
NYBORG - MAWENT
Polska
OBERON Forum Narzędziowe (media)
Polska
OBRÓBKA METALU Kwartalnik Techniczny (media) Polska
OLYMPUS Polska
Polska
OMCA
Włochy
OMI
Włochy
ORBITALSERVICE
Niemcy
AS SCHOLER + BOLTE

A-69
A-37
A-10
A-88
A-65
A-23
A-57
D-16
D-50
A-37
A-73
F-22
E-17
C-05
A-37
B-50
A-37
A-94
A-52
A-65
D-19
A-37
F-24
C-18
A-37
A-65
A-37
A-127
A-127
F-60
F-5
A-51
A-99
C-05
F-5
F-60
A-57
D-26
A-37
A-34
E-9
F-5
D-22
D-22
F-60
A-102
A-83
F-5
F-60
A-105
A-69
A-82
B-54
A-04
A-28
F-5
F-5
E-02
A-46
A-123
A-110
A-118
A-120
A-86
A-29
A-32
C-05
A-37
A-37

EXPO-SURFACE

ORBITALUM TOOLS

Niemcy
A-69
Niemcy
A-99
PANASONIC
Japonia
A-37
PATON Institute
Ukraina
A-105
PFERD-VSM
Polska
A-112
PIERCE Control Automation
Czechy
C-25
PLANOLITH
Niemcy
F-5
PLASMA POINT POLSKA
Polska
A-114
Polish Welding Centre of Excellence
Polska
A-57
Polish Welding Chamber of Commerce
Polska
A-56
POLSKA IZBA SPAWALNICZA
Polska
A-56
POZYCJONERY SPAWALNICZE KOVACO
Polska
A-101
Przegląd Spawalnictwa (media)
Polska
A-122
REUTER
Niemcy
A-37
RIDGE TOOL EUROPE
Holandia
C-05
RÖSLER Oberflächentechnik
Czechy
A-127
RYWAL-RHC
Polska
A-59
SANT-TECH
Polska
A-04
SAP-WELD
Polska
A-99
SAUTER Feinmechanik
Niemcy
F-5
SCHWEISSKRAFT - Stürmer Maschinen
Niemcy
D-12
SELECTARC
Francja
A-37
SLM Solutions Group
Niemcy
A-22
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych (media)
Polska
A-33
SPAW-TECH
Polska
A-75
SPINO
Polska
B-161
STAL Metale & Nowe Technologie (media)
Polska
B-48
Staleo.pl (media)
Polska
E-19
STALOWE FORUM (media)
Polska
A-118
STIGAL
Polska D-34, D-35
SUMMA
Niemcy
A-127
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Polska
A-31
TECHNIKA SPAWALNICZA
Polska
A-37
TECNA
Włochy
A-37
TRUMPF Polska
Polska
E-18
TÜNKERS
Niemcy
A-37
ULTIMATION
Wielka Brytania
E-6
ULTRA PRAZISION
Niemcy
F-5
ULTRAPRAS
Polska
D-13
URDIAMANT
Polska
A-124
VANAD 2000
Czechy
A-24
WAAP FILTROWENTYLACJA
Polska
A-04
WADIM PLAST
Polska
A-22
Welding Review (branch media)
Polska
A-122
WIBROPOL
Polska
A-121
WOLFGRIPP
Polska
A-82
ZALCO
Polska
C-08
ZBUS
Polska
A-77
OTC DAIHEN EUROPE

WirtoProcesy
AMS International

Polska
Stany Zjednoczone
DATACOMP
Polska
FCC Software
Szwecja
FORMNEXT 2018 - Targi Frankfurt - Messe Frankfurt Niemcy
GŁUCHOWSKI ENTERPRISE International Partnership Polska
HITEC MESSTECHNIK
Niemcy
Institute of Advanced Manufacturing Technology
Polska
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Polska
InventorCam
Niemcy
KARCZ Biuro Handlowe
Polska
KROEPLIN
Niemcy
Messe Frankfurt
Niemcy
MICROPLAN
Włochy
MITUTOYO POLSKA
Polska
PLANOLITH
Niemcy
PREMIUM SOLUTIONS
Polska
SAUTER Feinmechanik
Niemcy
SigmaTEK Systems
Stany Zjednoczone
SLM Solutions Group
Niemcy
SolidCAM
Niemcy
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Polska
Targi Frankfurt - FORMNEXT 2018
Niemcy
TRUMPF Polska
Polska
ULTRA PRAZISION
Niemcy
VANAD 2000
Czechy
WADIM PLAST
Polska
DASSAULT Systèmes SolidWorks

C-44
C-37
B-50
E-14
A-127
F-5
B-56
B-56
C-37
F-5
F-5
F-5
F-5
F-5
C-37
F-5
C-37
A-22
C-37
A-31
E-18
F-5
A-24
A-22

ABAR Techniki Malarskie

Polska
G-4
Węgry
G-96
ACF
Francja
E-8
ACO-TEC
Polska
F-27
ADAL
Polska
G-43
Agencja ANTICORR
Polska
G-78
Agencja Promocji Redux
Polska
G-79
AIRBLAST Poland
Polska
F-46
ALIT TECHNOLOGIES
Włochy
G-18
ALMA-COLOR
Polska
G-95
ALUFINISH Polska
Polska
G-13
Antalis Poland
Polska
G-72
APEX Adam Pajączkowski
Polska
G-81
ATMOS CHRÁST
Czechy
G-25
AUER Polska
Polska
G-44
AVALON Zakład Mechaniki Maszyn
Polska
G-39
AZ TECHNIKA
Polska
G-25
BEMAKOR
Polska
G-2
BIO-CIRCLE Surface Technology
Polska
G-42
BRENNTAG Polska
Polska
G-83
BV Shotblasting
Włochy
G-1A
Centrum Antykorozji RESIN
Polska
G-1
CERTECH
Polska
G-24
CHEMETALL Polska
Polska
G-29
CIN
Portugalia
F-49
DeFelsko		G-2
DiBO
Belgia
G-75
Distek – LTT
Polska
G-11
E. AABO Andersen
Dania
G-35A
ECO-LINE
Polska
G-16
EKO-BHL
Polska
G-41
Elcometer
Wielka Brytania
E-8
EMPAS Marcin Trela
Polska
G-19
GEMA Switzerland
Szwajcaria
G-41
Georg Render
Niemcy
G-44
GRACO		G-2
Grupa CSV
Polska
G-73
IDEAL Engineering
Dania
G-35
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Polska
F-61
Instytut Nano Powłok i Kompozytów
Polska
G-55
INVER Polska
Polska
G-15
ITALTECNICA
Polska
G-5A
KAMICOR
Polska
G-77
KIESOW Polska
Polska
G-9
Lakiernictwo Przemysłowe, Wyd. Goldmann Press Polska
G-21
Louis Schierholz
Niemcy
G-80
LTT Transfer Technologii
Polska
G-11
MANTION Polska
Polska
G-6a
MARBAD
Polska
G-70
MASKLOGIK
Polska
G-22
MATT
Polska
G-37
MATURE Polska
Polska
G-12
MATUSEWICZ Budowa Maszyn
Polska
G-84
MAVERICK
Polska
G-33
MAZO
Polska
G-3
Metallisation
Wielka Brytania
E-8
MHG Strahlanlagen
Niemcy
G-11
MIXTUM
Polska
G-76
MOGIELNICKI
Polska
G-34
MULTIBOND
Polska
G-45
NEW-TECH Przedsiębiorstwo
Polska
G-5
Ochrona Przed Korozją, Sigma NOT Wydawnictwo Polska
F-45
OFTEC
Niemcy
G-75
P.C. SYSTEMS
Polska
G-31
Paul Auer
Niemcy
G-44
Plascoat Systems
Wielka Brytania
G-41
PolishStyl Agata Szkutnik
Polska
F-18A
Polskie Stowarzyszenie Korozyjne
Polska
F-62
POMPY I SYSTEMY
Polska
G-51
POMQUAD Łukasz Pomiankowski
Polska
F-49
PROMUR Piotr Bieńkowski
Polska
G-75
PRO-SYSTEM
Polska
G-28
PRO-WEST
Polska
G-49
Przegląd Mechaniczny, Sigma NOT Wydawnictwo
Polska
F-45
Przemysłowe Techniki Lakiernicze RESIN
Polska
G-1
RESURS A. Radziszewski
Polska
G-38
SAMES KREMLIN
Polska
G-8
SciTeeX
Polska
E-8
ABRAZIV

Magazyn Targowy STOM

10-12 kwietnia 2018

Informacje targowe

27

Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce (firma, kraj, hala i numer stoiska)
SERWIS-TECH
Sigma NOT Wydawnictwo
SINCOR Przedsiębiorstwo Obsługi Technicznej
SIZAL Paweł Sidor

Polska
Polska
Polska
Polska

G-7A
F-45
G-2
G-10

STREFA POKAZÓW |

Pro-System innowacyjne systemy lakiernicze

Polska
G-23
Polska
G-30
SZATKOWSKI
Polska
G-69
Technical Solutions
Polska
G-38
TECHNOLUTIONS
Polska
F-31
TEIJO Cleaning Machines
Finlandia
G-11
TERMETAL P. Glaner
Polska
G-26
TG Technika
Litwa
G-11
TK BATO
Polska
G-36
TNP
Polska
F-26
TORBO ENGINEERING KEIZERS
Niemcy
G-75
TQC		G-2
ULTRON
Polska
G-7
VIRGO Krystian Nawrot
Polska
F-42
WAGNER-SERVICE
Polska
G-14
WALTER KOMPRESSORTECHNIK Polska
Polska
G-32
Walther Trowal
Niemcy
G-11
Water Energy Central Europe
Polska
G-18
WIWA		G-2
WIWA Wilhelm Wagner
Niemcy
G-1
SURFIN Polska

CONTROL-STOM, PNEUMATICON
3D Geomagic ( Smart Solutions)		F-11
3D Systems (ITA)

Stany Zjednoczone
F-2
Almig Komperssoren Polska
Polska
G-82
Alukeep (Smart Solutions)		F-11
Amest
Czechy
F-50
AMP Medical
Polska
F-52
Amplector Engineering
Niemcy
F-33
Api Sensor (Smart Solutions)		F-11
Baty International (ITA)
Wielka Brytania
F-2
Baxar Zakład Usług Inżynierskich
Polska
F-65
Blankenhorn
Niemcy
F-19
Boltex Wojciech Subocz
Polska
G-68
Bowers (Oberon)
UK
F-32
BTH Testing
Polska
F-33
Carl Zeiss
Polska
F-18
CEJN Product
Niemcy
G-65
Centrum Hydrauliki Siłowej KODAL
Polska
G-53
Comtec 3D
Polska
F-28
Creaform Inc. (ITA)
Kanada
F-2
Dantec Dynamics
Dania
F-2
DEA- Włochy( Hexagon)
Włochy
F-8
Delta Automation
Polska
F-51
Dent Instruments		G-86
DENV-AIR
Węgry
G-56
Diatest GmbH (ITA)
Niemcy
F-2
Diatest(Faktor)
Niemcy
F-19
Dr Heinrich Schneider Messtechnik
Niemcy
F-18
Drei-S-Werk (Faktor)
Niemcy
F-19
ElektroPhysik
Niemcy
F-33
Endo-Tech Buczma Wisniewski
Polska
G-62
Energoelektronika.pl
Polska
G-97
Ernst Hartprufer (ITA)
Szwajcaria
F-2
Euro Pro Group
Polska
G-86
EVATRONIX S.A.
Polska
F-51
Faktor Piotr Pachczyński
Polska
F-19
Feinmess-Suhl
Niemcy
F-19
Flir Systems
USA
G-86
Food Technology Corporation (ITA)
Stany Zjednoczone
F-2
Ge Digital Control
Niemcy
F-33
GE Sensing & Inspection Technologies (ITA)
Niemcy
F-2
GNR (ITA)
Włochy
F-2
Gudepol
Polska
G-59
H.Klumf
Niemcy
F-33
Hegewald &Peschke GmbH (ITA)
Niemcy
F-2
Helmut Fischer (ITA)
Niemcy
F-2
Henkel Polska
Polska
G-91
Heraeus Kulzer
Niemcy
F-33
Hexagon Metrology GmbH (ITA)
Niemcy
F-2
Hexagon Metrology
Polska
F-8
HiFi Filter Polska
Polska
G-47
Hildebrand GmbH (ITA)
Niemcy
F-2
Hocking
Niemcy
F-33
Innovatest Polska
Polska
F-37

ITA

Polska

F-2

Polska
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Polska
Polska
Niemcy
Belgia
Polska
Czechy
Niemcy
Niemcy
Polska
Niemcy

G-53
F-2
F-33
F-33
F-32

ITC Infrared Training Center		G-86
Izba Gospodarcza Komponentów i Technologii

Jenoptik (ITA)

JWFROEHLICH

K+D Flux Technic
Kafer (Oberon)
Kahi-Polska

KARDEX POLSKA

Kelch GmbH (ITA)

Keyence International Belgium
Keyence Intrnational
Kinex Measuring

Kneisl Messtechnik(Faktor)
KOBA (ITA)

Konstrukcje Stalowe
KORDT (Faktor)

Korporacja Napędów i Sterowań

G-87
F-2
F-4
F-4
F-29
F-19
F-2
G-63
F-19

Hydraulicznych i Pneumatycznych
Polska
G-53
Kowotest
Niemcy
F-33
Krautkramer
Niemcy
F-33
Kroeplin (Faktor)
Niemcy
F-19
LEICA GEOSYTSEMS –Szwajcaria (Hexagon)
Szwajcaria
F-8
LLC Sumy Company of Pumping Equipment
Ukraina
G-92
Mahr Polska
Polska
E-5
Marani
Polska
G-57
Mecmesin (ITA)
Wielka Brytania
F-2
Mesing (Faktor)
Czechy
F-19
MetCata
Niemcy
F-33
MicroVu (Faktor)
Niemcy
F-19
Mitutoyo (Faktor)
Japonia
F-19
Napędy i Sterowanie
Polska
G-71
NewSonic
Niemcy
F-33
Nikon Metrology (Smart Solutions)		F-11
Noga-Izrael (Oberon)
Izrael
F-32
Oberon 3D L.Pietrzak i Wspólnicy
Polska
F-55
Oberon
Polska
F-32
OEM AUTOMATIC
Polska
G-61
Optinav
Polska
F-18
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Elementów Układów Pneumatyki
Polska
G-57
Planolith GmbH (ITA)
Niemcy
F-2
Politechnika Świetokrzyska
Polska
E-25
Politechnika Wrocławska
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Polska
G-53
PREMA
Polska
G-90
Production Manager
Polska
G-94
Promess (Faktor)
Niemcy
F-19
Rapidform (Smart Solutions)		F-11
Redakcja Czasopisma Hydraulika i Pneumatyka
Polska
G-53
Renishaw
Polska
F-20
Renner GmbH Kompressoren
Niemcy
G-67
Romer (Hexagon)
Francja
F-8
Schwenk (Oberon)
Niemcy
F-32
Seifert
Niemcy
F-33
Siti-Pol
Polska
G-93
Smart Solutions Robert Kaczmarczyk
Polska
F-11
Staubli Łódź
Polska
G-46
Stiefelmayer-Reicherter
Niemcy
F-19
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich Ośrodek Doskonalenia Kadr Polska
G-53
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
Sekcja Sterowania i Napędu Hydraulicznego ZG SIMP Polska
G-53
Struers
Polska
F-10
Sylvac (Oberon)
Szwajcaria
F-32
Szef Utrzymania Ruchu
Polska
G-52
Taylor Hobson
Wielka Brytania
F-50
Taylor Hobson Polska
Polska
F-50
TEST Systemy Uszczelniające
Polska
G-53
Toropol
Polska
F-34
Trafex Mariusz Majewski
Polska
G-56
Trimos (Oberon)
Szwajcaria
F-32
Tubes International
Polska
E-1
UHL (ITA)
Niemcy
F-2
Vanitystyle
Polska
G-85
VOLZ Hydraulik
Polska
G-89
Wilcox-PC-DMIS (Hexagon)
USA
F-8
Wilnos
Niemcy
F-33
WinterMaschinenbau
Niemcy
F-33
Wyler (Oberon)
Szwajcaria
F-32
Zakład Ślusarstwa Produkcyjnego Eugeniusz Buła Polska
G-66
Zoller Polska
Polska
F-3

Targi DNI DRUKU 3D i TEiA
3D AUTOMATION

Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Holandia
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska

B-58
B-83
B-64
B-44
B-37
B-01
B-7
B-109
B-04
B-12
B-29
B-160
B-139
B-23
B-26
B-105
B-75
B-111
B-140
B-66
B-41
B-62
B-10
B-19
B-112
B-113
B-139 A
B-88
B-82
B-42
B-115

Polska
Polska
GAIA MULTITOOL
Polska
GRAFTEN
Polska
HERZ POLSKA
Polska
HEXAGON 3D
Polska
HP
Polska
IGUS
Polska
Infinitech 3D
Polska
INSTYTUT DIZAJNU
Polska
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Polska
ISOTEK
Polska
JM Elektronik
Polska
MATERIALISE
Polska
MONKEYFAB
Polska
MULTIPROJEKT
Polska
NOCTUO 3D
Polska
OMNI 3D
Polska
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Polska
Politechnika Rzeszowska
Polska
Politechnika Świętokrzyska
Polska
Politechnika Warszawska
Polska
Procax
Polska
Prosolutions
Polska
PRUSA RESEARCH
Czechy
PYRAMID
Polska
RADOMSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII Polska
REPRAPY.PL
Polska
SIBA POLSKA
Polska
SIT Polska
Polska
SMARTTECH
Polska
SOLVEERE
Polska
SONDASYS
Polska
SPECTRUM
Polska
SYGNIS NEW TECHNOLOGIES
Polska
Technology Applied
Polska
T-KONSULT
Polska
TRIPIODI
Polska
UBOT
Polska
UJK
Polska
URBICUM
Polska
VACU3D
Polska
VELLEMAN NV
Holandia
WITMAX TECHNOLOGIES
Polska
Wojskowa Akademia Techniczna
Polska
XPERTS
Polska

B-57
B-116
B-79
B-63
B-06
B-02
B-68
B-77
B-32
B-21
B-56
B-137
B-107
B-40
B-08
B-140
B-61
B-34
B-25
B-76
B-74
B-104
B-106
B-87
B-108
B-114
B-32
B-09
B-159
B-78
B-03
B-85
B-84
B-135
B-14
B-138
B-86
B-59
B-80
B-89
B-81
B-132
B-114
B-103
B-55

3D GENCE
3D LAB
3D PHOENIX
3D PRINTERS
3D SERVICES
3devo
3dl.tech
7h7
ABC DATA
AEMCA
AGH Kraków
AKCESORIA CNC
ARTFLEX
ARTFLEX czołg
ASP Warszawa
ASP Wrocław
ATMAT
BALTICAD
BIBUS MENOS
BLIXET
CADXPERT
DEVIL DESIGN
DRAGON 3D
ELEKTRODA
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA
ELEKTROtechnik automatyk (media)
F3D Filament
FIBERLOGY
FILAMENT PM
FILAMENTS 4U
FREDEN Zakład Narzędzi i Wdrażania Technologii

Alfred Nitschke

FUSION 3D
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PLAN hal

targowych
STOM-TOOL
STOM-BLECH
STOM-ROBOTICs
STOM-LASER
SPAWALNICTWO
WIRTOPROCESY
pneumaticon
control-stom
expo-surface
Dni druku 3D
TEiA

Informacje dla
zwiedzających
JORGENSEN
CLEANTECH

Ceny biletów wstępu:
• normalny bez rejestracji (w tym katalog):
25 zł
• po zarejestrowaniu lub pozostawieniu
ważnego zaproszenia, tj. pozostawieniu
wizytówki lub wypełnieniu danych
teleadresowych: wstęp bezpłatny
• bilet dla szkół:
• I i II dzień targów: 25 zł (w tym katalog)
• III dzień targów: wstęp bezpłatny na
podstawie listy uczniów i opiekunów

Ceny biletów parkingowych:
• samochody osobowe (opłata jednorazowa):
15 zł
• autokary do godz. 12.00: 20 zł
• autokary po godz. 12.00: 15 zł

Katalogu: bezpłatnie! – po rejestracji
Cena katalogu w wysyłce pocztowej po zakończeniu targów (obejmuje koszty wysyłki): 60 zł
Godziny otwarcia targów:
10.04.2018: 9.00–17.00
11.04.2018: 9.00–17.00
12.04.2018: 9.00–16.00
10-12 kwietnia 2018

Dojazd do targów:
• autobusem MPK - linie:
• 25 (przystanek Targi Kielce)
• 110 (przystanek Zakładowa)
• 36, 37, 54, 112 (przystanek Batalionów
Chłopskich III)
• 9, 32 (przystanek Łódzka/Przęsłowa)
Szczegółowych informacji udziela:
Biuro Obsługi Wystawców
(w godzinach otwarcia targów),
tel.:
41 365 13 61
41 365 13 62
41 365 12 66
41 365 12 67
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30 Przemysł w liczbach
8

„Dobra koniunktura na rynku krajowym i ożywienie za granicą
sprawiły, że ubiegłoroczne wyniki polskiego przemysłu były najlepsze od 6 lat, z dynamiką produkcji prawie dwukrotnie wyższą od średniej dla całej UE. Przełożyło się to nie tylko na lepszą sprzedaż przedsiębiorstw produkcyjnych, ale również na
wzrost zatrudnienia w przemyśle. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że obecny rok nie powinien być gorszy. Przeciwnie
– możemy oczekiwać kolejnych wzrostów. Dobra koniunktura
powinna się utrzymać, a wykorzystywane na większą skalę środki unijne powinny zapewnić większą liczbę inwestycji”.
Paweł Kruk, redaktor naczelny
MM Magazynu Przemysłowego
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Cieszy nie tylko utrzymujący się od kilku lat wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, ale również fakt, że jego
wartość systematycznie rośnie, zbliżając się do rekordowego poziomu z początku obecnej dekady.

– średnia stopa bezrobocia
rejestrowanego w 2017 r.
(8,2% w 2016 r.)

Produkcja maszyn i urządzeń oraz wyrobów
z metali w Polsce (r/r, w %)
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18,7

wyroby ze stali

15

zł – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw w 2017 r.

maszyny i urządzenia
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Wzrost inwestycji
w środki trwałe

+5,4%
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Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wzrost inwestycji w środki trwałe w całym 2017 r. wyniósł 5,4%,
podczas gdy rok wcześniej zanotowano spadek o 7,9%. Bardzo duży udział w tym wyniku miały inwestycje w maszyny
i urządzenia, które w ostatnim kwartale ub.r. zanotowały dwucyfrową dynamikę wzrostu.

15,0

7,5

3

źródło: GUS

6,02

mln osób – przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r. (o 4,5% wyższe
niż rok wcześniej)

źródło: GUS

6

Procenty, liczby, wartości
6,6%

Produkcja sprzedana przemysłu w Polsce (r/r, w %)

7

Zapoczątkowany w 2016 r. pozytywny trend w produkcji maszyn i urządzeń, a także wyrobów z metali,
wyrażony dwucyfrowym wzrostem, utrzymał się również w ubiegłym roku. W branży maszyn i urządzeń
jest to szczególnie pozytywna informacja, gdyż od początku tej dekady produkcja w tym dziale notowała
spore wahania.

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu z podziałem na działy w 2017 r. (r/r, w %)
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W 2017 r. wszystkie główne gałęzie przemysłu, poza górnictwem, zanotowały wzrost produkcji sprzedanej. Największy przyrost zanotowano w działach maszyny
i urządzenia, produkcji metali oraz wyrobów z metali, podczas gdy przed rokiem na czele znajdowały się meble, wyroby z metali oraz samochody, naczepy i przyczepy.
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