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Element Twojego biznesu

Frezowanie i toczenie - obróbka skrawaniem CNC

ŚwiadczymyŚwiadczymy usługi obróbki skrawaniem w zakresie frezowania (wymiary detalu                   

do 1350 x 600 mm) i toczenia (maks. długość toczenia do 1000 mm), stali czarnej,                   

nierdzewnej, aluminium, żeliwa oraz wiercenia na maszynach konwencjonalnych oraz 

sterowanych numerycznie. Wykonujemy detale według przesłanej dokumentacji 

technicznej oraz opracowujemy własną technologię. Elementy wykonujemy                   

pojedynczo lub w partiach średnio i wielkoseryjnych.

Projektowanie i wykonawstwo form 

Wykonujemy formy do wtrysku tworzywa, odlewnicze i do betonu według dokumen-

tacji technicznej klienta, bądź według projektu naszego biura konstrukcyjnego.              

Dodatkowo zajmujemy się również remontem form.

Projektowanie i wykonawstwo urządzeń specjalnych dedykowanych dla odlewni          

i producentów z branży automotive

W naszym portfolio znajdują się urządzenia do mycia ciśnieniowego form, testery 

szczelności form oraz do wykonywania odlewów w kokilach. Ponadto zajmujemy się 

budową maszyn do optymalizacji linii produkcyjnych oraz ich modernizacją.

Wtrysk tworzywa

Specjalizujemy się w produkcji detali z tworzyw sztucznych. Produkujemy na formach 

wykonanych w naszej firmie oraz formach powierzonych nam przez klientów. 

Wykonujemy wyroby z tworzyw sztucznych takich jak: polipropylen PP czarny, 

polipropylen, granulat biały i bezbarwny, polistyren ABS, polietylen granulat LDP.

Cięcie i gięcie

Wykonujemy cięcie blach na gilotynie oraz gięcie blach na krawędziarce. 

Spawanie i wykonanie konstrukcji stalowych 

Oferujemy usługę spawania metodami MIG MAG i TIG od mniejszych elementów, 

takich jak platformy transportowe i przenośniki rolkowe, po potężne konstrukcje 

stalowe np. dla cukrowni. 

USŁUGI



O FIRMIE

Element Twojego biznesu

Solidność, terminowość oraz trwałość to motto 

przewodnie naszej firmy. Produkujemy elementy 

wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu 

łącząc kilka technologii wytwarzania. Nasz park 

maszynowy ma duży potencjał produkcyjny.

WW chwili obecnej wykonujemy wyroby metodą  

wtrysku tworzywa, obróbki skrawaniem, a także 

elektrodrążenia, spawania oraz dowolnie łącząc te 

metody. Tworzymy dokumentację konstrukcyjną 

zleconych detali, wdrażając je kompleksowo do 

produkcji oraz modelując i wykonując prototypy na 

drukarkach 3D. 

W portfolio wykonywanych produktów znajdują 

się między innymi: akcesoria meblowe, detale do 

motoryzacji, elementy do pieców CO oraz różne 

formy odlewnicze, wtryskowe i do betonu. Oprócz 

produkcji seryjnej zajmujemy się projektowaniem, 

konstruowaniem i wykonywaniem urządzeń spec-

jalnych dla różnych gałęzi przemysłu. 

Jeżeli poszukujecie elastycznego działania, 

konkurencyjnej oferty oraz wykonawcy, który              

zrealizuje profesjonalnie zamówienie począwszy 

od dobrania technologii po gotowy produkt, 

zapraszamy do współpracy!

Jesteśmy zakładem produkcyjno-usługowym wyspecjalizowanym jako narzędziownia i producent           

niestandardowych detali, przyrządów i urządzeń specjalnych. 

WTRYSKARKI

  2 x Krauss Maei
 otwarcie: maks. 650 mm
 gramatura wtrysku: 415 g
 prześwit między kolumnami: 500 x 500 mm
  Battenfeld
  otwarcie: maks. 700 mm
 gramatura wtrysku: 180 g
 prześwit między kolumnami: 510 x 510 mm

TOKARKI

  TBI TC 200   
 średnica toczenia: 210 mm
 długość toczenia: 460 mm
  Spinner TC– 2 MC 
 średnica toczenia: 120 mm
  długość toczenia: 250 mm
  Takamaz  
 średnica toczenia: 165 mm
 długość toczenia: 203 mm
  2 x Hyunday HIT 85-02
 długość toczenia: 300 mm 

URZĄDZENIA SPECJALNE

  Urządzenie do czyszczenia form
  Tester szczelności form
  Otwieracz kokili

 

SYSTEMY TRANSPORTOWE

  Platformy transportowe
  Przenośniki taśmowe

 

SZLIFIERKI

  Do otworów 
 maksymalna średnia detalu: 350 mm 
 maksymalna długość detalu: 400 mm
  Do kół zębatych 
 moduł: 3 – 10 
  średnica szlifowania: 600 mm
  Do płaszczyzn 
 powierzchnia szlifowania: 1000 x 400 mm
  Elektromagnetyczna szlifierka do płaszczyzn 
 wymiary stołu: 600 mm

FREZARKI

  2 x TBI VC 1060
 maksymalny wymiar obróbki: 
 1000 x 600 x 550 mm
  2 x TBI VC 1270
 maksymalny wymiar obróbki: 
  1200 x 700 x 650 mm
  TBI MVC 1890
 maksymalny wymiar obróbki: 
 1800 x 900 x 800 mm

POZOSTAŁE MASZYNY

  Obrabiarka do głebokiego wiercenia AX3 
 przejazd: do 1600 mm
     nośność stołu: do 7 t
  Wiertarko-frezarka AX5
 nośność stołu: 20 t
  przestrzeń obrotu: Ø 3100 mm
  Portalowe centrum obróbkowe TBI SDV-H 5229
 przesuw wzdłużny stołu: 5200 mm
 przesuw poprzeczny stołu: 2900 mm

 

  Prasa 
 nacisk nominalny: 250 t
  Wiertarki: promieniowa i stołowa słupowa
  Ramię pomiarowe Faro
  Krawędziarka do gięcia metali 
    Nożyce gilotynowe do blach 
  Laser Tracker
  Wycinarka laserowa

PARK MASZYNOWY WYBRANE PRODUKTY

AKCESORIA MEBLOWE

  Stopki
  Zawiasy
 

AKCESORIA DLA PRODUCENTÓW KOTŁÓW CO

  Klamki do zamykania drzwi kotłów CO
  Stopki regulowane i wahliwe regulowane
  Mufy
  Dysze nadmuchu
  Zestawy wyczystne
 

AKCESORIA DLA BRANŻY SPOŻYWCZEJ

  Nakrętki

FORMY

  Do odlewu aluminium
  Do wtrysku tworzywa
  Do betonu
 


