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Maszyny
do drewna i metalu

Piotr Kmiecik: Jak prezentuje się hi-
storia firmy POLCOMM?
Iwona Paczuska: PHM POLCOMM jest 
polską firmą założoną w 2000 ro-
ku przez Dariusza Kozaka. Początko-
wo nasza działalność opierała się na 
sprzedaży noży wymiennych. W ro-
ku 2004 zaczęliśmy tworzyć park ma-
szynowy, dokonując zakupu pierw-
szej maszyny. Była to TIGRA 1500, 
która służyła do produkcji oraz ser-
wisu noży wymiennych. W roku 
2006 poszerzyliśmy naszą ofertę o 
serwis narzędzi diamentowych. Do 
tego celu zakupiliśmy kolejną maszy-
nę - VOLLMER QM. Dwa lata później 
przystąpiliśmy do budowy zakładu 
produkcyjnego w Chlewiskach, któ-
ry obecnie stanowi siedzibę firmy. 
W roku 2009 uruchomiliśmy pro-
dukcję narzędzi skrawających do ob-
róbki drewna i materiałów drew-
nopochodnych w wyposażonym w 
nowoczesny park maszynowy zakła-
dzie. Cztery lata później poszerzy-
liśmy zakres produkcji o narzędzia 
skrawające przeznaczone do obrób-
ki metali.

Piotr Kmiecik: Na jakim etapie roz-
woju znajduje się obecnie firma?
Iwona Paczuska: Aktualnie zatrud-
niamy około 90 pracowników. Moż-
na powiedzieć, iż od momentu po-
wstania dynamicznie rozwijamy 
się zarówno w zakresie możliwości 
produkcyjnych, jak i rozwiązań sys-

temowych oraz informatycznych. 
W ostatnich latach wzrost sprzeda-
ży produkowanych narzędzi wynosi 
kilkanaście procent rok do roku. Po-
za rynkiem krajowym POLCOMM do-
starcza narzędzia do wielu państw 
z zagranicy, m.in. do: Rosji, Szwecji, 
Danii, Niemiec, Słowacji, Czech, Li-
twy czy Rumunii. Bardzo aktywnie 
dbamy o nasz rozwój współpracując 
z licznymi stowarzyszeniami, uczel-
niami, instytucjami oraz międzyna-
rodowymi konsultantami w zakresie 
obróbki skrawaniem. Jesteśmy człon-
kiem Doliny Lotniczej, Polskiej Izby 
Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, 
współpracujemy z Politechniką Rze-
szowską i Politechniką Warszawską, 
a także Instytutem Zawansowanych 
Technologii Wytwarzania w Krako-
wie. Wieloletnie doświadczenie, no-
woczesna infrastruktura oraz park 
maszynowy stawiają nas w pozycji 
wiarygodnego partnera na rynku.

Piotr Kmiecik: Gdzie wykorzystywa-
ne są narzędzia produkowane przez 
firmę POLCOMM?
Iwona Paczuska: Nasze narzędzia 
znajdują zastosowanie w wiodą-
cych gałęziach przemysłu. W pierw-
szej kolejności należy wymienić na-
rzędzia do drewna, z których na co 
dzień korzystają producenci mebli, 
podłóg, schodów, drzwi, okien, za-
kłady stolarskie oraz inne przedsię-
biorstwa prowadzące działalność w 
zakresie obróbki drewna, materia-
łów drewnopochodnych czy two-
rzyw sztucznych. Ważną dziedzinę z 
naszej oferty stanowią również na-
rzędzia do metalu wykorzystywane 
m.in. w przemysłach: maszynowym, 
ciężkim, gazowniczym oraz w mo-
toryzacji czy lotnictwie. POLCOMM 
kompleksowo obsługuje zarówno 
dużych, jak i małych klientów.

Piotr Kmiecik: Jeśli chodzi o park ma-
szynowy, to jakie maszyny i urządze-
nia firma wykorzystuje do produkcji 
narzędzi?
Iwona Paczuska: POLCOMM może po-
chwalić się zaawansowanym techno-
logicznie parkiem maszynowym. W 
pracy wykorzystujemy m.in.: frezarki 
pięcioosiowe, automatyczne tokarki 
CNC oraz szlifi erki, a wszystko od re-
nomowanych producentów, tj.: DMG 
MORI, VOLLMER, TIGRA, EWAG, WAL-
TER, FANUC czy GF AgieCharmilles. 
Poza tym korzystamy z wielu urzą-
dzeń pomocniczych typu: wyważarki 
dynamiczne, piaskarki do czyszczenia 
korpusów czy myjki ultradźwiękowe 
do czyszczenia detali oraz urządzeń do 
kontroli jakości, takich jak: projekto-
ry pomiarowe i skanery optyczne czy 
maszyny pomiarowe, w tym współ-
rzędnościowa QUANTUM.

Piotr Kmiecik: Jak prezentuje się ak-
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tualna oferta produktowa?
Iwona Paczuska: Obecnie POLCOMM 
produkuje narzędzia wykonane ze 
stali szybkotnącej HSS i węglika 
spiekanego HM, a także narzędzia z 
ostrzami z HM i diamentu polikry-
stalicznego PKD. Produkty przezna-
czone są do obróbki drewna i mate-
riałów drewnopochodnych, a także 
stali, żeliwa, aluminium, innych me-
tali nieżelaznych, grafitu i tworzyw 
sztucznych. Asortyment firmy został 
podzielony na sześć grup produkto-
wych dedykowanych obróbce drew-
na, są to: frezy i głowice trzpieniowe, 

frezy i głowice nasadzane, wiertła, 
piły tarczowe, noże wymienne oraz 
systemy mocowań. Specjalizujemy 
się w realizacji zamówień indywidu-
alnych.

Piotr Kmiecik: Jak zatem wygląda 
obsługa klienta indywidualnego ze 
strony firmy POLCOMM?
Iwona Paczuska: Zawsze projektuje-
my rozwiązania adekwatne do jego 
potrzeb oraz specyfi ki pracy. Posiada-
my własne biuro konstrukcyjne, gdzie 
wykorzystujemy zaawansowane pro-
gramy 3D do symulacji i projektowa-

Siedziba PHM POLCOMM mieści się w Chlewiskach koło Lubartowa (woj. lubelskie)                                                            Fot. POLCOMM

nia. Wszystkie produkowane przez 
nas narzędzia są dostosowane do wy-
mogów konkretnej maszyny oraz ro-
dzaju obrabianego materiału, co nie-
wątpliwie pozwala na optymalizację 
poszczególnych procesów produk-
cyjnych u klienta. W celu jak najlep-
szego doboru narzędzi dojeżdżamy 
do klienta oraz dokładnie zapoznaje-
my się z parkiem maszynowym na 
miejscu. Oferujemy wsparcie techno-
logiczne i doradztwo techniczne za-
równo w zakresie o bróbki, doboru na-
rzędzi, jak i technologii produkcji. 
Często proponujemy specjalne rozwią-
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zania wykonujące jednocześnie dwie 
lub trzy operacje. W efekcie klient osią-
ga krótszy czas obróbki, a tym samym 
zmniejszają się jego koszty produkcji.
Narzędzia POLCOMM spełniają wszel-
kie wymagania, jakie stawiają naj-
nowsze trendy w procesach obróbki 
drewna i materiałów drewnopochod-
nych. Producentom mebli dostarczamy 
narzędzia do produkcji frontów meblo-
wych, producentom stolarki otworo-
wej: frezy trzpieniowe i nasadzane do 
profi lowania skrzydeł i ościeżnic, frezy 
spiralne do wycinania kieszeni zam-
kowych, wizjerów, otworów wentyla-
cyjnych, a także pełne zestawy wierteł 
do wszelkich otworów, np. pod zawia-
sy czy klamki, a producentom podłóg: 
frezy nasadzane do podłóg wielowar-
stwowych, frezy do podłóg z drewna 
litego oraz zestawy frezów przeznaczo-
nych do profi lowania, listew, załamy-
wania krawędzi, produkcji deski pod-
łogowej czy parkietu. 

Piotr Kmiecik: W przypadku tylu róż-
nych rodzajów narzędzi jak wygląda 
ich serwis?

Iwona Paczuska: POLCOMM świadczy 
usługi serwisowe w zakresie pełnej 
regeneracji narzędzi skrawających. 
Oferujemy najwyższą dokładność 
ostrzenia w procesie, który przepro-
wadzamy na sterowanych nume-
rycznie maszynach ostrzących. Takie 
rozwiązanie zapewnia bardzo du-
że możliwości w kształtowaniu geo-
metrii ostrzy oraz wysoką gładkość 
ostrzonych powierzchni. Ostrzenia 
dokonujemy w oparciu o odpowiednie 
pakiety programowe. Proces ten po-
przedzony jest zawsze czyszczeniem 
narzędzia. Przed tym mierzymy ubyt-
ki w narzędziu przy użyciu projekto-
ra pomiarowego, natomiast zaraz po 
ostrzeniu odpowiednio je konserwu-
jemy, wyważamy dynamicznie oraz 
poddajemy kontroli jakości. Zawsze 
gwarantujemy zgodność profi lu z wy-
maganym przez klienta.

Piotr Kmiecik: W imieniu magazynu 
„Kurier Drzewny” serdecznie dzięku-
ję za rozmowę.
Iwona Paczuska: Również bardzo 
dziękuję.

„CYTAT”

„Poza rynkiem krajowym POLCOMM 
dostarcza narzędzia do wielu państw z 
zagranicy, m.in. do: Rosji, Szwecji, Danii, 
Niemiec, Słowacji, Czech, Litwy czy 
Rumunii.”
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