
Bogaty i nowoczesny park 
maszynowy, jaki posiada 
POLCOMM, stwarza wręcz 
nieograniczone możliwości pro-
dukcyjne. Producent znany jest 
z realizacji zadań nietypowych, 
specjalizuje się w zamówie-
niach projektowanych ade-
kwatnie do potrzeb i specyfiki 
pracy klienta. Przedsiębiorstwo 
skupia się na zindywidualizowa-
nej ofercie, wizytuje potencjal-
nych klientów i poszukuje dla 
nich nowych, lepszych rozwią-
zań konstrukcyjnych. Efektem 
są narzędzia dostosowane do 
wymogów maszyny i rodzaju 

Frezy spiralne 
pełnowęglikowe

POLCOMM to znany na polskim rynku producent narzędzi skrawających, 
który od 17 lat dostarcza profesjonalne narzędzia zarówno potentatom rynku, 
jak i mniejszym przedsiębiorstwom z branży drzewnej, meblarskiej i stolarki 
otworowej. Firma produkuje narzędzia ze stali szybkotnącej, węglika spiekanego 
i diamentu polikrystalicznego.

obrabianego materiału. Firma 
zaspokaja zapotrzebowanie 
rynku na produkty o nietypo-
wych wymiarach oraz zastoso-
waniach, dostarcza specjalne 
rozwiązania, które często wy-
konują jednocześnie dwie lub 
trzy operacje. Klienci, poza 
otrzymaniem produktów sto-
sownych do wymagań, zyskują 
również optymalizację proce-
sów produkcyjnych: krótszy 
czas obróbki, niższe koszty pro-
dukcji. Taka forma działalności 
przynosi marce POLCOMM wy-
mierne korzyści i stawia ją na 
pozycji wiarygodnego partnera. Szeroki asortyment frezów spiralnych.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Frezy do obróbki 
drewna i materiałów 
drewnopochodnych

Bogata oferta firmy  
POLCOMM zawiera m.in. frezy 
do obróbki drewna i materiałów 
drewnopochodnych. Producent 
realizuje specyficzne potrzeby 
klientów, dostarczając frezy 
trzpieniowe i nasadzane, dedy-
kowane do określonych zadań, 
począwszy od prostych czyn-
ności, aż po zaawansowane 
wykończenia.

Frezy trzpieniowe podzielo-
ne są na kilka odrębnych grup: 
proste, profilowe, spiralne, co 
ułatwia odbiorcy poruszanie 
się w szerokim asortymencie. 
W połowie tego roku POLCOMM 
zdecydował się na uzupełnienie 
swojej oferty tzw. standardami 
rynkowymi w zakresie frezów 
trzpieniowych. Wieloletnie do-
świadczenie pozwoliło łatwo 
wytypować najbardziej popu-
larne na rynku egzemplarze 
narzędzi. Wybrane wymiary 
frezów spiralnych będą teraz 
wysyłane do odbiorców w cią-
gu dwudziestu czterech godzin. 
To nowość w ofercie firmy, do-
tychczas klienci musieli czekać 
na realizację zamówień mini-
mum kilka dni. Wśród szybko 
dostępnych narzędzi są peł-
nowęglikowe frezy trzpieniowe 
wstępne i wykańczające. To 
frezy monolityczne, wykonane 
z wysokiej jakości węglika spie-
kanego, posiadające trzy spiral-
ne ostrza tnące. Charakteryzuje 

je odpowiednio zaprojektowana 
geometria ostrzy ułatwiająca 
odprowadzanie wiórów do góry. 
Narzędzia te przeznaczone są 
do rozcinania, rowkowania 
i frezowania. Świetnie 
sprawdzają się przy pra-
cy w drewnie, płycie 
MDF, laminowanej 
płycie wiórowej i PCV, 
można nimi obra-
biać również płyty HDF 
i sklejkę. Stosowane są zarówno 
na obrabiarkach górnowrzecio-
nowych, jak i zautomatyzowa-
nych centrach obróbczych CNC. 
Dostępne w 24 godziny produk-
ty to na razie kilkanaście pozycji 
w różnych wymiarach, z dwóch 
grup produktowych.

Frezy wstępne dedykowa-
ne są do obróbki zgrubnej: fre-
zowania wąskich płaszczyzn, 
wycinania prosto- i krzywoli-
niowego. Dostępne są także 
egzemplarze frezów do głębo-
kich wybrań. Narzędzia do ob-
róbki wstępnej mają adekwatny 
do geometrii ostrza rozdzielacz 
wióra (potocznie zwany na 
rynku łamaczem wióra), który 
zwiększa stopień rozdrobnie-
nia wióra. Druga grupa frezów 
przeznaczona jest do obróbki 
wykańczającej: do frezowania 
wąskich płaszczyzn prosto- 
i krzywoliniowo, frezowania 
otworów przelotowych, np. pod 
wkładkę zamka, klamkę czy wi-
zjer. Zarówno frezy wstępne, jak 
i wykańczające mają możliwość 
wiercenia otworów. Narzędzia 

Frezy do obróbki wykańczającej.

Frezy do obróbki zgrubnej z rozdrabniaczem wióra.

te są efektem wieloletnich do-
świadczeń firmy w realizacji 
projektów wymagających spe-
cjalnych rozwiązań. Oferowane 
frezy spiralne mają podniesioną 
trwałość i wytrzymałość, speł-
niają wysokie wymagania, ja-
kie stawiają najnowsze trendy 
w procesach obróbki drewna 
i materiałów drewnopochodnych.

Poza dostępnymi „od ręki” 
frezami spiralnymi POLCOMM 
produkuje szereg innych rozwią-
zań w tym zakresie. W ofercie 
są frezy spiralne wykonane ze 
stali szybkotnącej i z węglika 
spiekanego, w różnych geome-
triach ostrza, z kilkoma warian-
tami rowka wiórowego, także 
ze specjalnymi powłokami wy-
dłużającymi żywotność. Firma 
projektuje również rozwiązania 
dedykowane pod konkretne pro-
file. Produkowane są też frezy 
wstępno-wykańczające, które 

gwarantują skrócenie czasu 
obróbki, eliminując konieczność 
wymiany narzędzi w trakcie 
procesu.

Nowa oferta POLCOMM 
ma na celu lepsze zaspoko-
jenie potrzeb rynku. Firma 
nadal oferuje pełne wsparcie 
klientom poszukującym indy-
widualnych rozwiązań, projek-
tując narzędzia specjalistyczne 
o wysokim stopniu technicz-
nego zaawansowania. Zakres 
produkowanych przez firmę 
narzędzi obejmuje: frezy i gło-
wice trzpieniowe, frezy i gło-
wice nasadzane, wiertła, piły 
tarczowe, noże wymienne i sys-
temy mocowań. Ważnym ele-
mentem działalności firmy są 
również usługi serwisowe, czyli 
ostrzenie i pełna regeneracja 
narzędzi skrawających.       

 | POLCOMM

Frezy spiralne.

www.4woodi.pl
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