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R E K L A M A

Producent narzędzi – firma POLCOMM 
z Lubartowa (woj. lubelskie), reagując na 
zapotrzebowanie odbiorców na narzędzia 
z szybkim czasem dostawy, podjęła decy-
zję o uzupełnieniu swojej oferty tzw. stan-
dardami rynkowymi. 

– Dotychczas produkowaliśmy na-
rzędzia pod konkretne zamówienia, co 
wiązało się z przynajmniej kilkudnio-
wym oczekiwaniem na produkt – infor-
muje Iwona Paczuska, odpowiedzialna 
za marketing i PR w firmie POLCOMM. 
– Obecnie wprowadzamy do oferty kil-
kanaście pozycji frezów trzpieniowych 
w różnych wymiarach, które będą wysy-
łane do odbiorców w ciągu 24 godzin. 

Frezy do każdego 
rodzaju obróbki
Oferta obejmuje monolityczne frezy 
trzpieniowe wstępne i wykańczające prze-
znaczone do rozcinania, rowkowania i fre-
zowania. To narzędzia pełnowęglikowe, 
wykonane z wysokiej jakości węglika spie-
kanego, posiadające trzy spiralne ostrza 
tnące. Cechuje je odpowiednio zaprojekto-
wana geometria ostrzy ułatwiająca odpro-

wadzanie wiórów do góry. Frezy wstępne 
przeznaczone są do obróbki zgrubnej: fre-
zowania wąskich płaszczyzn, wycinania 
prosto- i krzywoliniowego. Narzędzia mają 
adekwatny do geometrii ostrza rozdzielacz 
wiórów (potocznie zwany na rynku łama-
czem wiórów), który zwiększa stopień ich 
rozdrobnienia. W grupie tej dostępne są 
również frezy do głębokich wybrań. 

Frezy wykańczające przeznaczone są 
do obróbki wąskich płaszczyzn prosto- 
i krzywoliniowo, frezowania otworów 
przelotowych, np. pod wkładkę zamka, 
klamkę czy wizjer. Oferowane frezy spi-
ralne sprawdzają się przy pracy w drew-
nie, płycie MDF, laminowanej płycie 
wiórowej i PVC. Można nimi również 
obrabiać płyty HDF i sklejkę. Stosowane 
są zarówno na obrabiarkach górnowrze-
cionowych, jak i zautomatyzowanych 
centrach obróbczych CNC. 

– Narzędzia te są efektem wieloletnich 
doświadczeń firmy, mają podniesioną 
trwałość i wytrzymałość, spełniają wy-
magania, jakie stawia rynek w zakresie 
obróbki drewna i materiałów drewnopo-
chodnych – zaznacza Iwona Paczuska.

Produkcja specjalistycznych 
narzędzi od 17 lat
POLCOMM poza opisywanymi produk-
tami, oferuje szereg innych rozwiązań 
pod indywidualne zamówienia. W gru-
pie frezów spiralnych dostępne są na-
rzędzia ze stali szybkotnącej i z węgli-
ka spiekanego, w różnych geometriach 
ostrza, z kilkoma wariantami rowka 
wiórowego, także ze specjalnymi powło-
kami wydłużającymi żywotność. Firma 
projektuje również specjalne rozwiąza-
nia dedykowane konkretnym profilom. 
Wykonuje także frezy wstępno-wykań-
czające, które gwarantują skrócenie 
czasu obróbki, eliminując konieczność 
wymiany narzędzi w trakcie procesu.

– Warto zaznaczyć, że POLCOMM 
jest jedną z dynamiczniej rozwijających 
się firm na rynku krajowym, zajmują-
cych się produkcją i kompleksową ob-
sługą serwisową narzędzi stosowanych 
przez firmy prowadzące działalność 
w zakresie obróbki drewna i materiałów 
drewnopochodnych – dodaje Iwona Pa-
czuska. – Firma powstała w 2000 roku 
i od samego początku stale rozbudowuje 
potencjał technologiczny. Oferuje sze-
roką gamę własnej produkcji narzędzi 
skrawająco-tnących.

Oferta firmy obejmuje frezy trzpieniowe 
proste, profilowe i spiralne, frezy nasadzane 
proste i profilowe, głowice formatyzują-
ce, wiertła, piły tarczowe, noże wymienne 

i systemy mocowań. 
POLCOMM produkuje 
narzędzia o wysokim 
stopniu technicznego 
zaawansowania z róż-
nych gatunków stali 
i węglika spiekanego, 
z ostrzami z diamen-
tu polikrystalicznego 

od konkurencji, więc zamawiają narzę-
dzia specjalne, wykonywane wyłącznie 
dla nich. To pozwala im tworzyć produkty 
charakterystyczne dla swojej marki.   l  
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Frezy spiralne pełnowęglikowe wysyłane w 24 h
Narzędzia | Nowość w ofercie POLCOMM

Firma POLCOMM wprowadziła do oferty kilkanaście 
pozycji frezów trzpieniowych w różnych wymiarach, 
które będą wysyłane do odbiorców w ciągu 
dwudziestu czterech godzin.

i z węglika spiekanego. Firma produkuje 
także narzędzia o nietypowych wymiarach 
oraz zastosowaniach. Wpisuje się tym sa-
mym w obecne trendy wśród producen-
tów, którzy chcą się wzorniczo odróżnić 

Frezy wykańczające przeznaczone są do obróbki wąskich płaszczyzn prosto- i krzywoliniowo 
oraz frezowania otworów przelotowych. 

Frezy wstępne 
mają adekwatny 
do geometrii ostrza 
rozdzielacz wiórów, 
który zwiększa stopień 
ich rozdrobnienia.

W grupie frezów spiralnych dostępne są narzędzia ze stali szybkotnącej 
i z węglika spiekanego, w różnych geometriach ostrza, z kilkoma 
wariantami rowka wiórowego, także ze specjalnymi powłokami 
wydłużającymi żywotność. 
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