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Już 100 osób pracuje od kilku miesięcy 
w nowym zakładzie IMA SCHELLING 
GROUP w Kijewie k. Środy Wielkopol-
skiej, jednak dopiero w trakcie targów 
Drema w Poznaniu zdecydowano się 
zaprosić partnerów biznesowych i użyt-
kowników maszyn IMA oraz Schelling 
na uroczyste otwarcie fabryki, w któ-
rej montowane są okleiniarki Novimat 
Compact i Novimat Contour oraz pilarki 
Schellinga, z podzespołów dostarcza-
nych przez kooperantów oraz niemieckie 
i austriackie zakłady obu producentów. 

Austriacki Schelling, po okresie mniej 
korzystnych transakcji własnościowych, 
od pewnego czasu jest w Grupie IMA 
i znowu ma perspektywy rozwoju. W Pol-
sce przedstawicielstwo IMA powstało 
przed 24 laty, a Schellinga – przed 19 laty. 

Ulokowały się, za sprawą ówczesnej przy-
należności Schellinga do Grupy Homag, 
w Środzie Wielkopolskiej, gdzie Homag 
Polska, po rozwinięciu montażu kilku ty-
pów maszyn, zatrudnia dzisiaj 400 osób, 
zwiększając to zatrudnienie w minionych 
trzech latach czterokrotnie. 

Decydując się na pobudowanie w Pol-
sce nowego zakładu w ramach Grupy 
IMA-Schelling Polska, wybrano tereny 
w pobliskim Kijewie, gdzie swego czasu 
był duży zakład Hortexu. Wzniesiono 
okazałą halę o powierzchni 6 000 m2, 
a następnie dwupiętrowy budynek biu-
rowy, z salkami konferencyjnymi i zaple-
czem socjalnym dla około 120 osób, już 
związanych pracą dla IMA i Schellinga.

Otwarcie zakładu w Kijewie miało 
okazały charakter, bo 100 lat temu, w 1917 
r. Georg Schelling założył firmę Schelling, 
zaś nowa inwestycja jest pierwszym wspól-
nym przedsięwzięciem Grupy IMA Schel-
ling poza obszarem Niemiec.

– Dzięki nowej inwestycji zwiększamy 
swój potencjał i zapewniamy pracownikom 
lepsze warunki pracy – mówił Hans Dorn-
burg, prezes IMA Schelling Group Polska. 
– Możemy szybciej realizować zamówienia 
na okleiniarki i piły formatowe dla wielu 
klientów w Europie, ale też w Ameryce, Azji, 
Australii czy Kanadzie. 

Słowa gospodarza o licznych zamó-
wieniach potwierdzają się w halach mon-
tażowych. Goście zobaczyli w hali monta-

żu okleiniarek dziesięć maszyn Novimat, 
w różnym stopniu montażu, a na świetlnej 
tablicy – przebieg procesu każdej z nich, 
dla konkretnego odbiorcy. 

– Na tego typu okleiniarkach, pracu-
jących w dużych polskich fabrykach mebli, 
można wykonać operację okleinowania  
16 000 elementów w czasie 8 godzin pracy, 
a więc skoro na typową szafkę potrzeba 6 ele-
mentów, to wystarczy ich na ponad 2 600 sza-
fek – wyliczał Marek Kot, dyrektor Schelling, 
związany z tą firmą od początku jej działalno-
ści w Polsce. – Podobnie wysoką wydajnością 
cechują się pilarki formatowe Schellinga,  
na których można na jednej zmianie pociąć  
1 000 m3 płyty drewnopochodnej.

W innej części hali wykonywany jest 
montaż urządzeń transportowych i trans-
portu międzyoperacyjnego. Asortyment 
możliwości jest duży, co znajduje potwier-
dzenie w hali, gdzie widzieliśmy różne typy 
stołów i przenośników.

Pomiędzy poszczególnymi wydziała-
mi znajduje się magazyn wysokiego skła-
dowania z tysiącami części dla serwisu 
oraz do montażu i realizacji zamówień. 
Duży zespół pracowników zajmuje się każ-
dego dnia wysyłką części i podzespołów. 
Zamówienia napływające do południa są 
natychmiast kompletowane i do godz. 17 
ekspediowane do klientów.

Dumą nowego zakładu jest dział mon-
tażu agregatów i podzespołów, do wyko-
rzystania w maszynach, montowanych 
także w Niemczech i Austrii. 

– Wielka precyzja maszyn wymaga 
analogicznej dokładności i precyzji już 
na etapie powstawania podzespołów 
– tłumaczył Tomasz Leżała, dyrektor 
zakładu w Kijewie. – Dlatego po po-
wstaniu naszego zakładu kontynuowa-
ne są następne inwestycje w Niemczech 
i w Austrii. Wszystkie związane są tak-
że z poprawą warunków pracy, żeby 
utrzymać pracowników.

– Przez 13 lat pracowałem w prowi-
zorycznych warunkach – mówił Marek 
Kot – więc cieszę się z profesjonalnie 
przygotowanego biura, położonego 
blisko hal montażowych i magazynu. 
Wszak biurowiec stanowi teraz jedną 
całość z halą montażową.

– Znacząco polepszyły się też warun-
ki pracy działu sprzedaży – podkreślał 
Christian Rabe, dyrektor sprzedaży, 
gdy gości oprowadzano po dwóch pię-
trach, funkcjonalnych biurach i salkach 
konferencyjno-szkoleniowych. 

Nie są wielkie, więc okazjonalne 
spotkanie zorganizowano w hali na-
miotowej, zapewniając gościom wiele 
wrażeń i okazji do rozmów.   l

Jedną z nowości, którą podlubartowski pro-
ducent specjalistycznych narzędzi skra-
wających do obróbki drewna i materiałów 
drewnopochodnych – firma POLCOMM 
zaprezentowała na tegorocznej Dremie, 
jest głowica formatyzująca z ostrzami 
z diamentu polikrystalicznego do wysoko-
wydajnej obróbki na formatyzerkach. 

– Jej najnowsza konstrukcja, opraco-
wana we współpracy ze światowymi eks-
pertami, odpowiada na potrzebę pracy 

zdecydowanie cichszej i wydajniejszej niż 
w standardowych narzędziach tego typu 
– wyjaśnia Iwona Paczuska, specjalista 
ds. marketingu i PR w firmie POLCOMM. 
– Głowica formatyzująca PCD wykazuje 
dużą efektywność przy obróbce materia-
łów drewnopochodnych oklejonych folią, 
papierem, laminatem lub fornirem. 

Poznańskie targi były też pierwszą 
okazją dla producenta do zaprezento-
wania systemu PSS. 

– Jest to unikatowe rozwiązanie w skali 
kraju – dodaje przedstawicielka firmy. – PSS 
to rodzaj mocowania umożliwiającego płyn-
ną regulację położenia frezów względem 
siebie w zakresie 0-5 mm. Jest to rozwiązanie 
szczególnie korzystne przy seryjnej produk-
cji elementów łączonych na pióro-wpust, 
gdzie wymagana jest wysoka dokładność 
przy produkcji powtarzalnych elementów. 

Oferowany system pozwala skompen-
sować nierównomierność ruchu obroto-
wego wrzecion maszyny, czyli tzw. bicia na 
maszynie. Przy użyciu PSS operator łatwo, 
szybko i precyzyjnie dokonuje regulacji po-
łożenia frezów względem siebie dzięki wy-
znaczonej skali. System umożliwia także 
użycie tylko jednego zestawu narzędzi do 
produkcji elementów parkietu, paneli czy 
boazerii o różnych wymiarach. 

Narzędzia dokładniejsze, cichsze i wydajniejsze
Nowości | POLCOMM na targach Drema w Poznaniu

POLCOMM wykonuje narzędzia według indywidualnych 
zamówień – zaprojektowane do potrzeb technologicznych 
klienta, co nie oznacza, że nie posiada w standardowej 
ofercie wielu nowatorskich rozwiązań, które zaprezentował 
na tegorocznej Dremie.

Polcomm wprowadził do oferty kilkanaście pozycji frezów trzpieniowych w różnych wymiarach, 
które są wysyłane do odbiorców w ciągu 24 godzin. 

fo
t.

 K
. O

rl
ik

ow
sk

a

Pierwsze wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne Grupy iMA ScHELLiNG
iNwESTYcJE | Montaż agregatów, komponentów i całych maszyn

W 100-lecie firmy Schelling 
ruszył montaż okleiniarek, 
pilarek i urządzeń 
transportowych w nowym 
zakładzie Grupy IMA 
SCHELLING w Kijewie 
k. Środy Wielkopolskiej.

tEKSt I fOt. Janusz Bekas                                    

Od kilku miesięcy w Kijewie prowadzony jest montaż okleiniarek Novimat.
W innej części hali wykonywany jest montaż urządzeń transportowych i transportu 
międzyoperacyjnego.

Przedstawiciele firm IMA i Schelling dokonali otwarcia nowego zakładu.
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Frezy spiralne „od ręki”
Wśród nowości prezentowanych w Pozna-
niu przez POLCOMM znalazły się również 
frezy spiralne, które od lata bieżącego roku 
dostępne są „od ręki”. Firma, nastawiona 
głównie na zaspokajanie zindywidualizo-
wanych potrzeb klienta, zdecydowała się 
na nietypowe rozwiązanie w swojej ofer-
cie, wprowadzając tzw. standardy rynko-
we w zakresie pełnowęglikowych frezów 
trzpieniowych wstępnych i wykańczają-
cych. Wytypowane egzemplarze są teraz 
wysyłane do odbiorców w ciągu dwu-
dziestu czterech godzin. Przeznaczone 
do rozcinania, rowkowania i frezowania 
narzędzia wykonane są z wysokiej jakości 
węglika spiekanego, sprawdzają się przy 
pracy w drewnie, płycie MDF, laminowanej 
płycie wiórowej i PVC. Można nimi obra-
biać również płyty HDF i sklejkę.

Innowacyjne frezy i wiertła
POLCOMM posiada na swoim koncie rów-
nież szereg innowacyjnych rozwiązań – kil-
ka z nich zaprezentował na targach Drema. 
Pokazano frez trzpieniowy spiralny wykań-
czający HM/PCD. To wysokospecjalistycz-
ne narzędzie przeznaczone do drewna i ma-
teriałów drewnopochodnych oklejonych 
folią, papierem, laminatem lub fornirem. 
Minimalna średnica obrabianego profilu, 
do którego dedykowany jest frez, wynosi  
3 mm. Narzędzie zostało tak opracowane, 
aby efektywnie obrabiało jednocześnie 
dwa gatunki materiału: płytę HDF i MDF. 
Zastosowano w nim połączenie ostrza 
z węglika spiekanego i diamentu polikry-
stalicznego. W efekcie w płycie HDF pra-
cuje diamentowe ostrze, a w MDF ostrze 
z węglika spiekanego.

Zaprezentowano też wiertło puszkowe 
PCD o jedynej, niepowtarzalnej w Europie 
geometrii ostrza i technologii wykonania. 

– Narzędzie wykazuje się dużą sku-
tecznością podczas obróbki materiałów 
drewnopochodnych, szczególnie wysoką 
jakością krawędzi otworów w materiałach 
z różnorodną okleiną – informuje Iwona 
Paczuska. – Wyjątkowe w wiertle jest zasto-
sowanie podwójnej liczby nacinaków o spe-
cjalnej geometrii i rozdzielacza wióra na 
powierzchni czołowej. Uzyskano narzędzie 
o niskich oporach skrawania, zapewniające 
wysoką wydajność. Wiertło wykorzystywa-
ne jest do produkcji mebli z płyty komórko-
wej z wstawkami z płyty wiórowej. 

Na targach Drema POLCOMM zapre-
zentował także specjalistyczne wiertło 
stopniowe z ostrzami z węglika spiekane-
go. Jest to rozwiązanie przeznaczone do 
wiercenia w poprzek włókien, które jed-
nocześnie wykonuje kilka operacji obrób-
czych: wiercenie, nawiercanie, fazowanie 
obu stron otworu oraz zaokrąglanie kra-
wędzi elementu. Wiertło wykazuje się 
dużą skutecznością przy obróbce różnych 
gatunków drewna. 

Narzędzia nasadzane, piły 
tarczowe, głowice i noże TERSA
Wśród pokazanych na Dremie narzędzi 
nasadzanych znalazły się: frezy nasadza-
ne proste z ostrzami PCD do formatowa-
nia powierzchni, frez nasadzany prosty 
HM do wstępnej obróbki płaszczyzn, frez 
nasadzany profilowy HM do złączy kli-
nowych, frez nasadzany profilowy PCD 
do laminowanych materiałów drewno-
pochodnych oraz głowica aluminiowa na 
noże wymienne HM przeznaczona do for-
matowania i wyrównywania powierzch-
ni. W ofercie POLCOMM było także kilka 
przykładów pił tarczowych z ostrzami 
HM i PCD: z nożami bocznymi do cięcia 
wzdłużnego drewna na wielopile, z nacię-
ciami wyciszającymi do cięcia poprzecz-
nego drewna, piła jednostronnie skośna 
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do formatowania jednostronnego, skła-
dana piła podcinająca z ostrzami PCD. 

W prezentacji targowej znalazł się 
także przekrój noży wymiennych, od 
prostych, przeznaczonych do strugarek, 
po noże profilowe do głowic, z HSS, peł-
nowęglikowe, z wkładkami lutowanymi 
z HM i PCD. POLCOMM zaprezentował 
także głowice i noże TERSA, których jest 
wyłącznym dystrybutorem w kraju. Uzu-
pełnieniem prezentowanej oferty firmy 
były systemy mocowań.   l  

kor

Głowica formatyzująca PCD z ostrzami z diamentu polikrystalicz-
nego do wysokowydajnej obróbki odpowiada na potrzebę pracy 
cichszej i wydajniejszej niż w standardowych narzędziach tego typu. 

Dzięki systemowi PSS operator łatwo, szybko i precyzyjnie dokonuje regulacji 
położenia frezów względem siebie za pomocą wyznaczonej skali.
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