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Narzędzia do obróbki drewna

Prezentacja firmy POLCOMM na targach 
DREMA 2017
Podlubartowski producent specjalistycznych narzędzi skrawających do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych 
kolejny już raz był wystawcą na Międzynarodowych Targach Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego 
DREMA w Poznaniu. Jaką ofertę produktową mogli tym razem poznać odwiedzający stoisko firmy POLCOMM?

Opr. (pk)

Oferta narzędzi POLCOMM podzielo-
na jest na kilka grup produktowych, 
co ułatwia odbiorcy poruszanie się 
w szerokim asortymencie. Znajdziemy 
w niej frezy trzpieniowe: proste, profi-
lowe i spiralne, głowice trzpieniowe, 
frezy i głowice nasadzane: proste i pro-
filowe, głowice formatyzujące, wier-
tła, piły tarczowe, noże wymienne 
i systemy mocowań. POLCOMM wy-
konuje narzędzia według indywidual-
nych zamówień - zaprojektowane dla 
potrzeb i specyfiki pracy klienta. Pre-
zentowana oferta cieszyła się dużym 
zainteresowaniem na poznańskich 
targach wśród specjalistów z branży. 
Stoisko firmy odwiedzili producenci 
mebli, okien, drzwi i podłóg z kraju i za-
granicy. Każdy z tych odbiorców mógł 
znaleźć interesujące go rozwiązania.

Frezy
Na stoisku POLCOMM zaprezentowa-
no frezy trzpieniowe proste i profilowe 
z ostrzami HM i PCD do obróbki drew-
na litego, materiałów drewnopochod-
nych, płyt wiórowych, MDF i HDF. Po-
kazano frezy trzpieniowe proste do 
produkcji mebli, frezy do profilowania 
frontów meblowych, frez trzpienio-
wy prosty z diamentowym ostrzem 
wiercącym i specjalnie dobranym 
większym kątem osiowym oraz gło-
wicę na wymienne noże HM przezna-
czoną do szprosów okiennych. Poka-
zano również wiertła monolityczne 
HSS i HM do otworów przelotowych 
i nieprzelotowych o różnej średnicy 
i geometrii ostrza, także z powłoka-
mi zmniejszającymi zużycie ścierne. 
Wśród prezentowanych narzędzi na-
sadzanych znalazły się frezy proste 
i profilowe z ostrzami HM i PCD. Poka-
zano frezy nasadzane proste z ostrza-
mi z diamentu polikrystalicznego do 
formatowania powierzchni, do wyso-
kowydajnej obróbki na okleiniarkach 
oraz frez nasadzany prosty HM stoso-
wany do wstępnej obróbki płaszczyzn, 
przeznaczony do pracy z dużymi pręd-
kościami. Producenci stolarki otwo-

rowej mogli obejrzeć frez nasadzany 
profilowy HM służący do wykonywa-
nia złącz klinowych. Dla producentów 
podłóg pokazano frez nasadzany pro-
filowy PCD, dedykowany do obróbki 
laminowanych materiałów drewno-
pochodnych. Zaprezentowano rów-
nież głowicę aluminiową na noże wy-
mienne HM do obróbki drewna litego 
i klejonego, przeznaczoną do formato-
wania i wyrównywania powierzchni.
 
Piły tarczowe
Wśród prezentowanej oferty PO-
LCOMM było także kilka przykładów 
pił tarczowych z ostrzami HM i PCD: 
z nożami bocznymi do cięcia wzdłuż-
nego drewna na wielopile, nacięcia-
mi wyciszającymi do cięcia poprzecz-
nego drewna, piłę jednostronnie 
skośną do formatowania jednostron-
nego i składaną piłę podcinającą 
z ostrzami PCD. Firma produkuje piły 
do cięcia wzdłużnego i poprzecznego, 
formatowania i rowkowania.

Noże wymienne
W prezentacji targowej znalazł się 
także przekrój noży wymiennych, 
od prostych przeznaczonych do stru-
garek, po noże profilowe do głowic, 
z HSS, pełnowęglikowe oraz z wkład-
kami lutowanymi z HM i PCD. PO-
LCOMM zaprezentował także głowice 
i noże TERSA, których jest wyłącz-
nym dystrybutorem w kraju. Uzupeł-
nieniem prezentowanej oferty były 
systemy mocowań. Firma jest w sta-
nie dostarczyć większość stosowa-
nych na rynku rozwiązań w zakresie 
mocowań hydraulicznych i mecha-
nicznych.
 
Nowości
Jedną z nowości, która została poka-
zana na tegorocznych targach DRE-
MA, jest głowica formatyzująca 
z ostrzami z diamentu polikrysta-
licznego, służąca do wysokowydaj-
nej obróbki na formatyzerkach. Jej 
najnowsza konstrukcja, opracowa-
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na we współpracy ze światowymi 
ekspertami, odpowiada na potrze-
bę pracy cichszej i wydajniejszej niż 
w standardowych narzędziach 
tego typu. Głowica formaty-
zująca PCD wykazuje dużą 
efektywność przy ob-
róbce materiałów 
d r e w n o p o c h o d -
nych oklejonych fo-
lią, papierem, lami-
natem lub fornirem. 
Poznańskie targi by-
ły też pierwszą oka-
zją do zaprezento-
wania systemu PSS. 
Można powiedzieć, 
że w skali kraju jest 
to rozwiązanie uni-
katowe. PSS to rodzaj 
mocowania umoż-
liwiającego płynną regulację poło-
żenia frezów względem siebie w za-
kresie 0 - 5 mm. Rozwiązanie to jest 
szczególnie korzystne przy seryjnej 
produkcji elementów łączonych na 
pióro-wpust, gdzie wymagana jest 
wysoka dokładność przy produkcji 
powtarzalnych elementów. Ofero-
wany system pozwala skompenso-
wać nierównomierność ruchu obro-
towego wrzecion maszyny, czyli tzw. 
bicia na maszynie. Przy użyciu PSS 
operator łatwo, szybko i precyzyjnie 
dokonuje regulacji położenia frezów 
względem siebie dzięki wyznaczonej 
skali. System umożliwia także użycie 
tylko jednego zestawu narzędzi do 
produkcji elementów parkietu, pa-
neli czy boazerii o różnych wymia-
rach.  Wśród nowości prezentowa-
nych przez POLCOMM znalazły się 
również frezy spiralne, które od lata 
bieżącego roku dostępne są „od ręki”. 
Firma - nastawiona głównie na za-
spokajanie zindywidualizowanych 
potrzeb klienta - zdecydowała się 

na nietypowe rozwiązanie w swo-
jej ofercie i wprowadziła tzw. stan-
dardy rynkowe w zakresie pełno-
węglikowych frezów trzpieniowych 
wstępnych i wykańczających. Wyty-
powane egzemplarze są wysyłane do 
odbiorców w ciągu 24 godzin. Prze-
znaczone do rozcinania, rowkowania 
i frezowania narzędzia wykonane są 
z wysokiej jakości węglika spiekane-
go, sprawdzają się przy pracy w drew-
nie, płycie MDF, laminowanej płycie 
wiórowej i PVC; można nimi obrabiać 
również płyty HDF i sklejkę.
 
O firmie
POLCOMM jest jedną z dynamicz-
nie rozwijających się firm na rynku 
krajowym zajmujących się produk-
cją i kompleksową obsługą serwisową 
narzędzi skrawających stosowanych 
przez firmy prowadzące działalność  
w zakresie obróbki drewna i materiałów 
drewnopochodnych. Przedsiębiorstwo 
powstało w 2000 roku i od początku roz-
budowuje potencjał technologiczny.

Głowica formatyzująca z ostrzami z diamentu po-
likrystalicznego służąca do wysokowydajnej ob-
róbki na formatyzerkach. Fot. POLCOMM

PSS to rodzaj mocowania umożliwiającego płynną regulację położenia 
frezów względem siebie w zakresie 0 - 5 mm. 
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Frezy spiralne, które od lata bieżącego roku dostępne są 
„od ręki”.  Fot. POLCOMM
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