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Podlubartowski producent narzędzi skrawających do obróbki drewna i materiałów
drewnopochodnych kolejny już raz był wystawcą targów DREMA. Spośród bogatej oferty
swoich produktów pokazał wybrane egzemplarze narzędzi. Prezentowane produkty
cieszyły się dużym zainteresowaniem na poznańskich targach wśród specjalistów z
branży. Stoisko firmy odwiedzili producenci mebli, okien, drzwi i podłóg z kraju i za
granicy.  

Na stoisku POLCOMM zaprezentowano frezy trzpieniowe proste i profilowe z ostrzami HM i
PCD do obróbki drewna litego, materiałów drewnopochodnych, płyt wiórowych, MDF i HDF.
Pokazano frezy trzpieniowe proste do produkcji mebli, frezy do profilowania frontów meblowych,
frez trzpieniowy prosty z diamentowym ostrzem wiercącym oraz głowicę na wymienne noże HM
przeznaczoną do szprosów okiennych. Pokazano również wiertła monolityczne HSS i HM do
otworów przelotowych i nieprzelotowych o różnej średnicy i geometrii ostrza, także z powłokami
zmniejszającymi zużycie ścierne. 

Wśród prezentowanych narzędzi nasadzanych znalazły się frezy nasadzane proste z ostrzami z
diamentu polikrystalicznego do formatowania powierzchni, frez nasadzany prosty HM stosowany
do wstępnej obróbki płaszczyzn, frez nasadzany profilowy PCD dedykowany do obróbki
laminowanych materiałów drewnopochodnych. Producenci stolarki otworowej mogli obejrzeć
frez nasadzany profilowy HM przeznaczony do złącz klinowych. Zaprezentowano również
głowicę aluminiową na noże wymienne HM do obróbki drewna litego i klejonego, przeznaczoną
do formatowania i wyrównywania powierzchni. 

Na Drema pokazano także kilka przykładów pił tarczowych z ostrzami HM i PCD: z nożami
bocznymi do cięcia wzdłużnego drewna na wielopile, z nacięciami wyciszającymi do cięcia
poprzecznego drewna, piłę jednostronnie skośną do formatowania jednostronnego oraz
składaną piłę podcinającą z ostrzami PCD. W prezentacji targowej znalazł się także przekrój
noży wymiennych, od prostych przeznaczonych do strugarek po noże profilowe do głowic, z
HSS, pełnowęglikowe, z wkładkami lutowanymi z HM i PCD. POLCOMM zaprezentował także
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głowice i noże TERSA, których jest wyłącznym dystrybutorem w kraju. Uzupełnieniem
prezentowanej oferty narzędziowej były systemy mocowań. 

Podlubartowski producent specjalizuje się w dedykowanych rozwiązaniach, wykonuje narzędzia
według indywidualnych zamówień – zaprojektowane dla potrzeb i specyfiki pracy klienta. Firma
ma na swym koncie szereg innowacyjnych rozwiązań. Kilka z nich pokazała na poznańskich
targach Drema. Zaprezentowano wiertło puszkowe PCD o jedynej, niepowtarzalnej w Europie
geometrii ostrza i technologii wykonania. Narzędzie wykazuje się dużą skutecznością podczas
obróbki materiałów drewnopochodnych, szczególnie wysoką jakością krawędzi otworów w
materiałach z różnorodną okleiną. Pokazano również specjalistyczne wiertło stopniowe z
ostrzami z węglika spiekanego. Jest to rozwiązanie zaprojektowane do wiercenia w poprzek
włókien, które jednocześnie wykonuje kilka operacji obróbczych: wiercenie, powiercanie,
fazowanie obu stron otworu oraz zaokrąglanie krawędzi elementu. Trzecią z prezentowanych
innowacji był frez trzpieniowy spiralny wykańczający HM/PCD. To wysokospecjalistyczne
narzędzie zostało tak zaprojektowane, aby efektywnie obrabiało jednocześnie dwa gatunki
materiału: płytę HDF i MDF. 

Nowości  
Na poznańskich targach POLCOMM zaprezentował kilka nowości produktowych. Pokazano
najnowszą konstrukcję głowicy formatyzującej z ostrzami z diamentu polikrystalicznego. Głowica
przeznaczona jest do wysokowydajnej obróbki na formatyzerkach, odpowiada na potrzebę pracy
zdecydowanie cichszej i wydajniejszej, niż w standardowych narzędziach tego typu. Po raz
pierwszy pokazano unikatowe rozwiązanie - system PSS. To rodzaj mocowania
umożliwiającego płynną regulację położenia frezów względem siebie w zakresie 0-5 mm.
System PSS jest szczególnie korzystny przy seryjnej produkcji elementów łączonych na pióro-
wpust, gdzie wymagana jest wysoka dokładność przy produkcji powtarzalnych elementów.
Pozwala skompensować nierównomierność ruchu obrotowego wrzecion maszyny, czyli tzw.
bicia na maszynie. PSS umożliwia także użycie jednego tylko zestawu narzędzi do produkcji
elementów parkietu, paneli czy boazerii o różnych wymiarach. Wśród nowości prezentowanych
przez POLCOMM znalazły się również frezy spiralne, które wysyłane są do odbiorców w ciągu
dwudziestu czterech godzin. Firma, nastawiona głównie na zaspokajanie zindywidualizowanych
potrzeb klienta, zdecydowała się na nietypowe rozwiązanie w swojej ofercie wprowadzając tzw.
standardy rynkowe w zakresie pełnowęglikowych frezów trzpieniowych wstępnych i
wykańczających. Przeznaczone są 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 PCV. 

POLCOMM to jedna z dynamiczniej rozwijających się firm na rynku. Firma zajmuje się produkcją
i kompleksową obsługa serwisową narzędzi skrawających. Oferta producenta podzielona jest na
kilka grup produktowych, co ułatwia odbiorcy poruszanie się w szerokim asortymencie.
Znajdziemy w niej frezy trzpieniowe: proste, profilowe i spiralne, głowice trzpieniowe, frezy i
głowice nasadzane: proste i profilowe, głowice formatyzujące, wiertła, piły tarczowe, noże
wymienne i systemy mocowań. 
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