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N iewielu jest producen-
tów, którzy zaoferują 
wyprodukowanie spe-

cjalnych narzędzi do wykony-
wania podłóg z naturalnego 
drewna i podłóg laminowanych. 
A właśnie w wykonawstwie 
takich specyficznych narzę-
dzi, które wymagają precyzji 
i najwyższych tolerancji, jakie 
są obecnie dostępne na rynku, 
specjalizuje się PHM Polcomm 
z Chlewisk koło Lubartowa (Lu-
belskie). Jest to jedna z dyna-
miczniej rozwijających się firm 
na rynku krajowym, zajmują-
cych się produkcją i komplekso-
wą obsługą serwisową narzędzi 
stosowanych przez przedsiębior-
stwa prowadzące działalność 
w zakresie obróbki drewna i ma-

teriałów drewnopochodnych.
– Naszą specjalnością są trud-
ne zlecenia, ale zatrudniamy 
wyspecjalizowanych pracowni-
ków w biurze konstrukcyjnym, 
z których jeden od 20 lat jest 
konstruktorem narzędzi do pro-
dukcji podłóg – mówi Dariusz 
Kozak, właściciel PHM Polcomm. 
– Mamy już na swoim koncie kil-
ka zrealizowanych z ogromnym 
sukcesem tego typu projektów 
i podejmujemy się kolejnych. Nie 
dysponujemy ściśle określonym 
katalogiem produktów, ponie-
waż nie chcemy konkurować 
z dużymi firmami, realizującymi 
produkcję seryjną, na magazyn, 
tylko 99 proc. narzędzi wykonu-
jemy na zamówienia klientów, do 
produkcji konkretnych wyrobów. 
Stale poszerzamy zakres dzia-
łania i wzbogacamy swoją ofer-

tę, dopasowując się do potrzeb 
i oczekiwań. 

Najwyższa dokładność 
W ofercie firmy z Chlewisk znaj-
dują się narzędzia aktualnie 
stosowane w branży, m.in. piły 
tarczowe, frezy proste, głowice 
frezarskie, noże wymienne HM 
i narzędzia diamentowe PKD, 
czyli frezy proste i profilowe. 
W niedawno zbudowanym, no-
woczesnym zakładzie produkcyj-
nym wdrożono, wykorzystując 
wsparcie finansowe z progra-
mów Unii Europejskiej, innowa-
cyjne technologie wytwarzania, 
instalując najwyższej klasy cen-
tra obróbcze sterowane nume-
rycznie – DMG, Vollmer, Tigra, 
Walter. Pozwalają one wykonać 
szybko i precyzyjnie każde zlece-
nie produkcyjne i usługowe.  
Sterowane numerycznie pięcioo-
siowe centra obróbcze do ostrze-
nia płytek oraz narzędzi z wę-
glika spiekanego wyposażone są 
w stojące na najwyższym, świa-
towym poziomie specjalistycz-
ne oprzyrządowanie, sterowane 
pneumatycznie i komputerowo. 

Bogate wyposażenie parku ma-
szynowego w takie urządzenia 
jak wyważarka dynamiczna, 
piaskarka do korpusów, myjka ul-
tradźwiękowa do czyszczenia na-
rzędzi, projektory i skanery op-
tyczne do sprawdzania tolerancji 
ostrzenia, umożliwiło stworze-
nie technologii przedłużającej 
żywotność narzędzi. Dokładność 
ostrzenia płytek po profilu wyno-
si 0,01 mm, co gwarantuje zacho-
wanie pierwotnego kształtu. 

Narzędzia na zamówienie
Początkowo Polcomm był firmą 
handlową, ale od maja 2004 r. 
właściciel zaczął rozwijać dzia-
łalność produkcyjną, dokonując 
zakupu pierwszych obrabiarek 
CNC. Znacząco rozwinął firmę 
w latach 2005-2008, w okresie 
dużego zapotrzebowania na 
narzędzia.
– Nie nadążaliśmy z zakupem 
maszyn do realizacji napływa-
jących zamówień – wspomina 
Dariusz Kozak. – Środki unijne 
również przyczyniły się do tak 
szybkiego i dynamicznego tem-
pa rozwoju. W 2009 r. oddaliśmy 
do użytku nowy obiekt – halę 
produkcyjną z budynkiem biuro-
wym i dalej inwestujemy w park 
maszynowy i nowe technologie, 
w ludzi i ich szkolenie. Ale nadal 
jesteśmy firmą w 100 proc. z pol-
skim kapitałem, nastawioną na 
niszę w  postaci narzędzi do ob-
róbki drewna, ale nie typowych, 
standardowych, tylko specjalnie 
opracowywanych i wykonywa-
nych na potrzeby klienta.  

Na początku działalności pro-
dukcyjnej firma specjalizowała 
się w produkcji i szlifowaniu wy-
miennych noży do głowic z węgli-
ka spiekanego, i nadal te usługi 
świadczy. Szybko zaczęto też wy-
konywać serwis narzędzi z dia-
mentu polikrystalicznego.
– W 2008 r. uruchomiliśmy włas-
ną produkcję narzędzi do obrób-
ki drewna z ostrzami z diamentu 
polikrystalicznego – mówi właś-
ciciel Polcommu. – Stworzyliśmy 
biuro konstrukcyjne, którego 
pracownicy na podstawie posia-
danych doświadczeń i obliczeń 
oraz programów są w stanie 
dobrać klientom optymalne pa-
rametry skrawania narzędzi. 
Mamy programy symulacyjne 
w 3D, które służą do wirtualnego 
testowania narzędzi. Jesteśmy 
w stanie w ciągu dwóch tygodni 
po zatwierdzeniu projektu przez 
klienta wykonać dla niego ze-
staw potrzebnych narzędzi. 

Systemy hydraulicznego 
mocowania
Obecnie Polcomm jest producen-
tem narzędzi do centrów obrób-
czych z uchwytami hydrauliczny-
mi szwedzkiej firmy ETP Cubit, 
której jest wyłącznym przedsta-
wicielem na Polskę. 
– Są to rozwiązania na najwyż-
szym poziomie technicznym, jeśli 
chodzi o systemy montażu narzę-
dzi na wrzecionach centrów ob-
róbczych, jak również w standar-
dowych, typowych maszynach 
– mówi Dariusz Kozak. – System 
hydraulicznego mocowania, eli-

naRzędzia SPecjaliStyczne | POLCOMM oferuje frezy producentom podłóg

Do produkcji konkretnych wyrobów
Dzięki uruchomieniu w pełni autonomicznej dzia-
łalności produkcyjnej POLCOMM wytwarza szeroką 
gamę narzędzi z ostrzami diamentowymi oraz wę-
glikowymi, zarówno dla dużych firm, jak i małych 
zakładów stolarskich.

JAnusz bekAs

Polcomm jest producentem 
narzędzi na centra obróbcze 
z uchwytami hydraulicznymi 
szwedzkiej firmy ETP Cubit.

Poszerza się produkcja 
narzędzi do obróbki drewna 
z ostrzami z diamentu polikry-
stalicznego.fo
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minujący bicia mimośrodowe, 
staje się coraz bardziej ceniony 
przez użytkowników maszyn, 
szczególnie tych, którzy stawia-
ją na jakość i precyzję obróbki. 
Zdecydowaliśmy się korzystać ze 
szwedzkiego rozwiązania, żeby 
naszym klientom oferować naj-
lepsze urządzenie. Nie mamy am-
bicji inwestowania w całkowicie 
nową technologię, skoro możemy 
już oferować systemy rozwiązań 
mocowania i ustawiania narzędzi 
do produkcji podłóg światowego 
lidera. System Cubit jest bezspor-
nie najbardziej innowacyjnym 
rozwiązaniem w zakresie mon-
tażu i precyzyjnego ustawiania 
narzędzi na maszynach CNC. Co-
raz więcej jest ich także w mniej-
szych firmach stolarskich, które 
zmieniają swój park maszynowy, 
żeby dostosować się do obecnych 
zleceń, raczej jednostkowych niż 
wielkoseryjnych. Centra obróbcze 
CNC są zatem najlepszym rozwią-
zaniem, ale trzeba mieć narzędzia, 
które mogą sprostać nietypowym 
zleceniom. To zaś wymaga od nas 
szybkiej reakcji na zamówienia. 
Dwutygodniowy termin wyko-

nania narzędzi nietypowych jest 
u nas jak najbardziej realny.
Około 30 proc. narzędzi z Polcom-
mu trafia na zagraniczne rynki, 
głównie do krajów Unii Europej-
skiej, w tym także do Skandyna-
wii. To rezultat udziału w krajo-
wych i zagranicznych targach 
oraz aktywności przedstawicieli 
handlowych. Ale i ta firma odczu-
wa różne utrudnienia formalne 
stwarzane na rynkach wschod-
nich, więc skala biznesu ze sto-
sunkowo bliskimi sąsiadami 
nie jest zbyt imponująca, mimo 
niewielkiej odległości od granic 
z Białorusią, Ukrainą czy Rosją. 
– Natomiast kompleksowo obsłu-
gujemy klientów z całej Polski, 
zarówno w zakresie dostawy no-
wych narzędzi, jak również usług 
ostrzenia – dodaje właściciel. – Bez-
płatny odbiór i dowóz narzędzi do 
ostrzenia umożliwia płynną oraz 
terminową realizację zamówień. 
Nasi technolodzy pracują w syste-
mie dwuzmianowym, co pozwala 
na krótkie terminy realizacji zle-
ceń produkcyjnych, jak również 
w zakresie usługowego ostrzenia 
i regeneracji narzędzi.                      n
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Gama narzędzi z ostrzami diamentowymi oraz węglikowymi jest szeroka.

W hali produkcyjnej z budynkiem biurowym pracują najnowocześniejsze centra obróbcze.
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