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R E K L A M A

Swoje możliwości w zakresie narzędzi skra-
wających do obróbki drewna i materiałów 
drewnopochodnych pokazała na tegorocz-
nych targach Drema podlubartowska firma 
POLCOMM, która wykonuje narzędzia na 
indywidualne zamówienia, projektowane 
dla potrzeb i specyfiki pracy klienta. 

– Przez cały okres swojego istnienia 
firma dynamicznie rozwija zakres możli-
wości produkcyjnych, rozwiązań systemo-
wych i informatycznych – mówi Dariusz 
Kozak, właściciel firmy. – Wieloletnie do-
świadczenie owocuje zróżnicowaną ofertą 
narzędzi skrawających do obróbki drewna, 
materiałów drewnopochodnych i tworzyw. 
Zdecydowaliśmy się na realizację indywi-
dualnych zamówień, zaprojektowanych 
adekwatnie do potrzeb i specyfiki pracy 
nabywcy. Z ofertą naszej firmy można było 
zapoznać się podczas niedawnej edycji Dre-
my, gdzie zaprezentowaliśmy przykładowe 
rozwiązania w zakresie poszczególnych 
grup asortymentowych.

Polcomm pokazał kilka popularnych 
frezów stosowanych przy produkcji mebli, 
jak choćby frezy profilowe do frontów meblo-
wych, frez turbo z ostrzami PKD do formato-
wania i rozcinania płyt meblowych, frez pro-

sty wiercący z ostrzami PKD do frezowania 
kieszeni w drewnie miękkim i płytach. 

– Zaprezentowaliśmy też głowicę trzpie-
niową na wymienne noże HM przeznaczoną 
do szprosów okiennych – informuje wła-
ściciel firmy. – Pokazaliśmy również frezy 
spiralne, przeznaczone do obróbki wstępnej 
i wykańczającej elementów z drewna litego, 
materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych. Produkujemy monolityczne fre-
zy wykonane ze stali szybkotnącej lub z wę-
glika spiekanego, z różną geometrią ostrzy, 
wariantami rowka wiórowego, a także 
z różnymi wersjami profilu ostrza.

Szeroka gama wierteł do otworów prze-
lotowych i nieprzelotowych o różnej średni-
cy i geometrii ostrza to kolejne propozycje 
podlubartowskiego zakładu. 

– Nowoczesne wiertarki, wykonujące 
coraz większą ilość obrotów na minutę, wy-
magają coraz lepszej klasy wierteł, spełnia-
jących zarówno wymóg dłuższej żywotności, 
jak i precyzyjności w wykonywaniu otworów 
– tłumaczy Dariusz Kozak. – W zależności 
od planowanej operacji, obrabianego mate-
riału oraz parametrów pracy, nasi specjali-
ści dobierają właściwe rozwiązanie. Mogą to 
być wiertła monolityczne z HSS-u i z węgli-
ka, wiertła stopniowe o złożonym kształcie, 

puszkowe – z ostrzami węglikowymi lub dia-
mentowymi, a także wiertła z lutowanymi 
ostrzami HM. Dostępne są do nich standar-
dowe uchwyty walcowe ze spłaszczeniem 
lub bez, jak i zakończone gwintem.

Znaczną część produkcji firmy Polcomm 
stanowią narzędzia nasadzane, a wśród 
nich: frezy proste i profilowe z ostrzami HSS, 
HM lub PKD, głowice proste i profilowe, na 
noże wymienne i głowice formatyzujące. Ta-
kie frezy mogą być przeznaczone do obróbki 
powierzchni płaskich, rowków i wręgów, 
do produkcji deski podłogowej i paneli war-
stwowych, a proste frezy diamentowe – do 
wysokowydajnej obróbki na okleiniarkach. 
W Poznaniu pokazano też głowicę aluminio-
wą z nożami wymiennymi HM do obróbki 
drewna litego i klejonego, przeznaczoną do 
formatowania i wyrównywania powierzch-
ni. Polcomm produkuje również piły tarczo-
we do popularnych na rynku maszyn, także 
nietypowe, stosowane w specjalnych obra-
biarkach, z każdym, nawet najbardziej skom-
plikowanym rodzajem otworu mocującego. 
Oferowane są piły do różnych materiałów, 
począwszy od drewna litego, płyt drewnopo-
chodnych, poprzez tworzywa sztuczne, na 
kompozytach skończywszy. 

W portfolio producenta ważną grupą 
produktów są noże wymienne, gdyż to one 
zapoczątkowały działalność firmy. Prze-
znaczone są do obróbki drewna litego, do 
płyt wiórowych, laminowanych, pilśnio-
wych, MDF i innych materiałów drewno-

pochodnych. Obecnie firma z wysoką do-
kładnością wykonuje 99 proc. profili noży 
dostępnych na rynku.

– Rozwój technologii jest ciągłym po-
szukiwaniem rozwiązań przynoszących 
oszczędności – stwierdza właściciel fir-
my. – W zakładach obróbki drewna coraz 
częściej spotykamy nowoczesne i zauto-
matyzowane linie, o wciąż wyższych wy-
dajnościach. Wysoki stopień zaawanso-
wania i dokładności powoduje, że warto 

zdecydować się na zindywidualizowane 
rozwiązania w zakresie narzędzi. Nasi 
doradcy techniczni dokładnie zapozna-
ją się z parkiem maszynowym klienta, 
zakresem wykonywanych operacji i wy-
korzystywanych materiałów, w celu 
optymalizacji proponowanych przez nas 
rozwiązań. Rachunek ekonomiczny prze-
konał wielu producentów mebli, okien, 
drzwi i podłóg, że warto współpracować 
z prężnie działającą firmą Polcomm.   l
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Efektywniejsze są zindywidualizowane rozwiązania w zakresie narzędzi 
OBRÓBKA DREWNA | Ciągłe poszukiwanie produktów przynoszących oszczędności

Szeroka gama wierteł do otworów przelotowych 
i nieprzelotowych o różnej średnicy i geometrii ostrza 
to jedna z propozycji polskiej firmy Polcomm.

Iwona Paczuska

Kilka popularnych frezów spiralnych, do obróbki wstępnej i wykańczającej elementów meblowych. 


