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Frezy spiralne dostępne „od ręki”
POLCOMM zdecydował się na nietypowe rozwiązanie w swojej ofercie, 
wprowadzając tzw. standardy rynkowe w zakresie pełnowęglikowych frezów 
trzpieniowych wstępnych i wykańczających. Wytypowane egzemplarze są teraz 
wysyłane do odbiorców w ciągu 24 h.
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W
śród nowości prezentowanych 

w Poznaniu, na minionych targach 

Drema, przez firmę POLCOMM 

spod Lubartowa (woj. lubelskie), będącą produ-

centem specjalistycznych narzędzi skrawających 

do obróbki drewna i materiałów drewnopochod-

nych, znalazły się m.in. frezy spiralne, które od 

lata bieżącego roku dostępne są „od ręki”. 

– Dotychczas produkowaliśmy narzędzia pod 

konkretne zamówienia, co wiązało się z przynajmniej 

kilkudniowym oczekiwaniem na produkt – infor-

muje Iwona Paczuska, specjalista ds. marketingu 

i PR w firmie Polcomm. – Obecnie wprowadziliśmy 

do oferty kilkanaście pozycji frezów trzpieniowych 

w różnych wymiarach, które są wysyłane do odbior-

ców w ciągu 24 godzin. 

Oferta obejmuje monolityczne frezy trzpie-

niowe wstępne i wykańczające przeznaczone 

do rozcinania, rowkowania i frezowania. To na-

rzędzia pełnowęglikowe, wykonane z wysokiej 

jakości węglika spiekanego, posiadające trzy 

spiralne ostrza tnące. Cechuje je odpowiednio 

zaprojektowana geometria ostrzy ułatwiająca 

odprowadzanie wiórów do góry. Frezy wstępne 

przeznaczone są do obróbki zgrubnej: frezowa-

nia wąskich płaszczyzn, wycinania prosto- i krzy-

woliniowego. Narzędzia mają adekwatny do 

geometrii ostrza rozdzielacz wiórów (potocznie 

zwany na rynku łamaczem wiórów), który zwięk-

sza stopień rozdrobnienia wiórów. Dostępne są 

w tej grupie również frezy do głębokich wybrań.  

Frezy wykańczające przeznaczone są do obrób-

ki wąskich płaszczyzn prosto- i krzywoliniowo, 

frezowania otworów przelotowych, np. pod 

wkładkę zamka, klamkę czy wizjer. Oferowane 

frezy spiralne sprawdzają się przy pracy w drew-

nie, płycie MDF, laminowanej płycie wiórowej 

i PVC. Można nimi również obrabiać płyty HDF 

i sklejkę. Stosowane są zarówno na obrabiarkach 

górnowrzecionowych, jak i zautomatyzowanych 

centrach obróbczych CNC. 

– Narzędzia te są efektem wieloletnich doświad-

czeń firmy, mają podniesioną trwałość i wytrzy-

małość, spełniają wymagania, jakie stawia rynek 

w zakresie obróbki drewna i materiałów drewnopo-

chodnych – zaznacza Iwona Paczuska. •

W grupie frezów spiralnych dostępne są narzędzia ze stali szybkotnącej
i z węglika spiekanego, w różnych geometriach ostrza, z kilkoma wariantami rowka 
wiórowego, także ze specjalnymi powłokami wydłużającymi żywotność. 

Frezy wstępne mają adekwatny do 
geometrii ostrza rozdzielacz wiórów,
który zwiększa stopień ich rozdrobnienia.
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