
Innowacje i nowości
Wśród targowych nowości 

znalazło się wiertło puszkowe 
PCD o jedynej, niepowtarzal-
nej w Europie geometrii ostrza 
i technologii wykonania.

„Narzędzie wykazuje się 
dużą skutecznością podczas 
obróbki materiałów drewnopo-
chodnych, szczególnie wyso-
ką jakością krawędzi otworów 
w materiałach z różnorodną 
okleiną. Wyjątkowe w wiertle 
jest zastosowanie podwójnej 
liczby nacinaków o specjalnej 
geometrii i rozdzielacza wióra 
na powierzchni czołowej, dzię-
ki czemu uzyskano narzędzie 
o niskich oporach skrawania, za-
pewniające wysoką wydajność. 

Narzędzia dla producentów 
mebli, okien, drzwi i podłóg

Firma POLCOMM jest producentem narzędzi 
skrawających, kierowanych do różnych grup 
odbiorców z branży drzewnej i meblarskiej. 
Szeroki wachlarz nowości prezentowanych 
przez firmę na targach DREMA na jej stoisko 
przyciągnął bardzo wielu zwiedzających.

Wiertło wykorzystywane jest do 
produkcji mebli z płyty komór-
kowej z wstawkami płyty wió-
rowej” – mówi Iwona Paczuska, 
specjalistka ds. marketingu i PR 
w firmie POLCOMM.

Narzędziem zaprojektowa-
nym do wiercenia w poprzek 
włókien, które jednocześnie 
wykonuje kilka operacji obrób-
czych: wiercenie, powiercanie, 
fazowanie obu stron otworu oraz 
zaokrąglanie krawędzi elemen-
tu, jest specjalistyczne wiertło 
stopniowe z ostrzami z węglika 
spiekanego. Wykazuje się ono 
dużą skutecznością przy obróbce 
różnych gatunków drewna.

Trzecią z prezentowanych 
innowacji był frez trzpieniowy 

spiralny wykańczający HM/PCD. 
To wysokospecjalistyczne narzę-
dzie przeznaczone do drewna 
i materiałów drewnopochodnych 
oklejonych folią, papierem, lami-
natem lub fornirem. Minimalna 
średnica obrabianego profilu, do 
którego dedykowany jest frez, 
wynosi 3 mm. Narzędzie zosta-
ło tak zaprojektowane, aby efek-
tywnie obrabiało jednocześnie 
dwa gatunki materiału: płytę 
HDF i MDF. Zastosowano w nim 
połączenie ostrza z węglika 
spiekanego i diamentu polikry-
stalicznego. W efekcie w płycie 
HDF pracuje diamentowe ostrze, 
a w MDF ostrze z węglika spie-
kanego.

Na poznańskich targach PO-
LCOMM zaprezentował ponad-
to kilka nowości produktowych, 

m.in. najnowszą konstrukcję gło-
wicy formatyzującej z ostrzami 
z diamentu polikrystalicznego.

„Głowica przeznaczona jest 
do wysoko wydajnej obróbki 
na formatyzerkach, odpowiada 
na potrzebę pracy zdecydowa-
nie cichszej i wydajniejszej niż 
w standardowych narzędziach 
tego typu” – podkreśla Iwona Pa-
czuska. „Głowica formatyzująca 
PCD wykazuje dużą efektywność 
przy obróbce materiałów drew-
nopochodnych oklejonych folią, 
papierem, laminatem lub forni-
rem” – dodaje.

Na targach swoją premierę 
miał też system PSS – unika-
towe rozwiązanie w skali kraju. 
To rodzaj mocowania umożli-
wiającego płynną regulację 
położenia frezów względem 

Głowica formatyzująca.

System PSS to rodzaj mocowania umożliwiającego płynną regulację 
położenia frezów względem siebie w zakresie 0-5 mm. 
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siebie w zakresie 0-5 mm. Sys-
tem PSS to rozwiązanie szcze-
gólnie korzystne przy seryjnej 
produkcji elementów łączonych 
na pióro-wpust, gdzie wyma-
gana jest wysoka dokładność 
przy produkcji powtarzalnych 
elementów. Pozwala skompen-
sować nierównomierność ruchu 
obrotowego wrzecion maszyny, 
czyli tzw. bicia na maszynie. Przy 
użyciu PSS operator łatwo, szyb-
ko i precyzyjnie dokonuje regula-
cji położenia frezów względem 
siebie dzięki wyznaczonej skali. 
System umożliwia także użycie 
jednego tylko zestawu narzędzi 
do produkcji elementów parkie-
tu, paneli czy boazerii o różnych 
wymiarach.

Wśród targowych nowości 
znalazły się także frezy spiral-
ne, które od lata bieżącego roku 
dostępne są „od ręki”. Firma PO-
LCOMM, nastawiona głównie na 
zaspokajanie zindywidualizowa-
nych potrzeb klienta, zdecydowa-
ła się na nietypowe rozwiązanie 
w swojej ofercie, wprowadzając 
tzw. standardy rynkowe w za-
kresie pełnowęglikowych frezów 
trzpieniowych wstępnych i wy-
kańczających. Wytypowane eg-
zemplarze są teraz wysyłane do 
odbiorców w ciągu dwudziestu 
czterech godzin. Przeznaczone 
do rozcinania, rowkowania i fre-
zowania narzędzia wykonane 
są z wysokiej jakości węglika 
spiekanego, sprawdzają się przy 

pracy w drewnie, płycie MDF, la-
minowanej płycie wiórowej i PCV.

Frezy trzpieniowe 
proste i profilowe 
z ostrzami HM i PCD

Obok premier targową eks-
pozycję POLCOMM uzupełniły 
narzędzia już wcześniej znane 
i cenione na rynku, m.in. frezy 
trzpieniowe proste i profilowe 
z ostrzami HM i PCD. Tego typu 
narzędzia przeznaczone są do 
obróbki drewna litego, mate-
riałów drewnopochodnych, płyt 
wiórowych, MDF i HDF. Na sto-
isku firmy można było zapoznać 
się także z szeroką gamą fre-
zów trzpieniowych prostych do 
produkcji mebli, frezów do pro-
filowania frontów meblowych, 
frezem trzpieniowym prostym 
z diamentowym ostrzem wier-
cącym i specjalnie dobranym 
większym kątem osiowym oraz 
z głowicą na wymienne noże 
HM, przeznaczoną do szprosów 
okiennych. Zaprezentowano 
także wiertła monolityczne HSS 
i HM do otworów przelotowych 
i nieprzelotowych o różnej śred-
nicy i geometrii ostrza, również 
z powłokami zmniejszającymi 
zużycie ścierne.

Narzędzia nasadzane
„Spośród narzędzi nasa-

dzanych prezentowanych przez 
nas na targach dużym zainte-
resowaniem cieszyły się frezy 

nasadzane proste z ostrzami 
z diamentu polikrystalicznego 
do formatowania powierzchni, 
frez nasadzany prosty HM sto-
sowany do wstępnej obróbki 
płaszczyzn i przeznaczony do 
pracy z dużymi prędkościami, 
frez nasadzany profilowy PCD 
dedykowany do obróbki lamino-
wanych materiałów drewnopo-
chodnych oraz frez nasadzany 
profilowy HM przeznaczony do 
złącz klinowych dla producen-
tów stolarki otworowej. Dużo 
osób pytało również o głowicę 
aluminiową z nożami wymien-
nymi HM do obróbki drewna lite-
go i klejonego, przeznaczoną do 
formatowania i wyrównywania 
powierzchni” – mówi Iwona Pa-
czuska.

Piły tarczowe i noże 
wymienne

W prezentowanej na Dre-
ma ofercie znalazło się także 
kilka przykładów pił tarczowych 
z ostrzami HM i PCD: z nożami 

bocznymi do cięcia wzdłuż-
nego drewna na wielopile, 
z nacięciami wyciszającymi do 
cięcia poprzecznego drewna, 
piłę jednostronnie skośną do 
formatowania jednostronnego 
oraz składaną piłę podcinającą 
z ostrzami PCD.

Zwiedzający mogli również 
zobaczyć przekrój noży wy-
miennych z oferty POLCOMM, 
od prostych, przeznaczonych do 
strugarek po noże profilowe do 
głowic, z HSS, pełnowęglikowe, 
z wkładkami lutowanymi z HM 
i PCD. Firma zaprezentowała 
także głowice i noże TERSA, 
których jest wyłącznym dys-
trybutorem w kraju. Uzupeł-
nieniem prezentowanej oferty 
narzędzi były systemy mocowań 
– w ofercie POLCOMM znajduje 
się obecnie większość stosowa-
nych na rynku rozwiązań w za-
kresie mocowań hydraulicznych 
i mechanicznych.                  

  |  POLCOMM

Nowości POLCOMM na targach DREMA.

Frezy spiralne.
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