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zakzakrreses parparametrametróóww ttechnicznechnicznyych:ch:

śśrrednica czednica częśęści chci chwwytytoowwej: 2-40 mmej: 2-40 mm

śśrrednica czednica częśęści rci roboczoboczej: 0,5-250 mm (opcjonalnie do 320 mm)ej: 0,5-250 mm (opcjonalnie do 320 mm)

ttolerolerancja czancja częśęści rci roboczoboczej: od +/- 0,003 mmej: od +/- 0,003 mm

ddłługougośćść cacałłkkoowita: do 700 mmwita: do 700 mm

do obrdo obróbkóbki stali,i stali, żżeliweliwa, stali niera, stali nierdzdzeewnwnyych i kch i kwwasoodpornasoodpornyych, aluminium, stali harch, aluminium, stali harttoowwananyych,ch,

mamatteriaeriałłóów niew nieżżelaznelaznyych, gch, grrafitu i tafitu i twwororzzyyw sztucznw sztucznyychch

NarNarzzęędziadzia skskłładneadne ii lutlutoowwaneane mogmogąą miemiećć chchwwytytyy standarstandardodowwee lublub inneinne npnp.. ttypuypu ISOISO,, SKSK,, BBTT,, HSKHSK,, CCAPTAPTOO,, MKMK..

NarNarzzęędziadzia obrobrototoowwee ssąą wwyywwaażżaneane ww standarstandardzie:dzie: 2,52,5 GG (na(na specjalnespecjalne żżyyczczenieenie taktakżżee 1,61,6 G).G). OOfferujemerujemyy momożżliwliwoośćść

zzaassttoossoowwaanniiaa ssppeeccjjaallnnyycchh rroozzwwiiąązzaańń ww zzaakkrreessiiee cchhłłooddzzeenniiaa wweewwnnęęttrrzznneeggoo.. WWyykkoonnuujjeemmyy lluuttoowwaanniiee oossttrrzzyy ww ppiieeccuu

prpróóżżnioniowwym,ym, ccoo gwgwararanantujetuje najwnajwyyżższsząą jakojakośćść popołąłącczzeeńń.. PPrroponujemoponujemyy zastzastosoosowwanieanie rróóżżnegonego rrodzajuodzaju popowwłłokok

wwyyddłłuużżajająąccyychch żżyywwotnootnośćść narnarzzęędzidzi ww ttechnologechnologiiii PVDPVD ii CCVDVD.. WWykonujemykonujemyy narnarzzęędziadzia specjalnespecjalne wwgg.. prprojektuojektu

kklienlienta,ta, jakjak rróówniewnieżż prprzzyygotgotoowujemwujemyy prprojektojektyy narnarzzęędzidzi wwee wwłłasnasnymym biurbiurzzee konstrukckonstrukcyjnyjnym.ym.

EksperEksperci dedykci dedykoowanwanyych rch roozzwiwiąązazańń narnarzzęędziodziowwyychch

WWspóspółłczczesnaesna obrobróbkóbkaa metalimetali stajestaje sisięę indyindywidualnawidualna ii wwymagajymagająąca.ca. NNiejednoriejednorodnoodnośćść mamattereriaiałłóóww ii ichich wwyysoksokaa

wwytrytrzzymaymałłoośćść ttoo nonowwee wwymaganiaymagania wwobecobec narnarzzęędzi.dzi. WWyychodzchodząącc naprnaprzzeciweciw ttymym potrpotrzzebomebom POLPOLCCOMMOMM ofoferujeeruje

indyindywidualnewidualne rroozzwiwiąązaniazania ww zakzakrresieesie narnarzzęędzidzi skskrraawwajająąccyych.ch.

MMamamyy bogabogattee dodośświadczwiadczenieenie ww zakzakrresieesie aplikaplikacjiacji dladla brbrananżżyy lotniczlotniczejej,, motmotororyzacyzacyjnejyjnej,, prprzzememyyssłłuu ciciężężkkiegoiego,,

maszmaszynoynowwegoego ii gazgazoowniczwniczegoego.. NaszNasz prprofofesjonalnesjonalnyy zzespóespółł ofoferujeeruje wwsparsparciecie ii dordoradztadztwwoo ttechniczneechniczne ww zakzakrresieesie

doborudoboru narnarzzęędzi.dzi. PPrrojektujemojektujemyy wwyysokosoko specjalistspecjalistyyczneczne narnarzzęędziadzia skskrraawwajająąccee,, wwsspierpieramamyy wiedzwiedząą ii prproponujemoponujemyy

zmianzmianyy optoptymalizujymalizująąccee prprococesyesy prprodukcodukcyjneyjne uu nasznaszyychch kklienlienttóóww..

NaszNaszee zindyzindywidualizwidualizoowwaneane prproduktoduktyy dostdostosoosowwaneane ssąą dodo wwymagaymagańń kklienlienttóóww nienie ttylkoylko podpod wzglwzglęędemdem pod-pod-

stastawwoowwyychch parparametrametróóww narnarzzęędzia,dzia, jakjakimiimi ssąą jegojego wwymiarymiaryy ii ccechechyy,, aleale taktakżżee dodo rrodzajuodzaju obrobróbkóbkii,, obrobrabianegoabianego

mamattereriaiałłuu ii wwarunkóarunkóww prpracacyy.. DbamDbamyy,, ababyy ofofereroowwaneane narnarzzęędziadzia dobrdobraneane bbyyłłyy optoptymalnieymalnie podpod kkąąttemem ttechnologechnologii,ii,

jakjak ii ekonomicznoekonomicznośścici aplikaplikacji.acji.

NarNarzzęędzia specjalne w ofdzia specjalne w oferercie Pcie Polcommolcomm®®

WWieloletnieieloletnie dodośświadczwiadczenie w sektenie w sektororzze obre obróbkóbki ski skrraawwaniemaniem
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narzędzia składane

płytki wieloostrzowe

narzędzia lutowane

narzędzia monolityczne

LYRA Polcomm®

VEGA Polcomm®

CANIS Polcomm®

ALCOR Polcomm®



zakres parametrów technicznych:

średnica części chwytowej: 2-40 mm

średnica części roboczej: 0,5-250 mm (opcjonalnie do 320 mm)

tolerancja części roboczej: od +/- 0,003 mm

długość całkowita: do 700 mm

do obróbki stali, żeliwa, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, aluminium, stali hartowanych,

materiałów nieżelaznych, grafitu i tworzyw sztucznych

Narzędzia składne i lutowane mogą mieć chwyty standardowe lub inne np. typu ISO, SK, BT, HSK, CAPTO, MK.

Narzędzia obrotowe są wyważane w standardzie: 2,5 G (na specjalne życzenie także 1,6 G). Oferujemy możliwość

zastosowania specjalnych rozwiązań w zakresie chłodzenia wewnętrznego. Wykonujemy lutowanie ostrzy w piecu

próżniowym, co gwarantuje najwyższą jakość połączeń. Proponujemy zastosowanie różnego rodzaju powłok

wydłużających żywotność narzędzi w technologii PVD i CVD. Wykonujemy narzędzia specjalne wg. projektu

klienta, jak również przygotowujemy projekty narzędzi we własnym biurze konstrukcyjnym.

Eksperci dedykowanych rozwiązań narzędziowych

Współczesna obróbka metali staje się indywidualna i wymagająca. Niejednorodność materiałów i ich wysoka

wytrzymałość to nowe wymagania wobec narzędzi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom POLCOMM oferuje

indywidualne rozwiązania w zakresie narzędzi skrawających.

Mamy bogate doświadczenie w zakresie aplikacji dla branży lotniczej, motoryzacyjnej, przemysłu ciężkiego,

maszynowego i gazowniczego. Nasz profesjonalny zespół oferuje wsparcie i doradztwo techniczne w zakresie

doboru narzędzi. Projektujemy wysoko specjalistyczne narzędzia skrawające, wspieramy wiedzą i proponujemy

zmiany optymalizujące procesy produkcyjne u naszych klientów.

Nasze zindywidualizowane produkty dostosowane są do wymagań klientów nie tylko pod względem pod-

stawowych parametrów narzędzia, jakimi są jego wymiary i cechy, ale także do rodzaju obróbki, obrabianego

materiału i warunków pracy. Dbamy, aby oferowane narzędzia dobrane były optymalnie pod kątem technologii,

jak i ekonomiczności aplikacji.

Narzędzia specjalne w ofercie Polcomm®

Wieloletnie doświadczenie w sektorze obróbki skrawaniem
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narnarzzęędzia skdzia skłładaneadane

na wymienne płytki wieloostrzowe

głowice frezarskie

pogłębiacze wielostopniowe

frezy proste i profilowe

noże tokarskie

ppłłyyttkki wi wieloostrieloostrzzoowwee

węglikowe HM, z ostrzem PCD

płytki wieloostrzowe proste

płytki wieloostrzowe profilowe

narnarzzęędzia lutdzia lutoowanewane

z korpusem stalowym lub HM, ostrza HM lub PCD

pogłębiacze i rozwiertaki

frezy proste i profilowe

noże tokarskie

narnarzzęędzia monolitdzia monolityyczneczne

ze stali HSS, HSSE, PM oraz pełnowęglikowe VHM

wiertła proste i stopniowe

pogłębiacze i rozwiertaki

frezy proste i profilowe

noże tokarskie

Powłoka dedykowana do obróbki stali hartowanych LLYYRRAA PPoollccoommmm®®

VEGAVEGA PPolcommolcomm®®Powłoka dedykowana do obróbki stali konstrukcyjnych, stopowych i narzędziowych

CCAANNIISS PPoollccoommmm®®Powłoka dedykowana do obróbki stali nierdzewnych i kwasoodpornych

AALLCCOORR PPoollccoommmm®®Powłoka dedykowana do obróbki materiałów nieżelaznych
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UUssłłuuggi si seerrwwiissoowwe Pe Poollccoommmm®®

Świadczymy pełen zakres usług serwisowych: ostrzenie, regenerację i przeprofilowywanie

narzędzi, modyfikację korpusów narzędzi składanych, wymianę ostrzy w narzędziach lutowa-

nych, wymianę ostrzy PCD w płytkach wieloostrzowych. Oferujemy powlekanie serwisowanych

narzędzi w technologii PVD i CVD.
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