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HARTMETALL UND KERAMIK

Jakość w każdym aspekcie – motto to towarzyszy nam od początku

Nasza
firma
Profesjonalizm,

pełne

działalności. Nasz młody, dynamiczny zespół nastawiony jest na realizację wymagających zadań z dziedziny inżynierii produkcji. We współpracy z działami produkcyjnymi oraz R&D naszych klientów opracowujemy i wytwarzamy innowacyjne narzędzia.
zaanga-

żowanie i doświadczenie naszej
załogi gwarantuje sprawną, terminową realizację zleceń. Nasze zakłady produkcyjne zlokalizowane
w Tychach i Jedlińsku k. Radomia,
wyposażone w nowoczesne maszyny do produkcji narzędziowej,
we współpracy z zagranicznymi
partnerami mogą zrealizować nawet najbardziej wymagające części.
Produkty wysyłane do klientów są
uprzednio kontrolowane przez nasz
dział KJ, pomiary zapisywane są
na elektronicznych protokołach pomiarowych, a na życzenie klientów
wysyłane razem z produktami.
Do grona naszych klientów należą firmy
z gałęzi przemysłu takich jak Automotive,
farmacja, przemysł maszynowy, elektrotechniczny oraz wiele firm działających
w obszarze tzw. nowych technologii.

2

HARTMETALL UND KERAMIK

Dostarczamy kompleksowo części i narzędzia powstające w procesie

Specjalizacja

zawansowanej obróbki mechanicznej i elektroerozyjnej.
Tolerancje wykonania, jakość powierzchni oraz Państwa wymagania
materiałowe determiunują naszą technologię produkcji.
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Od wielu lat dostarczamy precyzyjne części wykrawające dla
przemysłu

elektrotechnicznego i maszynowego. Tam gdzie

Precyzja

potrzeba zachować mikronowe dokładności wykonania narzędzi,
a wykrawany materiał jest bardzo cienki i trudny w obróbce,
służymy Państwu pomocą. Narzędzia, nawet o skomplikowanych

kształtach, wytwarzane są w procesach dokładnej
obróbki elektroerozyjnej oraz szlifowania profilowego.
Części

precyzyjne

najczęściej

produkowane

są

z różnych gatunków proszkowych stali narzędziowych,
a w przypadku części narażonych na podwyższone
zużycie, z drobnoziarnistych typów węglika wolframu.
Naszą specjalnością jest zaopatrzenie
klientów w kompletne zestawy narzędzi współpracujących dla różnych
procesów produkcyjnych. Bardzo wysoka jakość powierzchni roboczych
połączona z odpowiednim doborem
materiału zapewnia długą i bezawaryjną pracę komponentów do form oraz
narzędzi formujących do obróbki plastycznej.
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Nasz dział konstrukcyjny w oparciu
o sugestie przekazane przez klientów
i w konsultacji z naszymi doradcami technicznymi, na bieżąco wprowadza zmiany w dokumentacji wykonawczej celem
optymalizacji parametrów i długości pracy
dostarczanych przez nas części. Niejednokrotnie modyfikacja tylko jednego parametru skutkowała kilkukrotnym wzrostem
żywotności narzędzi.

Przedmiotem naszej analizy jest: dobór materiałów,
tolerancji wykonania, a w przypadku zestawów narzędzi współpracujących także wzajemnych luzów
matrycowych i pasowań, weryfikacja zastosowanej obróbki cieplnej i uzyskanej twardości finalnej,

sprawdzenie możliwości zastosowania innych obróbek
powierzchni oraz uzyskanej końcowej chropowatości
w obszarze części roboczych. Biorąc pod uwagę warunki
pracy narzędzi sugerujemy zastosowanie odpowiednich
powłok zwiększających długość eksploatacji.
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Elementy
formujące
Częściom

wykonawczym

odpowiedzial-

nym bezpośrednio za formowanie kształtu
w procesie produkcji, stawiane są najwyższe wymagania jakościowe. Od wielu lat
dostarczamy narzędzia do formowania na
zimno i na gorąco, przeciągania, wygniatania, kucia, wytłaczania, głębokiego tłoczenia, klinczowania, krępowania i innych.
Bardzo ważnym dla nas segmentem są
precyzyjne części i rdzenie formujące do
form wtryskowych i odlewniczych.
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Posiadamy

bogate

doświadczenie

z zakresu narzędzi i elementów formujących stosowanych przy wszelkiego rodzaju kompresji proszku. Bardzo
wysokie tolerancje wymiarów, kształtów i jakości powierzchni w połączeniu
z abrazyjnym działaniem proszku czynią
to aplikację bardzo wymagającą
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Elementy
przyrządów
W oparciu o nowoczesny park maszynowy
w naszym zakładzie w Jedlińsku produkujemy elementy do budowy przyrządów, linii
produkcyjnych i części zamienne dla klientów
OEM. Szeroki zakres obróbki mechanicznej,

wykwalifikowana

kadra

oraz

integra-

cja zarządzania obrabiarkami w oparciu
o oprogramowanie CAM firmy SolidWorks
pozwalają nam na płynną realizację zleceń oraz zapewnienie krótkich terminów
dostaw. Bardzo ważnym czynnikiem jest
również dobra lokalizacja zakładu w radomskim centrum przemysłu zbrojeniowego z dostępem do kadry i wielu wyspecjalizowanych kooperantów.
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Sprawdziany
Narzędzia, sprawdziany i przyrządy pomiarowe
stanowią coraz to większy udział w naszej
ofercie. We współpracy z Działami Jakości
naszych klientów prowadzimy wiele ciekawych projektów. Nasz profil produkcji pozwala na realizacje różnego typu sprawdzianów,
w tym typu GO / NOT GO, do kontroli zarówno
prostych, jak i bardzo precyzyjnych części.

Wszystkie narzędzia dostarczane przez
naszą firmę są trwale oznakowane laserowo i każdorazowo posiadają raporty pomiarowe z kontroli powykonawczej obejmującej
wszystkie wyspecyfikowane przez klienta parametry.
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Inne materiały
W naszej ofercie znajdziecie Państwo części
rysunkowe z różnych materiałów w zależności od Państwa zapotrzebowania. Obrabiamy
różne rodzaje tworzyw sztucznych, aluminium, stopy miedzi, stopy z rodziny Ampco
o specyficznych właściwościach mechanicznych, tekstolit i materiały izolacyjne na bazie
włókna szklanego itp.
Produkujemy specjalistyczne induktory
do nagrzewania indukcyjnego dla sektora
Automotive i AGD. Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Europie, która może zrealizować projekty o wysokiej złożoności
kształtów i części wykonawczych spirali
indukcyjnych.
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Powłoki
Rosnące wymagania wobec komponentów
maszyn oraz narzędzi spowodowały dynamiczny rozwój branży powłok o różnych właściwościach mechanicznych. Stosujemy powłoki firm
Voestalpine i Oerlikon Balzers, wyznaczających
standardy w technologii powlekania PVD i CVD.

Elementy narażone na korozję oraz części
o wysokich wymaganiach estetycznych są pokrywane powłokami galwanicznymi. Na szczęki
chwytaków i inne elementy robocze narażone
na przyśpieszone zużycie mogą być dodatkowo naniesione technologią plazmową warstwy
ceramiczne, co kilkukrotnie wydłuża trwałość
części.
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Wysoka
temperatura

Podwyższona temperatura pracy często powoduje odpuszczanie się
narzędzi i utratę właściwości materiału. Części ze stelitu i stopów kobaltu
nie wymagają hartowania, a ich twardość tylko nieznacznie spada
wraz ze wzrostem temperatury. Doskonale radzą sobie z abrazyjnym
medium, korozją chemiczną i są całkowicie niemagnetyczne. Zalecamy
stosowanie części stellitowych do pracy ciągłej w temperaturze
nieprzekraczającej 800°C. W wyższej
temperaturze

dobrze

sprawdzi

się

wolfram czy molibden, a obudowy
czujników stosowanych w metalurgii
o odporności powyżej 1200°C możemy
dostarczyć w wersji z cermetu.

Zobacz także nasze pozostałe katalogi:

HARTMETALL UND KERAMIK

43-100 Tychy, ul. Jedności 27
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