
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU





Firma produkcyjno-handlowa dostarczająca części 
i elementy maszyn do wielu gałęzi przemysłu. Posiadamy 
doświadczenie w zakresie inżynierii materiałowej, 
metalurgii proszków, zarządzania i inżynierii produkcji 
oraz szeroko pojętych procesów przetwarzania 
materiałów. Łączymy profesjonalizm i pasję po to, aby 
w kompleksowy sposób pomagać klientom w poprawie 
produktywności ich firmy.

Głównym profilem działalności naszej firmy są części 
i narzędzia specjalne wykonywane wg dokumentacji 
klienta z materiałów takich jak:
• ceramika techniczna,
• węglik spiekany,
• stale zwykłe, narzędziowe i proszkowe,
• aluminium, miedź, wolfram,
• tworzywa sztuczne.

CTS TECHNOLOGY





Materiał o bardzo dużej twardości i wytrzymałości 
na zużycie. Narzędzia wykonane z węglika 
spiekanego mogą charakteryzować się kilku,  
a nawet kilkunastokrotnie większą żywotnością 
w porównaniu do narzędzi stalowych. Węglik spiekany 
produkowany jest z proszków, które są wstępnie 
formowane do pożądanego kształtu, a następnie 
spiekane oraz prasowane pod wysokim ciśnieniem. 
Ostatnim etapem jest obróbka wykańczająca 
pozwalająca na uzyskanie ostatecznego kształtu.

Węgliki spiekane znalazły zastosowanie w wielu 
gałęziach przemysłu do produkcji elementów i części 
maszyn takich jak:
• stemple i matryce do wykrawania,
• stemple i matryce do tłoczenia, tłoczniki, 

kalibratory,
• stemple i matryce do kucia,
• rolki formujące i prowadzące,
• tuleje,
• prowadniki do drutu i przędzy,
• dysze podające proszki i ścierniwa,
• półprodukty.

WĘGLIK SPIEKANY





Materiały, które cechują się wysoką wytrzymałością 
na zużycie, odpornością na korozję i agresywne 
środowisko oraz bardzo wysoką temperaturą 
pracy. Jest też izolatorem elektrycznym i cieplnym. 
Ceramika techniczna spełnia rygorystyczne 
wymagania, dzięki czemu może być stosowana 
w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Ceramika techniczna świetnie nadaje się również do 
produkcji części i elementów maszyn przemysłowych 
takich jak:
• prowadniki do drutu i przędzy,
• piny, trzpienie i kołki pozycjonujące,
• izolatory elektryczne i termiczne,
• dysze podające proszek i ścierniwo,
• pierścienie do tampodrukarek,
• sprawdziany.

CERAMIKA TECHNICZNA





Współczesne stale narzędziowe, szybkotnące
i proszkowe oferują niezrównaną odporność na 
zużycie, twardość powyżej 60 HRC, jak również 
wysoką udarność nawet w wysokich temperaturach 
i ciężkich warunkach pracy. Stale te mogą zastępować 
narzędzia z węglików spiekanych tam, gdzie te nie 
mogą zostać zastosowane. Dzięki nowoczesnym 
metodom produkcji w wysokowydajnych i precyzyjnych 
centrach obróbczych możliwe jest uzyskanie 
wysokich tolerancji wymiarowych, doskonałej jakości 
powierzchni, jak również skomplikowanych kształtów.

Narzędzia ze stali narzędziowych i proszkowych mogą 
być stosowane w aplikacjach takich jak:
• matryce i stemple wykrawające,
• matryce i stemple do tłoczenia,
• rolki formujące,
• noże i tuleje tnące do drutu i lin,
• matryce i patryce do produkcji kabli i przewodów.

STALE NARZĘDZIOWE I PROSZKOWE





Wykonujemy narzędzia i elementy maszyn z materiałów 
takich jak:
• aluminium,
• miedź,
• mosiądz,
• wolfram,
• tworzywa sztuczne,
oraz innych w zależności od potrzeb i wymagań klienta.

Aluminium i jego stopy dzięki swoim właściwościom 
znalazły szerokie zastosowanie we wszystkich gałęziach 
przemysłu. Specjalizujemy się w produkcji części 
z aluminium o doskonałej jakości powierzchni, zarówno 
mało- i wielkoseryjnych, jak i prototypowych.

Oferujemy szeroką gamę elementów aluminiowych – 
od małych, precyzyjnych części po wielkogabarytowe 
płyty montażowe.

METALE NIEŻELAZNE I TWORZYWA SZTUCZNE





Wykonujemy złożenia oraz narzędzia:
• prasy,
• wykrojniki,
• przyrządy do spawania,
• sprawdziany kształtu,
oraz inne w zależności od potrzeb i wymagań klienta.

PRASY, WYKROJNIKI, SPRAWDZIANY





Wyposażenie standardowe: 
• jednostka główna
• przycisk nożny
• okulay ochronne
• oprogramowanie

Lasery fibrowe posiadajq większą wydajność 
energetyczną w porównaniu do laserów CO2. 
Charakteryzują się dtugą, bezawaryjną procą, 
nie posiadają zużywających się komponentów 
wymagających regularnej wymiany. Przeznaczone są 
głównie do pracy z metalami oraz niektórymi gatunkami 
tworzyw sztucznych, są jednak w stanie pracowac 
z materiafami takimi jak węglik spiekany, ceramika 
techniczna, drewno, skóra czy guma. Ze względu 
na długość fali jaką emitują nie są jednak w stanie 
pracować w przezroczystych materiatach.

Znakowanie na laserach fibrowych w stali może 
odbywać się na zasadzie wypalania materiału lub 
wyżarzania nie ingerujqcego w materiał. Dzięki 
temu możliwe jest znakowanie nawet polerowanych 
elementow bez naruszania ich powierzchni.

ZNAKOWARKI LASEROWE

Wyposażenie dodatkowe: 
• uchwyt obrotowy do znakowania po obwodzie
• komputer
• stół roboczy
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Oznaczenie Spoiwo 
[%]

Gęstość 
[g/cm3]

Twardość 
[HRA]

Wielkość 
ziarna

K20F 8 14,8 93,2 Drobna

K40UF 10 14,5 92,6 B. drobna

K44UF 12 14,3 92,4 B. drobna

G10 6 14,7 90,5 Średnia

G15 9 14,5 89,8 Średnia

G20 11 14,3 88,5 Średnia

G30 15 14,0 86,0 Średnia

G40 20 13,4 84,0 Zgrubna

G50 25 13,0 81,5 Zgrubna

WYBRANE GATUNKI WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

Al2O3 ZrO2 Si3N4

Gęstość [g/cm3] 3.9 6.0 3.2

Kolor Kość słoniowa Biały Szary

Twardość [HV] 1700 1200 1600

Wytrzymałość na zginanie [MPa] 370 950 670

Odporność na kruche pękanie [MPam1/2] 4.2 10 6

Maksymalna temperatura pracy [°C] 1700 750 1100

Odporność na szok termiczny [°C] 140 200 400

Współczynnik rozszerzalności cieplnej [10-6/°C] 7.8 10.5 3.2

PARAMETRY WYBRANYCH GATUNKÓW CERAMIKI TECHNICZNEJ
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