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Najnowsze metody produkcji i  nowocze-
sny park maszynowy uzbrojony w wysokiej 
klasy 5-osiowe szlifierki CNC, a także wiedza 
oraz najwyższa jakość materiałów pozwalają 
nam na tworzenie narzędzi węglikowych, 
jakie zadowalają nawet najbardziej wymaga-
jących klientów.
W skład oferty produkcyjnej MACRO wcho-
dzą wysoko wyspecjalizowane narzędzia 
wykonywane zgodnie z  wytycznymi klien-
tów, wśród nich: 
 • frezy palcowe,
 • frezy kuliste,
 • frezy teowe, 
 • frezy kształtowe,
 • frezy grawerskie, 
 • wiertła jedno i wielostopniowe,
 • pogłębiacze,
 • mikrowytaczaki,
 • fazowniki,
 • rozwiertaki,
 • nawiertaki,
 • dłutaki. 

Proces produkcji może zostać uzupełniony 
o  dodatkową obróbkę krawędzi skrawają-
cych zwiększającą trwałość ostrzy. Zapew-
niamy również pełen zakres powłok wy-

dłużających trwałość produktu, stosowany 
w oparciu o procesy PVD. 

 JAKOŚĆ 
Jakość wyprodukowanych narzędzi ma dla 
nas kluczowe znaczenie. Począwszy od 
zbadania potrzeb, przez projekt,  produkcję, 
wdrożenie, a finalnie obsługę posprzedażo-
wą. Na każdym z etapów dbamy o najwyż-
szy standard obsługi, zamierzony wzrost 
wydajności produkcyjnych klienta i  finalnie 
jego satysfakcję!  Do każdego projektu spo-
rządzana jest dokumentacja techniczna nad 
którą ściśle współpracujemy z  wydziałami 
technologicznymi naszych klientów. Zgod-
ność wymiarowa narzędzia potwierdzana 
jest poprzez kontrolę jakości z wykorzysta-
niem maszyn pomiarowych CNC.

 ZASTOSOWANIE 
Proponowane rozwiązania narzędziowe 
wykorzystywane są w obróbce skrawaniem 
szerokiej gamy materiałów od powszechnie 
stosowanych stali konstrukcyjnych i stopo-
wych poprzez żeliwa, stale nierdzewne, sto-
py aluminium i magnezu po zaawansowane 
materiały jak żaroodporne i żarowytrzymałe 
stopy niklu i tytanu. 
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Centrum Regeneracji Narzędzi MACRO po-
zwala na precyzyjne odwzorowanie orygi-
nalnej geometrii narzędzi, z możliwością ich 
modyfikacji.

Korzyści wynikające z regeneracji  
narzędzi węglikowych:

  Oszczędność budżetu – koszt regene-
racji narzędzi węglikowych to ułamek 
ceny nowego narzędzia. 

  Oszczędność czasu – proces regene-
racji narzędzi wraz z  dostawą potrafi 
zamknąć się w czasie dostawy nowego 
produktu. Usługa bez pokrycia realizo-
wana jest w ciągu 7-10 dni, a ostateczny 
termin jest każdorazowo ustalany bez-
pośrednio z klientem.

  Kontrola stanów magazynowych  
– stała współpraca z  dostawcą usług 
regeneracji narzędzi, zdecydowanie uła-
twia kontrolę zapotrzebowania. 

  Żywotność regenerowanych narzędzi   
– odpowiednia powłoka i  odtworzenie 
oryginalnej geometrii, pozwalają utrzy-
mać wysokie parametry skrawania.

  Ochrona środowiska – proces regene-
racji pozwala w sposób zrównoważony 
wykorzystywać zasoby naszej planety 
i zadbać o jej ochronę.

Proces regeneracji krok po kroku:

 1  cena stanu zużycia i możliwości regene-
racji narzędzi,

 2  ostrzenie, odtworzenie pierwotnej geo-
metrii narzędzia,

 3  obróbka krawędzi skrawających przed 
powlekaniem,

 4   powlekanie powłokami wydłużającymi 
żywotność narzędzi,

 5   zabezpieczenie narzędzi po regeneracji, 
transport do klienta.

Dodatkowe modyfikacje,  
na życzenie klienta: 

 • zmiana średnicy narzędzia,

 •  zmiana geometrii narzędzia poprzez 
dodanie promieni, zaokrągleń czy faz,

 • zmiana kąta wierzchołkowego,

 •  wydłużenie bądź skrócenie części robo-
czej narzędzia,

 • wykonanie spłaszczenia,

 • modyfikacje części chwytowej,

 • szlifowanie szyjki.
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