
OBRÓBKA 
FORM I PŁYT

KNARR.comWasz silny i zaufany partner w branży budowy form wtryskowych.



3D STAJE SIĘ PRAKTYKĄ
„WYFORMUJEMY“ TWÓJ PROJEKT

Skoncentruj się na swoich głównych aspektach!
Nasze możliwości i elastyczność pomogą Ci w tym!

Z rozbudowanym zapleczem warsztatowym wspieramy Cię  
w zakresie obróbki płyt – wysoka jakość i niezawodność.



GOTOWE OBROBIONE PŁYTY
PRECYZJA NA ŻYCZENIE KLIENTA

TECHNIKI 
PRODUKCYJNE I
MOŻLIWOŚCI

  Obróbka płyt do  
1.500 x 2.000 x 500 mm
  Ciężar detalu do  

max. 5.000 kg
  Wiercenie głębokich otworów 

do Ø 30 mm przy głębokości 
wiercenia 1.250 mm

PRACA ZESPOŁOWA
Razem „w formie“! W przypadku wąskich gardeł, wspomożemy 
Cię naszymi najnowocześniejszymi maszynami CNC i dopasujemy 
się pod względem czasowym. 

Zapytanie Oferta Wykonanie Dostawa

DOSTĘPNOŚĆ MAGAZYNU
Czynnik czasu! Wysoka dostępność towaru i bezpośredni dostęp 
do różnych materiałów lub rozmiarów płyt może mieć decydujący 
wpływ na czas wykonania.

Zamówienie

FREZOWANIE/WIERCENIE

INDYWIDUALNOŚĆ
Każdy proces jest wyjątkowy! Niezależnie od tego, czy jest to 
frezowanie wstępne czy wykończeniowe: wspieramy Cię w 
produkcji pojedyńczych płyt jak i kompletnych form – zgodnie z 
Twoją dokumentacją.

NIEZAWODNOŚĆ
Bez eksperymentów! Zmotywowani specjaliści to nasza 
gwarancja jakości – przed, w trakcie i po wspólnym projekcie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
KNARR Vertriebs GmbH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts  Germany

Telefon +49 9252 9993-500
Fax +49 9252 9993-33
E-Mail sales.pl@knarr.com



OBRÓBKA 
ELEKTROEROZYJNA

WIERCENIE GŁĘBOKICH 
OTWORÓW

SZLIFOWANIE



SERWIS CAD
KNARR CZĘŚCI ZNORMALIZOWANE
DO WASZYCH SYSTEMÓW 

  Kompletny zbiór danych STEP do pobrania
  Własna biblioteka standardowych części dla SolidWorks i VISI
  Creo i Cimatron wyszczególnione w module dodatkowym dostawców
   Bezpośredni dostęp do geometrii CAD za pośrednictwem  

platform internetowych

Software-Magazin

www.3dsystems-software.de         
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Mit dem Software-Magazin erhalten 
Sie regelmäßig aktuelle Informatio-
nen aus der Business Unit Software von  
3D Systems.  Auf den folgenden Sei-
ten können Sie sich über Software-
neuerungen, Technik, Veranstaltun-
gen und vieles mehr informieren. 
Wenn Sie Anregungen oder auch 
eigene Beiträge für unsere kommen-
den Ausgaben haben, so kontaktieren 
Sie bitte unseren Herrn Brinkmann  
(E-Mail: Ralf.Brinkmann@3dsystems.
com, Telefon 02381-92909-0). Infor-
mationen zum Thema abonnieren 
und abbestellen dieses Newsletters 

Ci Cimatron®

3DXpert™

von Dirk Dombert, Geschäftsführer der 3D Systems Software GmbH

Liebe Leser,

ich habe einen Verdacht! Wer-
fen Sie mal einen genauen Blick 
auf die Frisuren von Donald 

Johnson. 
Die zur Schau gestellte Extrava-
ganz und Stilsicherheit lassen 
nur einen Rückschluss zu: Wir 
erleben gerade die Weltver-
schwörung eines Friseurs. Fest 
steht, dass am 20.01.2017 mit 
der Amtseinführung des neuen 

mehr Gewicht als Fakten, seither dürfen wir Tatsachen ignorieren 
-

Sie gehören zur Leistungselite, die Firma ist alles und Freizeit und Fa-
milie bedeuten Ihnen nichts. So ist eine satte Gehaltserhöhung vor-

-
te alternative Fakten. 
In eigener Sache möchte ich vor der gefährlichen Ausbreitung von 
Fake-Software warnen. Unsere Marktbegleiter nutzen die neue Ära 
hemmungslos aus, um ihre Softwarelösungen als das Non-Plus-Ultra 
für den Werkzeugbau und die Teilefertigung darzustellen. Wer auf 
diese dreiste Werkzeugbauernfängerei reinfällt, handelt sich Schwin-
delsoftware ein. Der einzige Ausweg: Deinstallieren und konsequent 
zu Ebay abschieben. Anschließend helfen wir ihnen sehr gerne dabei, 
ihre Fertigung auf „great again“ zu trimmen. Besuchen sie uns dazu 

Fake Software...
����

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Installationsanleitung 
 

 
Release:  VISI 2020.0 
Autor:  Anja Gerlach 
Update:  Anja Gerlach 
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PŁYTKA DOCISKOWA/REGULACYJNA
51058

  Przekrój dla elementów prowadzących o różnych  
średnicach (26, 30, 42, 54, 66, 80 mm)

   Efektywne i oszczędzające miejsce 
pozycjonowanie pozwala na maksymalne 
wykorzystanie przestrzeni

   Łatwy montaż

  Ułatwiony demontaż dzięki 
zintegrowanym narożnikom  
do podnoszenia

W SKRÓCIE

  Materiał 1.2842/~58 HRC
 Dostępne dla systemu F i systemu K
  Trzy różne kształty dla każdego rodzaju płyty 
  Pliki CAD płytki dociskowej/regulacyjnej gwarantują  

najwyższą jakość od projektu do produkcji
  Dopasowane do standardowych elementów prowadzących

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE 
POWIERZCHNI

Skuteczne i oszczędzające miejsce pozycjonowanie płytki  
dociskowej wokół słupa pozwala na maksymalne wykorzystanie 
powierzchni płyty formującej. Wykonanie otworów chłodzących 
lub inne obróbki są znacznie ułatwione. Jednocześnie płytki  
dosickowe gwarantują dokładną równoległość narzędzia na 
całej długości formy.

ZOPTYMAL-
IZOWANY

CAD
SERWIS!



KNARR.comWasz silny i zaufany partner w branży budowy form wtryskowych.
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