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Suszarnie do tarcicy
Agregaty suszarniowe

44-246 Palowice, ul. Bełkowska 38
tel/fax (0-32) 43 17 658, 603 93 98 04

aseja@interia.pl       http://aseja.w.interia.pl

odbiór odpadów drewnianych 

(potwierdzenie recyklingu)

 sprzedaż palet przemysłowych

różnych rozmiarów
tel. 693076713, 693120206

www.traki.pl

Traki taśmowe do drewna

Maszyny posiadają 
certyfikat CE

Tadeusz Goliszewski
55-320 Malczyce, Mazurowice, ul. Kolonia 6
tel. kom. 601 762 316
tel./fax 071 317 67 27

Ponad 20 lat firmy Reinbold – ponad 20 lat doświadczenia
i kompetencji w obróbce i odzyskiwaniu surowców wtórnych

Wyjątkowo wydajne rozdrabniacze do rozdrabniania 

odpadów drewnianych, starego drewna, palet itd. 

Wyjątkowo wydajne prasy do brykietowania wiórów 

drewnianych, pyłu drewnianego itd.

Robert-Mayer-Str. 5, D-74360 Ilsfeld (Niemcy)

Tel.: +49 7062-97885-0   Faks: +49 7062-97885-50

info@reinbold.de     www.reinbold.de

Wystawiamy nasze produkty na targach DREMA,
Poznań  w dniach 13-16.04.2010

Dwoma tokarkami firmy Intorex 
firma Stolmach posługuje się od 
trzech lat. Firma istnieje od 18 lat 
i pracuje głównie w oparciu o ma-
szyny tokarskie. W tej chwili jest to 
firma usługowo - produkcyjna z do-
meną tokarstwa. 
- W zeszłym roku w związku z roz-
budową firmy poszerzyliśmy dzia-
łania w kierunku obróbki drewna 
litego na maszynach sterowanych 
numerycznie CNC. Była to ko-
nieczność ze względu na to, że 
współpracujemy od 6 lat z dużym 
koncernem niemieckim, a w ze-
szłym roku zwiększyliśmy dla niego 
produkcję. Naszym partnerem jest 
firma Vitra produkująca meble do 
mieszkań i meble biurowe o wyso-
kim standardzie – mówi Piotr Łu-
kasiuk, właściciel firmy - Dla na-
szego kontrahenta produkujemy 
drewniane elementy stołów i krze-
seł oraz gotowe realizacje znanych 
i cenionych projektantów Europy 
i świata. Pracujemy w różnych ga-
tunkach drewna od najpopularniej-
szych iglastych po gatunki amery-
kańskie i korek portugalski, tworząc 
głównie elementy toczone i łukowe.
Pierwszą tokarką zakupioną przez 
firmę Stolmach była polska tokarka 

Jaromy DT-3. Jednak zwiększające 
się zamówienia, wzrost wymagań, 
co do jakości i stopnia skompliko-
wania spowodowały, że Piotr Łu-
kasiuk zainteresował się tokarkami 
z Hiszpanii. 
Jako pierwsza maszyna Intorexu 
w firmie Stolmach pojawiła się to-
karka TF- 2, która służy do wyko-
nywania elementów talerzowych, 
takich jak np.: siedzisko taboretu, 
misa drewniana itp.
Maszyna jest w stanie również, to-
czyć łukowe elementy poręczy 
schodowych. 
- Wiele koncepcji wykorzystania 
maszyny po drobnych zabiegach 
modernizacyjnych pozwala rozsze-
rzyć jej fabryczne możliwości.
Wdrażanie nowości to zasługa szefa 
działu technicznego Grzegorza Ru-
cińskiego, który wielokrotnie na ba-
zie już istniejącej konstrukcji stosuje 
rozwiązania powodujące, że maszy-
na produkuje elementy wzbudzają-
ce podziw u samego producenta ma-
szyny – stwierdza Piotr Łukasiuk 
- Kupując tę obrabiarkę mieliśmy 
w kieszeni kontrakt, który wymagał 
od nas produkcji bardzo skompliko-
wanego taboretu. Wystąpiliśmy do 
Macieja Olszewskiego z firmy Ceh-
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Uniwersalność, 
trwałość, nowoczesność

pol z zapytaniem ofertowym na te-
mat maszyny, która byłaby w stanie 
taki taboret wykonać. Wybór padł 
na TF- 2 bez gwarancji, że uda nam 
się 100 proc. wykonać zaplanowa-
ne zadanie. Mimo tych przeciwno-
ści po drobnych zabiegach technicz-
nych jednak nam się udało, produkt 
został wdrożony. Widać, że w tych 
maszynach hiszpańscy konstrukto-

rzy zostawili pole manewru dla in-
wencji użytkownika.
Ciekawostką jest to, że maszy-
na TF-2 może obrabiać element 
w sposób bezinwazyjny, na zasadzie 
zamocowania próżniowego.
Maszyny Intorex nie są urządzenia-
mi tanimi. Jednak wzrastająca ilość 
zamówień pozwoliła firmie Stol-
mach na kolejne zakupy. 

- Jedno trzeba sobie szczerze po-
wiedzieć. Jest to maszyna bardzo 
kosztowna i nie mogliśmy pozwo-
lić sobie na jej zakup z marszu. In-
westycja w tokarkę TF-2 była prze-
myślana i podyktowana tym, że 
posiadaliśmy wachlarz zamówień 
pozwalający nam na udźwignięcie 
takiego obciążenia finansowego – 
mówi Piotr Łukasiuk.

Następnym krokiem inwestycyj-
nym był zakup tokarki CI 1500. Jest 
to nowoczesna, hydrauliczna tokar-
ko - kopiarka, jeszcze bardziej za-
awansowana technologicznie. Ste-
rowanie elektroniczne pozwala 
szybko i efektywnie  produkować 
zarówno  długie, jak i krótkie serie.
Długie łoże 1500 mm, jak i znacz-
na średnica toczenia fi 250mm, to 

podstawa uniwersalności dobrej to-
karki do drewna. 
- Również na tej obrabiarce, dzię-
ki naszym modyfikacjom możemy 
wykonywać wiele produktów zgod-
nie z wymaganiami naszych kon-
trahentów. Głównym argumentem 
do zainwestowania w to urządze-
nie była jego uniwersalność – mó-
wi Piotr Łukasiuk.


