
438
®

VII. 

informacje   

NARZĘDZIA SPECJALNE PAFANA.

1. Dobre zaplecze techniczne, nowoczesny park maszynowy i technologie pozwalają na wykonywanie 
narzędzi specjalnych oraz  skomplikowanych detali  według wymagań Klienta.

Narzędzia specjalne wykonujemy we wszystkich grupach asortymentowych, które PAFANA posiada 
w swojej ofercie katalogowej .

Należą do nich:
- narzędzia tokarskie specjalne z płytką lutowaną z węglików spiekanych,
- noże tokarskie składane specjalne z  wymiennymi płytkami wieloostrzowymi mocowanymi mechanicznie,
- narzędzia obrotowe specjalne z płytką lutowaną z węglików spiekanych,
  narzędzia specjalne obrotowe monolityczne  z węglików spiekanych i ze stali szybkotnącej,
- narzędzia obrotowe specjalne z płytkami wymiennymi wieloostrzowymi mocowanymi mechanicznie,
- wytaczadła specjalne,
- narzędzia zadaniowe specjalne – np. obróbka walców hutniczych .

Narzędzia specjalne, wielozadaniowe zwiększają produktywność – skracają czas  zabiegu, podnoszą 
jakość wyrobu, oraz ograniczają ilość stosowanych narzędzi .

Zespół „Projektowy” PAFANA opiera się na doświadczeniu i nowych technologiach.
Do projektowania narzędzi specjalnych i detali używamy nowoczesnych programów  CAD/CAM .

Zamówienia realizujemy w oparciu o dokumentację dostarczoną przez klienta lub na podstawie własnych 
konstrukcji  wykonanych przez nasz zespół projektowy.
Następnie rysunek ofertowy przedstawiony jest  do zatwierdzenia przez klienta. Oferujemy również pomoc
 podczas opracowywania technologii jak również wdrożenia samego narzędzia do produkcji.

Wyróżnikami naszej oferty na wymagającym rynku specjalnych narzędzi skrawających  są optymalne  
terminy wykonania, atrakcyjne ceny oraz wysoka, powtarzalna  jakość

Narzędzia i detale wykonujemy na nowoczesnym parku maszynowy  5 - osiowych centrach CNC frezarskich, 
szlifierskich  oraz centrach CNC tokarskich 4 - osiowych .
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Zapraszamy do współpracy: 

USŁUGI PRODUKCYJNE PAFANA.

 Dział Usług PAFANA oferuje usługi w zakresie:
 - regeneracja i ostrzenie narzędzi do metali i drewna: 
   frezy, wiertła z HSS i HM, piły tarczowe;
 - zgrzewania pił taśmowych;
 - obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej (hartowania, nawęglania);
 - pasywacji ( czernienia);
 - oczyszczania mechanicznego;
 - obróbki plastycznej;
 - lutowania twardego;
 - obróbki skrawaniem na obrabiarkach konwencjonalnych i CNC.
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