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1. OPIS

Firma TOOLS FACTORY jest polskim liderem w Europie Środkowej i Wschodniej  w produkcji 

urządzeń do obróbki tworzyw sztucznych. Są to w głównej mierze termoformierki próżniowe do 

formowania tworzyw sztucznych w różnych konfiguracjach dopasowanych do wymagań Klientów, 

obrabiarki numeryczne CNC wykorzystywane do produkcji form do termoformowania i obróbki 

wyprasek, poziome piły taśmowe – urządzenia współpracujące  z termoformierkami służące do 

obcinania wytłoczek bezpośrednio po formowaniu.

Wieloletnie doświadczenie w produkcji maszyn dla różnych gałęzi przemysłu stawia nas w ścisłej 

czołówce najlepszych firm produkujących tego typu urządzenia. 

Strategia rozwoju firmy to systematyczne podnoszenie jakości produkowanych urządzeń oraz 

świadczonych usług, przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu i wyspecjalizowanej kadry. 
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http://www.toolsfactory.pl/


Staramy się być zawsze obok naszych klientów, uczestniczyć w ich rozwoju proponując 

najnowocześniejsze rozwiązania. Jednocześnie nasze działania skupione są na wyprzedzaniu 

konkurencji, by podnieść swoją atrakcyjność na rynku.

Prowadzimy szkolenia dla klientów w zakresie obsługi i procesów na poszczególnych maszynach, 

zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, serwis zdalny (on -line) oraz sprzedaż części 

zamiennych. Urządzenia charakteryzują się wysoką wydajnością, niezawodnością działania, 

łatwością obsługi oraz długim okresem użytkowania. Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania 

techniczne i technologiczne. Wszystkie wykorzystywane komponenty posiadają wymagane atesty i

certyfikaty. Szczegółowa kontrola poszczególnych etapów produkcyjnych daje klientowi pewność, 

że każda nawet najmniejsza część wyprodukowana jest z wyjątkową precyzją oraz najwyższą 

jakością.

Wysoka i stabilna pozycja na rynku potwierdza, że obrany przez nas kierunek działań jest 

właściwy. Dowodem na to jest fakt, że jako firma międzynarodowa osiągnęliśmy ogromny sukces 

sprzedażowy na wielu rynkach światowych. Bardzo wyraźnie zaznaczyliśmy swoją obecność w 

Niemczech, Rosji, Czechach, Chorwacji, na Ukrainie, Litwie, Łotwie stając się liderem wśród 

producentów maszyn.



Oferta na ploter frezujący

Plotery frezujące CNC MASTER CUT produkowane przez firmę TOOLS FACTORY przeznaczone 

są do obróbki materiałów metodą skrawania. Można ciąć i frezować tworzywa sztuczne, drewno i 

materiały drewnopochodne, metale kolorowe np. aluminium. Urządzenia mają szerokie 

zastosowanie przy obróbce termoformowania – produkcja form 3D i obróbka wyprasek.

Produkowane przez nas obrabiarki wykonywane są w różnych wielkościach stołu roboczego, 

różnych prześwitach osi Z oraz w wielu opcjach – rodzaj wrzeciona, chłodzenie narzędzia 

skrawającego, magazyn narzędzi, pomiar długości narzędzia, stół próżniowy czy odciąg wiórów.

Frezarki MASTER CUT posiadają sztywną, wyżarzaną, a następnie przy jednym mocowaniu na 

stole frezarskim planowaną portalową konstrukcję stalową. Mocowanie detali na stole roboczym 

ułatwia rowkowany blat aluminiowy lub opcjonalnie płyta przystosowana do mocowania detali za 

pomocą próżni z podziałem na sekcje sterowane zaworami. Stoły próżniowe standardowo są 

uzbrojone w pompę próżniową renomowanych firm niemieckich typu Becker bądź Busch o 

wydajnościach rzędu  250m3/h.

Precyzyjne liniowe ułożyskowanie toczne oraz przełożenie napędów za pomocą precyzyjnych 

przekładni planetarnych zapewniają bardzo wysoką rozdzielczość pozycjonowania.

Stosowane serwonapędy dla osi X,Y1,Y2,Z z enkoderami inkrementalnych potrafią dokonywać 

pomiaru położenia z wysoką dokładnością.

Oprogramowanie sterujące pracuje w środowisku Windows i jest dostępne w języku polskim i 

angielskim.

Środowisko sterujące i nadzorujące pracę maszyn CNC MASTER CUT charakteryzujące się dużą 

uniwersalnością i łatwością obsługi. 

Wizualizacja 2D oraz 3D

W skład urządzenia wchodzi również kontroler Smart

Control HMI – Smart Control który jest przenośnym

urządzeniem typu HMI. Przystosowanym do współpracy

ze sterownikami PLC i CNC. Kontroler zawiera

elementy bezpieczeństwa IDEC typu wyłącznik

awaryjny lub Stop oraz automatyczny przełącznik trybu

pracy. Cechuje go przejrzysty ciekłokrystaliczny wyświetlacz, który wyświetla najważniejsze dane. 

Ponadto urządzenie umożliwia nam bazowanie maszyny, zadawanie odpowiednich wartości 

konfiguracyjnych, a także przekazuje takie informacje jak dane na temat pozycji wrzeciona czy 

prędkości obrabiania materiału bądź czasie przejazdów.



Struktura projektu i obsługiwane formaty

Wykonywany program ma strukturę warstwową. Odrębne operacje technologiczne mogą być 

umieszczane na oddzielnych warstwach, co znacznie upraszcza ewentualną modyfikację 

programu. 

Obsługiwane formaty plików:

 HPGL – pliki o rozszerzeniu *.plt wygenerowane np. W programie Corel

 G-CODE – standardowe polecenia maszyn numerycznych

 DXF – pliki z popularnego oprogramowania AutoCAD lub DesignCAD 

 programowania z poziomu aplikacji: łuki, proste (względnie, bezwzględnie)

Przekształcenie rysunków dwuwymiarowych 2D w trójwymiarowe 3D odbywa się w bardzo prosty 

intuicyjny sposób. Istnieje również możliwość podłączenia czujnika pomiarowego poziomu 

materiału, długości narzędzia.

MASTER CUT 100

Wymiar roboczy stołu w w/w modelu wynosi 1000 x 1000 mm oraz prześwit dla osi Z wynosi 250 

mm. Urządzenie wykonane jest jako sztywna konstrukcja stalowa. Sterowanie odbywa się za 

pomocą komputera oraz za pośrednictwem sterownika ruchu. Zamontowane wrzeciono, 

opcjonalnie z możliwością wymiany narzędzia, sterowane jest za pomocą falownika. Urządzenie 

doskonale frezuje tworzywa sztuczne ( wypraski termoformowane), drewno oraz materiały 

drewnopochodne, MDF, płyty modelarskie (formy do termoformowania), metale kolorowe 

(aluminium), płyt dibondu (kasetony, materiały POS/POP) i wiele innych materiałów.

Założenia techniczne.

Maszyna będzie pracować w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie temperatura mieści się w 

granicach 0°- do 50° C. Urządzenie nie wymaga fundamentów. Konstrukcja urządzenia 

wyposażona w regulowane wibroizolatory gwarantuje wytrzymałość i stabilność. Oferta zawiera 

tylko i wyłącznie opisane w niej elementy. Wszystkie inne elementy nie są uwzględnione w 

kalkulacji. Konstrukcja stalowa, spawana w standardowych kolorach firmy TOOLS FACTORY: RAL

2004, RAL 7047, RAL 7042, RAL 9005. Dokumentacja w języku polskim zawiera instrukcję obsługi,

opis konserwacji, listę części zamiennych. Deklaracja zgodności CE. TOOLS FACTORY zastrzega

sobie możliwości wprowadzania zmian technicznych w obszarze mechanicznym i elektrycznym w 

wyniku wprowadzania prac rozwojowych.



Parametry plotera frezującego:

- konstrukcja o dużej wytrzymałości oraz sztywności

- wymiar roboczy stołu 1000 x 1000 mm

- prześwit osi Z 250 mm

- wrzeciono od 4,6 kW , 24000 obr/min

- serwonapędy 

- sterownik ruchu

- stół t-rowkowy aluminiowy

- import plików HGPL, G-CODE,DXF

- możliwość pracy 2D oraz 2,5D, 3D

- czujnik pomiarowy długości narzędzia,

- układ umożliwiający schładzanie freza i materiału za pomocą mgły olejowej.

- komputer wraz z oprogramowaniem

- wizualizacja pracy w czasie rzeczywistym z możliwością wcześniejszego podglądu

- program operatorski w języku polskim

- siłownik pneumatyczny do kompensacji masy osi Z

- precyzyjne prowadnice liniowe z łożyskami liniowymi

- zewnętrzny panel operatorski ułatwiający obsługę urządzenia

- napędy servo w osiach X,Y1,Y2,Z,

- przekładnie planetarne w osiach X i  Y1,Y2

- osłony harmonijkowe osłaniające prowadnice liniowe oraz listwy zębate

Do produkowanych przez nas urządzeń wykorzystywane są podzespoły renomowanych firm tj.

Festo, Metal Work, Omron, Mitsubishi.



Opcje dodatkowe.

 Odciąg wiórów 

 Stół próżniowy wraz z pompą podzielony odpowiednio na sekcje

 Magazynek narzędziowy

 Agregat kątowy z aktywną osią C 

 Zwiększenie prześwitu osi Z

WARUNKI PŁATNOŚCI, GWARANCJA

serwis gwarancyjny,

serwis pogwarancyjny,

uruchomienie w cenie urządzenia, 

szkolenie w zakresie obsługi cenie urządzenia


