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Firma

Firma FATPOL TOOLS jest jednym z największych i najbardziej wyspecjalizowanych producentów w Polsce oprzyrządowania technolo-
gicznego do obrabiarek numerycznych CNC i automatów jedno- i wielowrzecionowych. Od wielu lat znajdujemy się w czołówce tego typu 
producentów również w Europie.

Od 1973 roku jesteśmy na rynku krajowym i zagranicznym. Początkowo  jako  Fabryka  Automatów  Tokarskich w Bydgoszczy  oddział 
Strzelno, a następnie poprzez dokonujące się przekształcenia własnościowe staliśmy się zakładem prywatnym z pełnym kapitałem  jedne-
go właściciela. Dziś dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii i najlepszych materiałów oferujemy narzędzia w najwyższych standar-
dach jakościowych.      

Posiadamy nowoczesny park maszynowy, dzięki któremu w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę fachową jesteśmy w stanie 
produkować narzędzia  standardowe, oraz specjalne w bardzo krótkich terminach.

Gwarancją najwyższej jakości produkowanego oprzyrządowania do obrabiarek firmy FATPOL TOOLS jest wdrożony „System Zarządzania 
Jakością” potwierdzony uzyskaniem certyfikatu jakości ISO 9001:2009. 

Kierunkiem rozwoju firmy jest aktywna sprzedaż narzędzi do użytkowników i producen-
tów centr obróbczych oraz szerokiej gamy automatów tokarskich typu: GILDEMEISTER, 
TRAUB, SCHAUBLIN, SCHUTTE, INDEX, PITTLER, TORNOS, SKODA, PETERMANN, AWA, 
APA, ATA, BPU, DAR,  FAMOT.       

Prezentowany przez nas profil produkcji pokazuje, iż oferta firmy jest bogata i różno-
rodna. Zawiera pełen asortyment narzędziowy do wyposażenia maszyn konwencjonal-
nych, CNC i specjalistycznych w tym wielkogabarytowych ze stożkami ISO 60 i metryczny-
mi 120. 

NIEZAWODNOŚĆ, PRECYZJA, JAKOŚĆ  - TO CEL NASZEJ PRACY
FATPOL TOOLS - TO PROFESJONALNY DORADCA I ZAUFANY PARTNER

O �rmie
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Katalog i Cennik

KATALOG PRODUKTÓW 2014 - 2015
Zamów telefonicznie lub e-mailem:

+48 (52) 318 94 07, handel@fatpol.pl

Pobierz PDF:Przeglądaj Online:

Pobierz Cennik:
(wersja na Android)

Autorski CENNIK FATPOL TOOLS 
na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne 

Wersja na PC (Windows) Wersja na Android

Link do wersji na PC:
http://www.fatpol.pl/form/FATPOL_TOOLS_Customer_2013_install_1564.rar

Nagrody
certy�katy
lokalizacja na mapie polski?
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Tuleje mocujące do automatów 
jedno i wielowrzecionowych

Charakterystyka:
- Tuleje zaciskowe DIN6343
- Tuleje zaciskowe zmodyfikowane: LONG, TAP, SOFT
- Tuleje zaciskowe z gwintem DIN6341
- Tuleje podające SPH i DIN6344
- Tuleje do podajnika pręta IEMCA
- Tuleje z węglikiem spiekanym
- Tuleje gumowane BZI i CRAWFORD
- Tuleje stożkowe
- Tuleje przechwytu
- Tuleje modułowe
- Tuleje z wkładkami z tworzywa 
  sztucznego lub metalu kolorowego
- Tuleje rozprężne przechwytu
- Tuleje rozprężne do wyważarek
- Tuleje specjalne wg ustaleń klienta
  (wg rysunku, wg wzoru)

Uchwyty do tulei zaciskowych

Charakterystyka:
- Do tulei DIN6343: 161E, 163E, 173E, 185E, 193E
- Do tulei gumowanych BZI: SK42, SK65, SK80
- Wersje standard lub slim
- Mocowanie do tarczy cylindryczne lub stożkowe
- Max obroty do 8000 obr/min (161E)

Tuleje zaciskowe
Uchwyty tulejowe



Produkty Produkty specjalne
Usługi i kooperacja Dystrybucja i handel

FATPOL TOOLS ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno
tel: +48 (52) 318 94 07, fax: +48 (52) 318 38 46

email: handel@fatpol.pl,  www.fatpol.pl

Dźwignie do automatów tokarskich
Zastosowanie:
- BECHLER
- CITIZEN
- GAUTHIER
- GILDEMESITER
- HANWHA
- INDEX
- MANURHIN
- PETERMANN
- PITTLER-DREHMA
- SCHUTTE
- SKODA-MAS
- SPINNER
- STAR
- STROHM
- TORNOS
- TRAUB
- WICKMANN

Uchwyty narzędziowe do wymiany
ręcznej i automatyczniej

Charakterystyka:
- Uchwyty DIN69871 (wymiana automatyczna)
- Uchwyty MAS 403-BT (wymiana automatyczna)
- Uchwyty DIN2080 (wymiana ręczna)
- Uchwyty GOST (rynek wschodni)
- Różne systemy mocowań narzędzi
- Stożki o rozmiarach: SK25/30/35/40/45/50/60
- Wersje z chłodzeniem AD i AD+B
- Wyważanie standard G6,3 (opcja G2,5)
- Uchwyty specjalne wg ustaleń klienta 
  (wg rysunku, wg wzoru)

Produkty

Dźwignie
Uchwyty narzędziowe
DIN69871
MAS 403-BT
DIN2080
GOST
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Produkty

Uchwyty Morse’a i metryczne

Charakterystyka:
- Stożki: MK1/2/3/4/5/6
- Metryczne: M80, M100, M120
- Przelotowe, na śrubę, z płetwą
- Różne systemy mocowań narzędzi
- Redukcje na system stożków SK
- Uchwyty specjalne wg ustaleń klienta 
  (wg rysunku, wg wzoru)

Uchwyty cylindryczne

Charakterystyka:
- Różne systemy mocowań narzędzi
- Mocowania cylindra: od Fi 8 do Fi 40
- Cylinder z wybraniem pod śruby mocujące
- Cylinder bez wybrań pod śruby mocujące
- Uchwyty specjalne wg ustaleń klienta 
  (wg rysunku, wg wzoru)

Uchwyty Morse’a
Uchwyty cylindryczne
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Uchwyty narzędziowe z mocowaniem
hydraulicznym DIN69893 (HSK)

Charakterystyka:
- Wersje stożków: HSK A/C/E/F
- Obróbka stali: HSK A/C (max 25 000obr/min)
- Obróbka drewna: HSK E/F (max 40 000obr/min)
- Rozmiar stożków: HSK 32/40/50/63/80/100
- Różne systemy mocowań narzędzi
- Wyważanie standard G6,3 (opcja G2,5)
- Uchwyty specjalne wg ustaleń klienta 
  (wg rysunku, wg wzoru)

Uchwyty narzędziowe DIN69880
do centr tokarskich CNC (VDI)

Charakterystyka:
- Oprawki promieniowe: B1 - B8
- Oprawki osiowe: C1 - C4
- Oprawki kwadratowe: D1 - D2
- Oprawki z mocowanie cylindrycznym: E1/E2/E4
- Mocowania: VDI 16/20/25/30/40/50/60

       Oprawki napędzane SAUTER

Produkty

Uchwyty HSK
Uchwyty VDI
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Produkty

Uchwyty tokarskie mechaniczne
i imadła precyzyjne

Charakterystyka:
- Rozmiar: od 80 do 1250 mm
- Mocowanie cylindryczne: DIN6350
- Mocowanie stożkowe:
  DIN55026/DIN55027/DIN55029
- Uchwyty stalowe i żeliwne
- 3/4/6 szczękowe
- Samocentrujące
- Samocentrujące z precyzyjną regulacją
- Z niezależnym nastawieniem szczęk
- Szczęki i części zamienne
- Imadła maszynowe
- Imadła precyzyjne
- Imadła kątowe
- Przyrządy podziałowe

Uchwyty wiertarskie 

Charakterystyka:
- Uchwyty bezkluczykowe samozaciskowe
- Uchwyty kluczykowe
- Standardowe, precyzyjne, wzmocnione
- Monolityczne z chwytem Morse’a
- Gniazdo stożkowe DIN238 lub Jacobsa
- Gniazdo gwintowane
- Zakres mocowania: 0,3-6/0,5-10/1-13/1-16

Uchwyty tokarskie
imadła
uchwyty wiertarskie
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Produkty specjalne

Tuleje rozprężne do automatów 
tokarskich i wyważarek
Produkujemy różnego rodzaj tuleje rozprężne
przeznaczone do różnych maszyn począwszy
od automatów tokarskich, a skończtywszy na 
wyważarkach. Realizacje na podstawie
wzoru lub wysunku klienta.

Wrzeciona
Produkujemy wrzeciona wolno i wysoko obrotowe.
Realizacje na podstawie wzoru lub wysunku klienta.

Systemy modułowe
Produkujemy wielkogabarytowe systemu
modułowe na różne systemy mocowań. 
Realizacje na podstawie wzoru lub wysunku 
klienta.

Specjalne tuleje
Wrzeciona
Tuleje rozpreźne
Metryczne
FAT SPEED
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Produkty specjalne

Uchwyty metryczne do obrabiarek
wielkogabarytowych
Produkujemy wielkogabarytowe uchwyty metryczne
redukcyjne z systemem szybkiej wymiany stożków
SK bez potrzeby demontażu całego uchwytu z
gniazda frezarki.

Trzpienie redukcyjne uniwersalne
z bocznym systemem mocowania
FAT-SPEED
Zastosowanie: obrabiarki wielkogabarytowe, m.in. 
frezarki bramowe, wytaczarki, centra pionowe do 
obróbki korpusów wielkogabarytowych.

Zalety systemu mocowania bocznego FAT-SPEED:

1. Wyższa produktywność i niższe koszty operacyjne
- znaczące skrócenie czasu wymiany narzędzia przekładające 
się na bardziej efektywne wykorzystanie obrabiarki 
zwiększające jej wydajność do 30%

2. Zwiększona niezawodność
- inteligentny projekt oraz dokładna testowanie zapewniają 
wysoce niezawodną wydajność.

3. Uniwersalność
- innowacyjny projekt trzpienia redukcyjnego oraz funkcje 
systemu mocującego pozwalają na wykorzystanie go do 
pełnej gamy mocowań stożków MAS403-BT, DIN69871, 
DIN2080

4. Bezpieczeństwo
- zastosowanie powyższego rozwiązania mocowań zwiększa 
bezpieczeństwo i komfort obsługi.

Stożek metryczny:
M120
M100

M80

Redukcja na:
SK60
SK50
SK45
SK40
SK35
SK30
SK25

Nagroda „Złoty Smok” w kategorii oprzyrządowania technologicznego 
za: Trzpień redukcyjny uniwersalny ISO60/ISO50 z bocznym systemem 

mocowania FAT-SPEED 60 na targach Eurotool 2010 w Krakowie

Specjalne tuleje
Wrzeciona
Tuleje rozpreźne
Metryczne
FAT SPEED
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Usługi i kooperacja

Zakres możliwości produkcyjnych
Jako specjalistyczna narzędziownia wykonujemy usługi z zakresu obróbki skrawaniem, obróbki szlifierskiej, 
obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej oraz metrologii w oparciu o dokumentację własną i powierzoną

Możliwości techniczno – produkcyjne firmy to:
1. Obróbka skrawaniem
- toczenie od fi 3 do fi 350 na długości do L = 1000 mm
- toczenie z pręta do fi 75
- toczenie (gabaryt średni) do fi 600 na długości do L = 2000 mm (opcjonalnie)
  Centra tokarskie CNC - MAZAK, OKUMA HOWA, tokarki konwencjonalne
- frezowanie - powierzchnia mocującą stołu 750 x 500, max obciążenie stołu 400 kg
  Centrum frezarskie 3-osiowe CNC  MCV MAS, z indeksowanym obrotem podzielnicy, frezarki konwencjonalne

2. Szlifowanie (szlifierki z elektrowrzecionami)
- średnica zewnętrzną fi 250 mm; na długość do L = 1000 mm
- średnica wewnętrzna(otwór) fi 205 mm; L-otworu do 200 mm, L-max - do 400 mm
  Ponadto 2 automaty szlifierskie (ROPA) z aktywnym pomiarem, oraz szlifowaniem kilku średnic jednocześnie o    
  różnych kątach pochylenia

3. Obróbka cieplna
- hartowanie – olej lub woda, przestrzeń robocza: długość: 800, szerokość: 400, wysokość: 400
- nawęglanie gazowe - przestrzeń robocza 1100 x 400 x 370
- odpuszczanie niskie i wysokie; wyżarzanie

4. Obróbka cieplno-chemiczna
- czernienie
- piaskowanie, osełkowanie wibracyjne 

5. Metrologia
- Pomiar detali na maszynie współrzędnościowej AXIOM TOO CNC. Przestrzeń robocza 400x400x400. Dokładność  
  pomiaru +-0,002

Realizujemy również zamówienia specjalne
- regeneracja wrzecion do centr frezarskich i innych obrabiarek do L = 600 mm
- gniazda mocujące do obrabiarek wg DT
- systemy mocujące do wyważarek w podwyższonej klasie dokładności  „S”

Produkty Produkty specjalne
Usługi i kooperacja Dystrybucja i handel

Zdjęcia: 
toczenie 
piec hartowniczy
maszyna pomiarowa

Tekst o możliwości kooperacyjnej
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Oficjalny Dystrybutor w Polsce:
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Dystrybucja i handel

Oprawki napędzane SAUTER

Charakterystyka:
- proste, kątowe i ze zmiennym kątem
- chłodzenie zew/wew do 80 bar
- jedno- i wielowrzecionowe
- różne systemy mocowań (VDI, SK, BT, CAT, HSK, Capto, itd.)
- przeznaczone do niemal wszystkich dostępnych na rynku maszyn
- niemiecka jakość

Sauter  Solidfix®

Główne zalety systemu Sauter  Solidfix®

Duża wydajność
- Bardzo kompaktowa konstrukcja z duża kompensacja niewyważenia 
  uchwytu
- Wysoka sztywność
- Wysokie przenoszenie momentu obrotowego
- Odpowiedni do wysokich prędkości obrotowych

Wysoka precyzja
- Bardzo wysoka dokładność ruchu obrotowego < 5 μm na 30 mm
- Wysoka dokładność powtarzania
- Pozbawione luzów centrowanie stożka

Łatwa obsługa
- Czas wymiany narzędzia < 20 sekund
- Obsługa jedna ręką bez specjalnego narzędzia i klucza 
  Dynamometrycznego
- Automatyczna funkcja wypychania

Najlepsze bezpieczeństwo
- Wyposażony w zamek bezpieczeństwa
- Spełnia wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/EG

Sauter  Trifix®

Główne zalety systemu Sauter  Trifix®

- Dokładność powtarzania poniżej 6 μm przy wysunięciu 200 mm
- Wysoka dokładność pozycjonowania z jednej stacji do drugiej 
  (0,01 mm)
- Kompletnie wyrównane napędzane narzędzia i statyczne uchwyty 
  narzędziowe
- Możliwość użycia oprzyrządowania do frezowania o wielkiej 
  wydajności skrawania z dodatkowym mocowaniem do układu 
  wierconych otworów
- Tarcza narzędziowa  łatwa w czyszczeniu powierzchnia funkcjonalna
- Możliwość zastosowania istniejącego standardu VDI Tooling

Solidfix®

Trifix®

Produkty Produkty specjalne
Usługi i kooperacja Dystrybucja i handel

SAUTER i ogólnie  o handlu


