Kompleksowa produkcja
na bazie odlewów

E KO SYST E M
T E C HN O LO GIC ZN Y

NOWOCZESNA, W PEŁNI
Z AU TO M AT Y Z O WA N A O D L E W N I A

W Y Z WA N IA W PR OD U KCJ I
N A B AZ I E O D LEWÓW?

– W NICH SIĘ SPECJALIZUJEMY

Metal Team jest jednym z czołowych dostawców kompleksowych roz-

Sercem dla naszej działalności jest Centrum Technologiczne, w którym

wiązań dla branży obróbki skrawaniem w Polsce. Ponad 20 lat naszej

tworzymy własne produkty, a także świadczymy kompleksowe usługi

obecności na rynku dobitnie potwierdza, że postawienie na jakość

obejmujące produkcję odlewów ciśnieniowych z aluminium, ich ob-

jest właściwym wyborem. Przez ten czas daliśmy się poznać jako part-

róbkę, malowanie oraz montaż komponentów.

ner w biznesie, który buduje relacje, dotrzymując obietnic i terminów.
Od czasu założenia firmy w 1996 roku przestrzeń naszej działalności roz-

Dotychczas zrealizowane zlecenia są dowodem, że nasz park maszy-

szerzyła się: od sprzedaży obrabiarek numerycznych do kompletnego

nowy nie tylko sprosta zadaniom, ale także wyzwaniom. Jeśli Twoim

wsparcia technicznego, technologicznego, serwisowego i szkoleniowego

priorytetem jest pewność, że realizacja będzie odpowiedzią na przed-

w zakresie sprzedawanych maszyn, projektowanych i produkowanych

stawione potrzeby i wymagania, a nie kompromisem, zachęcamy do

systemów mocujących oraz opracowywanych i dostarczanych rozwiązań

kontaktu z nami.

automatyzacji procesów obróbki skrawaniem.

Inwestycja w ciśnieniową odlewnię aluminium pozwoliła
nam rozwinąć produkcyjne skrzydła. Nowoczesne
maszyny odlewnicze z systemem wtrysku w czasie
rzeczywistym przekładają się na możliwość osiągnięcia
efektu, którego oczekują najbardziej wymagający Klienci.
W produkcji wykorzystujemy różne stopy aluminium
przeznaczone do odlewania ciśnieniowego. Detale, które
realizujemy w odlewni są zróżnicowane – maksymalnie
są to odlewy o wadze 10 kg (z układem wlewowym)
i o powierzchni do 1000 cm2. W tej części naszego
Centrum Technologicznego Metal Team również stawiamy
na automatyzację – maszyny odlewnicze współpracują
z robotami w automatycznych celach odlewniczych.

OBRÓBKA CNC
N A Ś W I ATO W Y M P O Z I O M I E

EKOLOGICZNA
LAKIERNIA PROSZKOWA

W Centrum Technologicznym Metal Team prowadzimy
działalność produkcyjną, jak również prezentujemy nasze
rozwiązania technologiczne. Część produkcyjna (4000 m2)
jest wyposażona w ponad 20 nowoczesnych obrabiarek CNC
renomowanych producentów Mazak i Brother. Posiadane
zaplecze technologiczne pozwala na realizowanie procesów
skrawania oraz szlifowania w następującym zakresie:

Konfiguracja naszej lakierni zapewnia najwyższą
jakość powłok osiąganą w stabilnych warunkach
zautomatyzowanego procesu. Dzięki modułowej budowie linii
mamy możliwość elastycznego reagowania na zwiększenie
zapotrzebowania na ten zakres naszych usług poprzez
rozbudowę mocy. Zastosowany tunel przygotowania
powierzchni pozwala lakierować nie tylko detale odlewane
z aluminium, ale także detale staliwne i żeliwne. Maksymalne
gabaryty detalu do lakierowania wynoszą: wysokość – 180 cm,
szerokość – 45 cm, długość – 30 cm. Ulokowanie lakierni
w bezpośrednim sąsiedztwie odlewni, działu obróbki CNC
i działu montażu gwarantuje optymalny czas kompleksowej
realizacji wieloetapowego procesu produkcyjnego.

• elementy toczone o średnicy od Ø 10 do Ø 500 mm
• elementy frezowane o gabarycie od 5 × 5 × 5 mm
do 3500 × 820 × 500 mm z wykorzystaniem
obróbki wieloosiowej (pięć i więcej osi)
• obróbka multitasking
• wykonywane na centrach pionowych
3- i 4-osiowych głębokie wiercenia
• szlifowanie płaszczyzn o gabarytach do 1000 × 500 mm
• wykonywanie detali wielkoseryjnych
z aluminium z wykorzystaniem nowoczesnych
metod i szybkich centrów obróbczych.
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NASZEGO PARKU MASZYNOWEGO

5.

Roboty odbierające KUKA
z systemem kontroli kompletności
detali po procesie odlewania

6.

Automatyczne prasy okrawające
TECNOPRES KZP 30 o sile 30 ton

7.

Przechylny piec gazowy LAC
o pojemności 1100 kg

8.

Układ do odgazowania i rafinacji ciekłego
aluminium STAR E2000 PYROTEK

9.

Piece podtrzymujące MELTEC o maksymalnej
pojemności dozowania 5 i 10 kg

10.

Urządzenia kontrolne m.in.
współrzędnościowa maszyna WENZEL,
spektrometr, chropowatościomierz itp.

11.

Zautomatyzowana linia montażowa
FLEXLINK przygotowana do
integracji z robotami

Jakość pozostanie jedynie obietnicą, jeśli nie potwierdzi jej doświadczenie zespołu i moc parku maszynowego. Jego konfiguracja w Centrum Technologicz-
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nym Metal Team nastawiona jest na kompleksową realizację zleceń od Klientów

T

z różnych gałęzi przemysłu. Dokładamy wszelkich starań, aby w sposób ciągły
unowocześniać i rozbudowywać nasze Centrum, dlatego średni wiek naszych
maszyn nie przekracza 5 lat.
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1.

Zimnokomorowe maszyny odlewnicze
FRECH serii DAK o sile zwarcia 800 i 950 ton

2.

Centra tokarskie, centra pionowe, centra
do obróbki wieloosiowej: MAZAK,
BROTHER, MIYANO, CITIZEN

3.

Zautomatyzowane gniazda
obróbcze

4.

Zautomatyzowana, ekologiczna
lakiernia proszkowa

Jesteś zainteresowany
naszymi rozwiązaniami
automatyzacji?
Odwiedź www.rexioteam.eu
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RAFINACJA KĄPIELI
W KADZI

01.

PRZYGOTOWANIE
FORMY
Dobrze zaprojektowana forma jest gwarancją
płynnie przebiegającej produkcji i spełnionych
oczekiwań na końcowym etapie, dlatego nasi
wyspecjalizowani technolodzy projektują formy
na najnowszych programach CAD/CAM.

Kolejny etap produkcji opiera się na
automatycznej rafinacji. Po przetopie metal
przelewamy do kadzi odlewniczej, w której
zanurzana jest głowica rafinatora, następnie
wprawiana w ruch obrotowy. Przepływający
przez głowicę gaz obojętny wydostaje się
na powierzchnię ciekłego metalu, zbierając
ze sobą wtrącenia stałe oraz wodór. Proces
rafinacji jest istotny, ponieważ gwarantuje
niskie zagazowanie stopu – dzięki niemu
zmniejszamy do minimum objętość powietrza
zamkniętego w odlewach ciśnieniowych.

05.

ODLEWANIE
Naszym produkcyjnym priorytetem jest
osiągnięcie ponadprzeciętnej trwałości
i jednolitej struktury, których nie zapewniają
tradycyjne rozwiązania. Dlatego wykorzystujemy
najnowszej generacji maszyny odlewnicze,
wyposażone w system wykonywania
wtrysku w czasie rzeczywistym – Real Time.
Wpływ na uzyskaną jakość ma również
automatyzacja procesu produkcji – nasze
maszyny odlewnicze współpracują z robotami
w automatycznych celach odlewniczych.

P R OC ES
P R OD U KC JI

– PERFEKCYJNA
REALIZACJA ZAŁOŻEŃ

03.

09.

M O N TA Ż
0 7.

WYGRZEWANIE
Detale przed lakierowaniem poddajemy procesowi
wygrzewania w temperaturze wyższej niż samo
lakierowanie. Dzięki temu pozostałe w odlewach
aluminiowych powietrze opuści je przed
naniesieniem farby proszkowej. W ten sposób
eliminujemy problem pęcherzy powstających
na powierzchni polakierowanych elementów.

Nasz park maszynowy wyposażony jest
w automatyczną linię montażową, przystosowaną
do pracy z urządzeniami zrobotyzowanymi. Jej
konstrukcja nastawiona jest na zapewnienie
powtarzalności i jakości na najwyższym
poziomie. Linia posiada system przenośników
rolkowych, po których poruszają się paletki
dedykowane do składanego produktu. Dzięki niej
możemy etap produkcji zakończyć montażem
i przekazać w ręce Klienta gotowy produkt.
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PRZETOP SUROWCA

OCZYSZCZENIE STOPU

LAKIEROWANIE

Początek procesu odlewania jest kluczowy –
jeśli zostanie wykorzystany niskiej jakości
surowiec, odlew nie sprosta zadaniom przed
nim stawianym. Dlatego współpracujemy tylko
z renomowanymi, sprawdzonymi dostawcami,
od których wymagamy certyfikatu jakości
i dokumentacji składu chemicznego surowca.

Po rafinacji z powierzchni lustra metalu zbierane
są zgary. Oczyszczony stop jest gotowy do
dalszych działań i transportowany do pieców
podtrzymujących w celi odlewniczej.

OBRÓBKA
MECHANICZNA

KONTROLA JAKOŚCI
W L A B O R ATO R I U M

Na tym etapie szczególnie ważna jest
precyzja – usuwanie naddatków odlewniczych
nie może wpłynąć negatywnie na docelowe
funkcje elementu. Dlatego pracujemy na
własnych obrabiarkach CNC – wieloosiowych,
nowoczesnych centrach obróbczych,
których posiadamy ponad dwadzieścia.
Całość procesu jest zautomatyzowana,
co zapewnia powtarzalność i perfekcyjną
realizację zamysłu projektowego.

Po powyższym przygotowaniu detal trafia do
naszej ekologicznej lakierni proszkowej. Ekologia
nie jest jedynym jej atutem. Wyposażyliśmy
ją w system myjek 5-cio strefowych, które
gwarantują ochronę antykorozyjną nie tylko dla
detali aluminiowych, ale także dla detali z innych
stopów. Chemiczne przygotowanie powierzchni
wpływa na trwałość lakieru, co doceniają Klienci.

Jakość jest naszym kluczem do sukcesu,
dlatego w Laboratorium wykorzystujemy do jej
kontroli współrzędnościową maszynę Wenzel
z zakresem 800 × 1400 × 600 mm, spektrometr
Foundry-Master Xline, projektor Mitutoyo,
chropowatościomierz Mitutoyo oraz liczne
podręczne przyrządy kontrolno-pomiarowe.
Dzięki sprawdzaniu wyrobów gotowych,
ale i bieżącym kontrolom dokonywanym na
każdym etapie procesu produkcji, zapewniamy
realizację z dbałością o szczegóły.
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PR Z Y K Ł AD OWE
REA L I Z AC J E

OPRAWY OŚWIETLENIOWE –
BEETLE LED HIGH BAY I SQUARE LED HIGH BAY
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ZADANIE

ROZWIĄZANIE

EFEKT

Produkcja opraw BEETLE LED HIGH BAY oraz

Nad powstaniem produktów czuwał nasz zespół inżynierów i technologów. Wy-

Na przykładzie elementu

SQUARE LED HIGH BAY.

korzystując programy CAD i CAM, przygotowaliśmy oprawy do produkcji seryjnej.

korpusu oprawy BEETLE

Potrzebne systemy mocujące, formy, okrojniki, oprzyrządowanie niezbędne do

LED HIGH BAY

SUROWY ODLEW
KORPUSU OPRAWY
BEETLE WYKONANY
NA MASZYNIE
FRECH DAK 880

D E TA L P O O K R AWA N I U
NA PRASIE
TECNOPRES KZP 30
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4

montażu, konstrukcje stalowe zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy we wła-

Zakres:
Projekt

2

Forma

mechaniczna

Odlew

Malowanie

Obróbka

snym zakresie.

Montaż
Na etapie odlewania skupiliśmy się na optymalnym rozkładzie temperatury w formie, odpowiednim jej termostatowaniu oraz spryskaniu. System Real Time pozwo-
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WYZWANIE
Korpusy tych opraw wymagają dużych możliwości technologicznych i zaawansowanych
umiejętności pracowników ze względu na
skomplikowany kształt. Wysokie, cienkie żeberka i ranty zewnętrzne, a także duża powierzchnia płaska są wyzwaniem, któremu można
sprostać tylko przy precyzyjnym ustawieniu
procesu odlewania.

lił nam na precyzyjne sterowanie ruchem tłoka, aby proces odlewania ciekłego
aluminium do wnęki formy przebiegł bez zakłóceń. Osiągnęliśmy ponadprzeciętną trwałość i jednolitość struktury w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.
Precyzję niezbędną przy wykonywaniu otworów oraz elementów konstrukcyjnych w korpusach opraw zapewniły nasze nowoczesne maszyny obróbcze CNC.
Automatyzacja w procesie produkcji przełożyła się na optymalne dopasowanie
korpusu i komponentów lampy.
Trwałe, estetyczne wykończenie opraw uzyskaliśmy w procesie malowania, wykorzystując najwyższej jakości farby proszkowe.

D E TA L P O O B R Ó B C E
NA MASZYNIE
BROTHER 630

GOTOWY ELEMENT
KORPUSU OPRAWY
BEETLE PO
LAKIEROWANIU
W EKOLOGICZNEJ
LAKIERNI
PROSZKOWEJ
ECOLINE

K LASA P OT WI ER DZON A
CERTYFIKATAMI
Satysfakcja Klientów jest naszą najważniejszą aspiracją i jednocześnie wskaźnikiem klasy naszych
produktów oraz usług. Nieprzerwanie pracujemy nad doskonaleniem procesów i standardów
produkcji oraz obsługi, by były na światowym poziomie. Posiadamy własną Politykę Jakości,
którą stale realizujemy.
1. Stawiamy na rozwój i wdrażamy najnowocześniejsze technologie.
2. Podnosimy kwalifikacje pracowników poprzez regularne szkolenia.
3. Monitorujemy procesy na każdym etapie współpracy z Klientem, od zamówienia po wysłanie
gotowego produktu, by rzetelnie wywiązywać się z zawartych umów.
4. Maksymalnie angażujemy się w każdy projekt, zapewniamy stały przepływ informacji o jego
realizacji, a także aktywnie badamy przebieg każdego procesu produkcyjnego, by wykluczyć
błędy lub błyskawicznie zareagować na problemy.
5. Systematycznie badamy satysfakcję Klientów, przeprowadzamy dokładną analizę ich wymogów i oczekiwań.

Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami,
co potwierdza również certyfikat jakości
ISO 9001:2015. Podnosząc sobie poprzeczkę,
zdobyliśmy Certyfikat Zatwierdzenia AS 9100D
(technicznie równoważny z EN 9100:2016
i JISQ 9100:2016) po audycie i przeglądzie
technicznym wykonanym przez Lloyd’s
Register Quality Assurance Limited.

LUMI TEAM

CENTRUM TECHNOLOGICZNE
Wanaty, Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
Polska
tel.: +48 34 326 42 80
e-mail: info@lumiteam.eu
www.lumiteam.eu

S KO N TA K T U J S I Ę Z N A M I
REALIZUJEMY PROJEKTY I WYZWANIA
W PRODUKCJI NA BAZIE ODLEWÓW

