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Nota od wydawcy: Powiedz nam, co myślisz 
na temat tego wydania Discovery. Podziel 
się swoimi przemyśleniami i napisz do nas na 
adres marketing@lvdgroup.com lub skontaktuj 
się z nami poprzez media społecznościowe. 
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www.lvdgroup.com.
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Drogi czytelniku,

W cyklu życia firmy zmiany są często 

warunkiem koniecznym postępu.  

W tym wydaniu Discovery podkreślamy 

ich znaczenie.

Inwestycja w dwa zautomatyzowane 

systemy pras krawędziowych Dyna-

Cell zrewolucjonizowała możliwości 

gięcia w firmie Teparay Precision 

Sheet Metal i stanowi element 

długofalowej wizji utrzymania 

przewagi konkurencyjnej oraz 

zrównoważonego rozwoju. 

Na drodze do optymalizacji 

technologicznej firma Groven+ 

trzykrotnie zwiększyła wydajność 

poprzez wprowadzenie w pełni 

zautomatyzowanej wykrawarki 

Strippit PX. Firma Esser 

zainstalowała wycinarkę laserową 

Taurus XXL, aby rozszerzyć 

swoją zdolność produkcyjną oraz 

możliwości obróbki o cięcie ukośne. 

Nasz nowy laser do cięcia rur TL 8525 

zwiększa wydajność cięcia profili 

dzięki szeregowi kluczowych funkcji. 

Będąc przedsiębiorstwem rodzinnym, 

firma LVD sama wyznaczała 

kierunek zmian, a teraz – kiedy 

prowadzi ją już trzecie pokolenie – 

nadal zachowuje sprawność.

To właśnie jest postęp, który wynika 

ze zmian. 

Carl Dewulf  

Prezes i Dyrektor Zarządzający

,,Kiedyś projektowaliśmy część i ją wycinaliśmy, 
a potem okazywało się, że nie da się jej wygiąć. 
Teraz już się to nie zdarza”.

,,Prasy krawędziowe o nacisku 2000 ton i 3000 
ton pracują 24/7 – wydajność wzrosła o 20%”.

ODKRYJ
POSTĘP DZIĘKI ZMIANOM



4 # AKTUALNOŚCI LVD

 Wirtualne sesje technologiczne
W obliczu trudnych warunków gospodarczych branża produkcyjna jako całość okazała się dosyć 

odporna. Firma LVD szybko dostosowała się do nowej sytuacji, przyjmując m.in. bardziej cyfrowy 

sposób pracy. Zespoły sprzedaży i obsługi były w stanie kontynuować obsługę klientów. 

W czerwcu 2020 roku – po odwołaniu targów EuroBLECH i innych targów na całym świecie – 

stworzyliśmy mikrostronę internetową www.lvdgroup-insights.com oraz program INSIGHTS 2021, 

aby przybliżać naszym klientom zaawansowaną technologię poprzez webinaria i wirtualne sesje 

technologiczne, prezentując między innymi nasze najnowsze maszyny Ulti-Form, Taurus, Strippit PL- 

połączenie wykrawarki z laserem, oraz automatyzację MOVIT. 

Wydarzenia czerwiec 2020 – czerwiec 2021

13 tematów

101 wydarzeń

3 różne języki

bonjour
hola hello

5580 rejestracji

uczestnicy  

z 36 krajów

50% średni stosunek liczby rejestracji do liczby uczestników

2790 uczestników
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LVD uruchamia ,,Centrum zasobów”
Centrum zasobów to portal internetowy, na którym firmy zajmujące się 

obróbką blach mają całodobowy dostęp do informacji na temat nowych 

urządzeń, trendów w branży, pomysłów oraz strategii rozwoju działalności. 

W Centrum zasobów można zapoznać się z opiniami 

profesjonalnych techników LVD na temat aktualnej 

sytuacji w branży, dowiedzieć się, jak radzić sobie 

z problemami związanymi z obróbką blachy, oraz 

uzyskać informacje jak skuteczniej działać na 

zmieniającym się rynku.

LVD North America rusza w drogę  
INNOV8 to program mający na celu wprowadzenie innowacji w amerykańskich 

firmach zajmujących się obróbką blach poprzez szereg wydarzeń, wirtualnych sesji 

technologicznych oraz LVD Innovations Tour. Jest to impreza objazdowa, która 

wystartowała w październiku w Buffalo w stanie Nowy Jork, siedzibie LVD w Ameryce 

Północnej, i przemieszcza się od stanu do stanu, przybliżając technologię LVD.  

W zbudowanej na zamówienie ciężarówce o długości 12,8 m znajduje się elektryczna prasa 

krawędziowa Dyna-Press 40/15 Pro wyposażona w adaptacyjny system gięcia Easy-Form® 

Laser oraz zintegrowany pakiet oprogramowania CADMAN®. 

Więcej informacji na stronie  

www.lvdgroup-innov8.com

Centrum zasobów można znaleźć pod adresem
www.lvdgroup-insights.com/en/resource-center



Pierwsza maszyna została 

zainstalowana wiosną ubiegłego roku, 

a druga wkrótce potem. Dyrektor 

zarządzający Ray Belcher podkreśla, 

że celem TPSM jest rozwiązywanie 

problemów klienta, począwszy od 

pierwszego pomysłu, przez rozwój  

i prototypowanie aż do pełnej produkcji. 

,,Cenimy sobie możliwość współpracy 

na etapie koncepcji, a nie tylko 

przejmowania czegoś, co zostało już  

w pełni zaprojektowane. Dzięki temu, 

że projektujemy i opracowujemy 

produkty odpowiednie do swoich 

maszyn, możemy zaoferować klientom 

wysoki poziom konkurencyjności”.

Ray Belcher ma długofalowe spojrzenie 

na to, jak nie wypaść z siodła  

i przetrwać następnych 15–20 lat. 

,,Koszty pracy i materiałów rosną, więc 

szukaliśmy ogólnej strategii na to, w jaki  

sposób lepiej zautomatyzować fabrykę  

i zachować konkurencyjność  

w trudniejszym środowisku”.

Gięcie jest jednym z obszarów, w którym 

automatyzacja ma kluczowe znaczenie 

ze względu na trudności ze znalezieniem 

wykwalifikowanych osób do obsługi 

pras krawędziowych. ,,Od dłuższego 

czasu brakuje wykwalifikowanych 

pracowników, więc zaistniała potrzeba 

automatycznej konfiguracji i obsługi 

maszyn”, przyznaje.

Po rozważeniu kilku możliwości wybór 

padł na Dyna-Cell. Niewielkie rozmiary, 

łatwość programowania i przydatność 

do wydajnej produkcji małych części 

w połączeniu z technologią gięcia 

adaptacyjnego Easy-Form® Laser firmy 

LVD były kluczowymi czynnikami 

decydującymi o zakupie.

Ray Belcher mówi: ,,w Dyna-Cell 

szczególnie podoba mi się system 

gięcia adaptacyjnego Easy-Form® 

Laser. Nie wiem, jak można uruchomić 

zautomatyzowaną maszynę bez 

tej funkcji. Przy laserowym cięciu 

części chcemy uzyskać jak najlepsze 

wykorzystanie arkusza blachy, co 

oznacza gięcie detali wyciętych zarówno 

pod kątem, jak i w poprzek. Czasami 

trzeba użyć arkuszy z dwóch kręgów 

o zupełnie różnych właściwościach 

mechanicznych”.

,,Każdy, kto próbował je giąć bez 

Easy-Form, wie, że ostatecznie kąt 

,,Od dłuższego czasu brakuje 
wykwalifikowanych pracowników, 
więc zaistniała potrzeba 
automatycznej konfiguracji i obsługi 
maszyn”. 

Ray Belcher

6 # MIGAWKA

Przedsiębiorstwo Teparay Precision Sheet Metal ( TPSM), z siedzibą  
w Wielkiej Brytanii, specjalizuje się w dziedzinie opracowywania produktów.  
W ramach długofalowej strategii automatyzacji oraz ulepszania produkcji firma 
zainwestowała w dwa zautomatyzowane systemy gięcia LVD Dyna-Cell.

REWOLUCJA W ZAKRESIE 
MOŻLIWOŚCI GIĘCIA
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może wyjść zupełnie inny”, podkreśla. 

,,Udowodniliśmy, że Easy-Form 

eliminuje ten problem. Kąt gięcia jest 

zawsze stały”.

Instalacja dwóch pras Dyna-Cell  

umożliwiła firmie TPSM 

restrukturyzację sposobu wytwarzania 

części składanych – zwalniając duże 

prasy krawędziowe i giętarki panelowe 

z konieczności obróbki małych 

elementów, a w związku z tym  

uwalniając moce przerobowe  

i ułatwiając przepływ pracy.

,,Nieustannie szukamy możliwości 

zwiększenia wydajności i efektywności. 

Giętarki do płyt i samodzielne 

prasy krawędziowe zawsze miały 

ograniczoną wydajność, a prasy Dyna-

Cell absolutnie zrewolucjonizowały 

nasze możliwości gięcia”.

Dodaje, że wykorzystanie dużych pras 

krawędziowych przy produkcji małych 

elementów często nie jest pełne. ,,Na 

ile się dało zwolniliśmy duże ręczne 

prasy krawędziowe oraz giętarki 

panelowe z konieczności obróbki 

małych elementów i przekierowaliśmy 

je na prasy Dyna-Cell, aby odciążyć 

wykwalifikowanych operatorów. Po 

ustawieniu prasy Dyna-Cell można od 

niej odejść i giąć większe elementy na 

innej maszynie”.

Elastyczność pras Dyna-Cells stała 

się bardziej oczywista w miarę jak 

firma TPSM przyzwyczaiła się do ich 

eksploatacji. Minimalny rozmiar partii 

był początkowo ustawiony na 500 

sztuk, a obecnie spadł do około 100. 

Maszyny pracują w sumie na około 70 

różnych elementach, a przezbrojenie  

z jednej części na drugą trwa zaledwie 

kilka minut.

Łatwość programowania

Ray Belcher podkreśla, że inteligentne 

oprogramowanie firmy LVD – 

CADMAN-B do prasy krawędziowej  

i CADMAN-SIM do robota – jest łatwe 

w użyciu, a zaprogramowanie typowej 

części zajmuje w przybliżeniu jedynie 

10–20 minut. ,,Wgrywasz model 3D, 

a oprogramowanie tworzy program 

gięcia i sygnalizuje czy robot może je 

wykonać. Następnie automatycznie 

tworzy program dla robota. Jest to 

bardzo szybka i wydajna procedura”.

,,Oprogramowanie robota jest bardzo 

inteligentne. Wie, co może, a czego nie. 

Po zaprogramowaniu umieszcza się go 

na maszynie i można rozpocząć pracę, 

nie tracąc czasu na naukę”.

 

Projektanci firmy TPSM nieustannie 

przesuwają granice możliwości 

maszyny. Polega to m.in. na tworzeniu 

złożonych gniazd i dodawaniu 

znaczników przytrzymujących, aby 

umożliwić jednoczesne kształtowanie 

wielu części. ,,Mamy kilka części, 

których bardzo szybko zginamy po 20 

sztuk naraz. W przypadku wspornika  

z czterema gięciami czas obróbki może 

wynosić zaledwie dziesięć sekund''.

Dyrektor zarządzający wyjaśnia, że po 

uruchomieniu pierwszej prasy Dyna-

Cell nie trzeba było długo czekać na 

decyzję o zakupie drugiej maszyny. 

,,Widzieliśmy, że pierwsza prasa spisuje 

się u nas bardzo dobrze i realizuje 

nasze plany związane z automatyzacją. 

Wiedzieliśmy też, że będzie coraz więcej 

produktów, które będziemy chcieli na 

nią kierować”.

,,Obecnie, dzięki dwóm maszynom, 

mimo że ilość pracy wykonywanej 

przez prasy Dyna-Cell faktycznie 

wzrosła, prawie zawsze mamy 

dostępną zdolność produkcyjną pod 

nowe zamówienia i możemy nadawać 

wysoką jakość małym częściom”.

MIGAWKA

Obejrzyj  
referencje firmy 
Teparay
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ESSER METALLBAU - NIEMCY 

WIĘKSZA KONKURENCYJNOŚĆ 
LASERÓW 
WIELKOFORMATOWYCH

Peter Trimborn (kierownik produkcji) i Ludwig Esser (właściciel)
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Profil
Firma Esser Metallbau GmbH

Rok 
założenia

1886

Branża:
Podwykonawca w zakresie cięcia 

laserowego i cięcia strumieniem wody, 

gięcia, profilowania oraz produkcji 

podzespołów spawanych do budowy 

maszyn i urządzeń, transportu 

materiałów sypkich, maszyn rolniczych, 

pojazdów użytkowych i technologii 

ochrony środowiska.

Materiały obrabiane: 
stal standardowa, wysokowytrzymała, 

trudnościeralna, stal nierdzewna,  

aluminium, stopy specjalne 

Instalacje LVD:

Laser światłowodowy Taurus 24 10 kW

Laser światłowodowy 10 kW Phoenix 

FL-6020 

Prasa krawędziowa PPEB 500/61

Prasa krawędziowa PPEB 320/61

Prasa krawędziowa PPEC 80/25

Gilotyna MVS 62/10

Oprogramowanie:

CADMAN-SDI, CADMAN-B,  

CADMAN-L, CADMAN-JOB

Phoenix FL-6020 to wszechstronny 

laser z elastyczną automatyzacją, który 

umożliwia efektywną obróbkę różnych 

materiałów i elementów, niezależnie od 

rozmiaru partii. Z pełnej automatyzacji 

można korzystać w przypadku dużych 

partii, a w przypadku małych ilości  

i pojedynczych sztuk można korzystać  

z ręcznego załadunku i rozładunku. 

Taurus jest rewolucyjną wycinarką 

laserową firmy LVD do obróbki 

wielkogabarytowej. Jej wyjątkowa 

modułowa konstrukcja umożliwia 

dostosowanie konfiguracji do precyzyjnych 

wymagań klienta. Może obsługiwać 

elementy o maksymalnej szerokości 3,2 m 

i grubości 30 mm, a podstawową długość 

stołu wynoszącą 10 m można zwiększać 

w postępie co 4 m – aż po maksymalną 

długość 42 m. Maszyna jest wyposażona 

w najnowocześniejszą technologię głowicy 

ukosującej.

Wielkoformatowy potencjał

Firma Ludwig Esser Metallbau, założona 

w 1886 roku i do dziś prowadzona przez 

tę samą rodzinę, początkowo zajmowała 

się konstruowaniem oraz testowaniem 

wag pomostowych do wozów i wagonów. 

Później firma zajęła się obróbką metali 

dla przemysłu budowlanego, a w 1971 

roku przeniosła się do Euskirchen. W tym 

czasie rozszerzyła swoją działalność  

o obróbkę blach i zaopatrzyła się w dwie 

prasy krawędziowe LVD.

Od tego czasu stale rozszerza swoje 

możliwości, dzięki czemu obecnie 

może obrabiać arkusze o maksymalnej 

długości 12 m i szerokości 3 m. Typowe 

zastosowania takich możliwości 

wielkoformatowych to m.in. systemy 

przenośników dla przemysłu 

papierniczego i cementowego oraz ciężkie 

urządzenia tartaczne.

Firma jest obecnie podwykonawcą  

w zakresie cięcia laserowego oraz cięcia 

strumieniem wody, gięcia, profilowania 

i produkcji podzespołów spawanych. 

Obrabia wszystkie stale standardowe, 

wysokowytrzymałe i trudnościeralne, 

stal nierdzewną, aluminium oraz stopy 

specjalne. 

Jej klienci działają w takich branżach jak 

budowa maszyn i urządzeń, transport 

materiałów sypkich, maszyny rolnicze, 

pojazdy użytkowe oraz technologia 

ochrony środowiska. Pochodzą nie tylko  

z Niemiec, ale również z krajów Beneluksu, 

Francji, Polski, Czech i innych miejsc.

Oprócz zainstalowanych maszyn firmy 

LVD możliwości obróbki mechanicznej 

uzupełniają maszyny do cięcia 

strumieniem wody elementów  

o maksymalnych wymiarach 3 na 10 m,  

prasy krawędziowe o maksymalnej 

długości roboczej 12 m i sile nacisku 2 tys. 

ton oraz spawarki MIG, MAG i TIG.

Inwestowanie w poprawę 

konkurencyjności

Dyrektor zarządzający Ludwig Esser 

wyjaśnia, że motywacją do inwestycji  

w nowe maszyny LVD było wzmocnienie 

konkurencyjności firmy poprzez 

zwiększenie wydajności i zaoferowanie 

nowych możliwości.

Firma Ludwig Esser Metallbau GmbH już od 50 lat 
korzysta z maszyn LVD. Obecnie zainwestowała  
w dwa zaawansowane technologicznie systemy  
do cięcia laserem światłowodowym, aby zwiększyć  
swoją wydajność oraz konkurencyjność. 
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,,W porównaniu z poprzednimi laserami 

CO2 maszyny z laserem światłowodowym 

mają znacznie wyższą prędkość cięcia,  

a tym samym znacznie większą wydajność. 

Po prostu tniemy więcej materiału w tym 

samym czasie” mówi, dodając, że dwa 

systemy spełniają różne wymagania.

,,Phoenix jest w stanie pracować na 

arkuszach 2 na 6 m, a stwierdziliśmy, 

że w tym zakresie rozmiarów 

tniemy dużo materiału. Uznaliśmy, 

że ta wysoce wydajna maszyna 

powinna być przynajmniej częściowo 

zautomatyzowana, dlatego 

wyposażyliśmy ją w automatyczny 

system załadunku i rozładunku. Jeżeli 

chcemy, możemy dzięki temu działać 

bezobsługowo w nocy, ale mamy również 

elastyczność ręcznego załadunku 

pojedynczych arkuszy w przypadku partii 

nietypowych i małych”.

Duże arkusze i cięcie ukośne

,,Taurus to zupełnie inna koncepcja. 

Zamiast stołu wahadłowego – jak  

w przypadku modelu Phoenix – jest jeden 

duży stół, na którym można położyć dwa 

arkusze o wymiarach 12 na 3 m. Kiedy 

pracujemy na jednym końcu maszyny, na 

drugim może się odbywać rozładunek”. 

,,Kluczowym czynnikiem była możliwość 

obróbki arkuszy o takich wymiarach, dzięki 

czemu możemy dorównać parametrom 

swoich pras krawędziowych. Ważne było 

również potencjalne zwiększenie wartości 

dzięki możliwościom maszyny w zakresie 

cięcia z ukosowaniem".

,,Duże części, które tniemy na maszynie 

Taurus, często trafiają do wyrobów 

spawanych, więc kolejna operacja nie 

jest konieczna, jeśli możemy wykonać 

przygotowanie krawędzi spawu 

bezpośrednio na laserze” , podkreśla 

właściciel firmy.

Głowica ukosująca ma również inne 

zastosowania.

,,Możemy wycinać kontury za pomocą 

głowicy tnącej 3D pod dowolnym kątem 

w zakresie plus minus 45°. Można to 

wykorzystać np. do wycinania otworów 

pod kątem do łączenia rur. Używamy jej 

również w ramach zamówień dla klienta 

zajmującego się produkcją suwnic  

z sektora stoczniowego. Wykonujemy dla 

niego duże wały, które składają się  

z dwóch połówek, i fazujemy obie strony 

szwu wzdłużnego w miejscu łączenia”.

Zmniejszanie śladu węglowego

Miejscowość Euskirchen, w której firma 

Ludwig Esser Metallbau ma swoją siedzibę, 

znalazła się w samym sercu niedawnej 

katastrofalnej powodzi, która nawiedziła 

Niemcy, unaoczniając kolejne uzasadnienie 

przejścia na lasery światłowodowe.

,,Jednym z powodów przejścia na lasery 

światłowodowe było zmniejszenie zużycia 

prądu, a tym samym emisji CO2. Od 

czasu naszego zakupu stało się to jeszcze 

ważniejsze”, tłumaczy Ludwig Esser.

,,W ostatnich miesiącach skutki zmian 

klimatycznych stały się bardziej widoczne 

– powodzie, pożary lasów, burze – więc 

decyzja o podjęciu tego kroku była bardzo 

na czasie.”

Prasa krawędziowa PPEB, 500 ton, 6 metrów
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Partnerstwo z jednym źródłem

Jednym z decydujących czynników 

była możliwość zakupu wszystkiego 

z jednego źródła – z tym samym 

oprogramowaniem i jednym punktem 

kontaktowym w sprawie serwisu oraz 

konserwacji. Planowana jest pełna 

integracja ERP i CADMAN-JOB w celu 

dalszej optymalizacji całego procesu 

produkcyjnego. 

Po zakupie pierwszej maszyny LVD 50 

lat temu firma odnowiła współpracę 

w roku 2018, kupując 6-metrową prasę 

krawędziową. Pozytywne doświadczenia 

związane z tą inwestycją – ludzie, proces 

oraz technologia – sprawiły, że Ludwig 

Esser wiedział, iż zwróci się do firmy LVD, 

gdy będzie chciał zainwestować w nowe 

lasery.

W dobrych rękach

Podsumowuje: ,,jako dla podwykonawcy 

nieposiadającego własnego produktu 

jest dla nas ważne, aby mieć reputację 

w zakresie niezawodnej jakości oraz 

terminowości dostaw. Aby to osiągnąć, 

musimy mieć wysoki poziom dostępności 

maszyn oraz szybką pomoc i serwis w razie 

potrzeby”.

,,Musimy elastycznie reagować na 

wymagania swoich klientów, które 

nieustannie się zmieniają. Podstawą 

jest tu wsparcie, jakie otrzymujemy od 

partnerów, którzy dostarczają nam 

maszyny. Musimy mieć możliwość 

zwrócenia się do nich o poradę w sprawie 

nowych elementów, materiałów oraz 

technologii. Współpraca z LVD daje nam 

poczucie, że jesteśmy w dobrych rękach", 

podkreśla Ludwig Esser. 

,,Ważne było 
również 
potencjalne 
zwiększenie 
wartości dzięki 
możliwościom 
maszyny  
w zakresie cięcia 
z ukosowaniem”.

Lasery wielkoformatowe Taurus i Phoenix
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Solidna konstrukcja

TL 8525 ma zamkniętą spawaną 

stalową ramę i bramę. Konstrukcja 

ta nie traci na sztywności i trwałości, 

a minimalizuje odkształcenia 

spowodowane dużymi przyspieszeniami, 

zapewniając dokładność cięcia. 

Zamontowany uchwyt oraz podtrzymka 

ułatwiają szybką i łatwą instalację 

oraz uruchomienie maszyny. TL 8525 

ma kompaktowe wymiary i umożliwia 

załadunek/rozładunek z jednej strony, 

dzięki czemu mieści się w niewielkim 

pomieszczeniu lub przy ścianie.

Wszechstronna obróbka

Maszyna obsługuje rury o długości 8 

500 mm i maksymalnej długości 3 000 

mm. Może zaciskać i ciąć okrągłe lub 

kwadratowe rury o średnicy dochodzącej 

do 250 mm. Pokaźna oś Z o długości 

400 mm umożliwia cięcie większych 

profili. Dzięki światłowodowemu źródłu 

lasera IPG o mocy 2 kW model TL8525 

może ciąć szereg materiałów żelaznych  

i nieżelaznych. 

Źródło lasera o mocy 4 kW jest dostępne 

opcjonalnie.

Zaawansowana głowica tnąca 

Skomplikowane łączenie kątów 

na rurach staje się proste dzięki 

standardowej głowicy do ukosowania, 

którą można odchylać wzdłuż osi X 

maksymalnie do 45°. Jest to szybki 

i ekonomiczny sposób tworzenia 

kształtów geometrycznych lub cięć 

przygotowujących do spawania  

w rurach grubościennych. 

Duży zasięg głowicy tnącej w osi X 

wynoszący 1190 mm umożliwia obróbkę 

za podtrzymką, co pozwala na cięcie 

większej liczby rur i zmniejszenie straty 

materiału.

Elastyczny podajnik

6-pozycyjny podajnik umożliwia szybkie  

i łatwe przejście do następnego 

rozmiaru rury i skutecznie obsługuje 

zarówno małe partie, jak i produkcję 

seryjną. W przeciwieństwie do 

podajnika wiązek, który wymaga 

użycia kompletnych wiązek, umożliwia 

elastyczne wprowadzanie nowych rur 

podczas cięcia.

Niezawodna automatyzacja

Maszyna TL 8525 wyposażona jest 

również w automatyczny system 

kompensacji skrętu i wygięcia, 

uwzględniający deformację, wygięcia 

lub wybrzuszenia materiału na całej 

długości rury. Inne kluczowe funkcje to 

m.in. sterowany serwomechanizmem 

stół z funkcją przechylania, który 

Elastyczność laserowego cięcia rur otwiera drzwi do 
świata nowych możliwości. Wraz z nowym modelem  
TL 8525 firma LVD dodaje do swojej oferty 
wielofunkcyjny laser który optymalizuje cięcie rur 
okrągłych, kwadratowych, prostokątnych oraz rur  
o nieregularnych kształtach.

ZBLIŻENIE NA PRODUKT

LASER DO CIĘCIA  
RUR TL 8525
ZAPROJEKTOWANY DO DZIAŁANIA
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zapewnia płynne zwalnianie części. 

3-metrowy przenośnik do opróżniania 

części ma wiele przegródek do 

bezpiecznego oddzielania  

i przytrzymywania części podczas gdy 

przemieszczają się wzdłuż urządzenia.

Maszyna ma funkcję automatycznego 

ładowania, centrowania i ustawiania 

rur oraz regulacji uchwytu i podtrzymki. 

Zintegrowany z uchwytem układ 

odciągu oparów o dużej mocy 

automatycznie usuwa z obszaru cięcia 

około 4000 metrów sześciennych 

oparów na godzinę.

Łatwe programowanie

Dodanie oprogramowania CADMAN-T 

firmy LVD, stworzonego przez firmę 

Lantek, ułatwia programowanie 

w trybie offline. Oprogramowanie 

optymalizuje zagnieżdżanie części, 

dodaje linie cięcia ułatwiające 

usuwanie złomu i wizualizuje część oraz 

cały proces cięcia w 3D. Umożliwia 

projektowanie części od podstaw 

lub dodawanie połączeń, wycięć, 

przekrojów V, zakładek i szczelin lub 

kopiowanie elementów oraz operacji do 

importowanego pliku.

ZBLIŻENIE NA PRODUKT

Dlaczego TL 8525? 
• Wysoka dynamika maszyny dzięki konstrukcji mechanicznej 

• Zaawansowana obróbka rur okrągłych, kwadratowych, prostokątnych, profili L i U

• Precyzyjne cięcie ukośne na różnego rodzaju rurach

• Minimalny czas konfiguracji dzięki 6-pozycyjnemu podajnikowi 

• Wydajne oprogramowanie CADMAN-T do pełnego wykorzystania technologii cięcia
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SPRYTNE PODEJŚCIE

Przez całą swoją 64-letnią historię przedsiębiorstwo E.P. Draffin Manufacturing 
dynamicznie reaguje na wymagania rynku. Firma, której siedziba mieści się w Australii, 
produkowała już wycieraczki do szyb samochodowych, elektryczne pompy wodne, 
baterie i krany do piwa. Niezależnie od potrzeb klientów dostarczała właściwe 
rozwiązania.

MIGAWKA

Nowa droga

Obecnie firma Draffin projektuje i buduje 

komercyjne meble uliczne dla instytucji 

rządowych oraz firm w całej Australii  

i Azji. Rodzinna firma w trzecim pokoleniu, 

zarządzana przez braci Bena i Iana  

Draffinów oraz współudziałowców 

Kevina i Rhondę Neligan, kładzie nacisk 

na opracowywanie nowych autorskich 

projektów. Projekty Draffin wyróżniają 

się na tle konkurencji, gdzie większość 

produktów jest znormalizowana. 

Przykładem tego jest obudowa kosza 

ze stali kortenowej, zaprojektowana do 

użytku w parku narodowym. W miarę 

upływu czasu produkt pokrywa się 

patyną, która wtapia się w otoczenie. 

Naturalnie pojawiająca się rdza 

przedłuża jego żywotność.

Draffin jest również jedną z niewielu firm 

w branży, która ma pełne możliwości 

produkcyjne. 

Kluczem do zdolności produkcyjnych jest 

sprzęt LVD: laser Phoenix 3105 o mocy  

6 kW oraz dwie prasy krawędziowe Easy-

Form, zintegrowane przy użyciu pakietu 

oprogramowania CADMAN®. 

Wartość dodana

Kiedy przed sześciu laty Ben Draffin 

wrócił, aby pomóc w kierowaniu firmą, 

jego pierwszą decyzją była wymiana 

20-letniej prasy krawędziowej. 

,,Przyjrzeliśmy się wszystkim graczom  

w branży”, wspomina Ben Draffin. 

,,Decyzja padła na LVD z powodu 

adaptacyjnego systemu gięcia Easy-Form® 

Laser i oprogramowania CADMAN-B. 

Dostrzegliśmy w tej technologii dużą 

wartość”.

Firma zainwestowała w 3-metrową prasę 

Easy-Form o nacisku 135 ton, zakupioną 

od przedstawiciela LVD- firmy GWB 

Machine Tools. ,,Ze względu na swoje 

doświadczenie w obróbce skrawaniem 

dużo wiedziałem o programowaniu 

offline oraz korzyściach płynących z tego, 

że operatorzy nie spędzają czasu na 

programowaniu”, twierdzi Ben Draffin. 

,,Korzyści były widoczne od razu”.

Sukces ten doprowadził do zakupu 

kolejnej prasy Easy-Form, tym razem  

o nacisku 170 ton. Firma Draffin stosuje 

technologię Easy-Form Laser (EFL) 

do większości giętych części. System 

monitorowania kąta w czasie obróbki 

dostosowuje pozycję suwaka w czasie 

rzeczywistym, aby gięcie było za każdym 

razem dokładne. ,,Najtrudniej było 

przekonać naszych doświadczonych 

operatorów pras krawędziowych, aby 
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pozwolili maszynie sterować pracą”, 

wyjaśnia właściciel. ,,Dzięki EFL nasi 

nowi operatorzy są tak samo dobrzy, jak 

pracownicy z 20-letnim doświadczeniem”. 

CADMAN-B automatycznie oblicza 

naddatki i określa optymalną sekwencję 

gięcia oraz pozycje zderzaków. Symulacja 

wizualizuje cały proces gięcia wraz  

z wykrywaniem kolizji, pozycjami 

zderzaków i ustawieniami narzędzi.

,,Jeśli nie mamy pewności, czy coś da się 

zrobić, używamy oprogramowania, żeby 

to sprawdzić. Kiedyś projektowaliśmy 

część i ją wycinaliśmy, a potem okazy-

wało się, że nie da się jej wygiąć. Teraz już 

się to nie zdarza”.

Elastyczność konstrukcyjna

Firma Draffin kiedyś używała lasera CO2  

o mocy 1,2 kW do wycinania 

półfabrykatów oraz wykrawarki do 

wybijania otworów. Aby jeszcze bardziej 

usprawnić produkcję, szukano sposobu 

na unowocześnienie wykrawarki. Po 

konsultacji z inżynierem sprzedaży 

GWB Jamesem Gaalem laser okazał 

się lepszą opcją, która zapewni większą 

elastyczność w ramach jednego procesu. 

,,Laser CO2 osiągał maksimum swoich 

możliwości przy stali nierdzewnej  

o grubości 5 mm, a my cięliśmy dużo 

elementów o grubości 8 mm i 10 mm, 

więc zlecaliśmy podwykonawcom wiele 

cięć laserowych”, wspomina Ben Draffin. 

,,Pracowaliśmy na tej maszynie znacznie 

powyżej jej możliwości – około 18 godzin 

dziennie. Zakup lasera światłowodowego 

Phoenix uzasadnił analizą czasową, 

z której wynikało, że jest on w stanie 

wykonać pracę lasera CO2 w ciągu 

zaledwie czterech godzin”.

Prasy krawędziowe, laser i oprogramowa-

nie zapewniają ogromną elastyczność. 

,,Teraz jesteśmy w stanie zreorganizo-

wać produkcję tak szybko, że aż trudno 

uwierzyć. Czas obróbki korpusu pojemnika 

ze stali nierdzewnej o grubości 2,5 mm, 

pokrytego 19–milimetrowymi otworami, 

skrócił się z około 18 minut łącznego 

czasu cięcia i wykrawania do około 3 

minut, bez podwójnej obsługi – arkusz 

wchodzi, arkusz schodzi”, podkreśla Ben 

Draffin.

Niezależnie od tego, czy chodzi  

o produkcję dwóch czy 200 elementów, 

Draffin jest w stanie indywidualnie 

dostosować produkt końcowy – od 

siedzisk i skrzynek na rośliny po poidła do 

picia oraz stojaki na rowery. ,,Mamy teraz 

większe możliwości projektowe”, dodaje. 

,,Możemy przedstawiać klientom nowe 

projekty i wzbudzać w nich ekscytację. 

Inni dostawcy na ogół oferują tylko jeden 

element”.

Zintegrowane podejście

Dzięki wdrożeniu CADMAN-JOB, systemu 

zarządzania produkcją, który łączy 

system ERP, CAM oraz halę, firma Draffin 

zaczęła działać w sposób bardziej 

cyfrowy. 

Części są importowane z programu 

Inventor 3D do CADMAN-SDI. Tworzy 

się plik xml, który zostaje wprowadzony 

do programu CADMAN-JOB, który 

programuje i ustala harmonogram pracy 

lasera i prasy krawędziowej. Za pomocą 

tabletu Touch-i4 firma Draffin jest  

w stanie wydrukować do każdej części 

etykietę, która informuje operatora  

o kolejnym kroku.

Nieustanny rozwój

Pod koniec 2020 roku firma przeniosła 

się do nowoczesnego obiektu. 

,,Przedsiębiorstwo stale się rozwija, a 

my odnotowaliśmy ogromny wzrost 

produktywności i wydajności”, relacjonuje 

Ben Draffin.

Współczesna technologia stanowi dużą 

część tej historii, ale równie ważne jest to, 

żeby mieć podobnie myślących partnerów 

biznesowych. ,,Ważne jest budowanie 

relacji oraz poznawanie podejścia ludzi, 

od których się kupuje”, mówi. ,,Firmy LVD  

i GWB są do nas podobne: ta sama 

jakość, ci sami, dobrzy ludzie, których 

cieszy to, co robią”.

,,Czas obróbki 
korpusu pojemnika 
skrócił się z 
około 18 minut 
do 3 minut, bez 
podwójnej obsługi”.
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Kompleksowe duże projekty

Firma Groven+ to eksperci w budowie 

fasad do użytku pozamieszkaniowego: 

okien, kopuł i okładzin zewnętrznych. Ze 

względu na rozmiar, a przede wszystkim 

złożoność tych projektów, przy ich realizacji 

trzeba brać pod uwagę wiele czynników. 

Przeciętny projekt to ok. 4000 m² okładzin, 

a wartości szczytowe dochodzą do 35 000 

m². Nowatorskim projektem, z którego 

firma Groven+ jest szczególnie dumna, jest 

Port House w Antwerpii, zaprojektowany 

przez słynną architektkę Zahę Hadid.

,,Są to projekty o dużej swobodzie 

architektonicznej, charakteryzujące się 

niestandardowymi wymiarami, kształtami 

i kolorystyką. To właśnie na tego typu 

projektach chcemy się skupić  

w przyszłości”, mówi Jeroen Van De Putte, 

kierownik produkcji w dziale blach.

Na podstawie planów architekta – 

często nawet nie w 3D – inżynierowie 

tworzą koncepcje, obliczają stateczność, 

termikę i akustykę oraz przeprowadzają 

studia wykonalności. Od tego momentu 

kierownictwo projektu nadzoruje jego 

realizację. Groven+ produkuje profile  

i elementy elewacyjne we własnym 

zakresie oraz odpowiada za montaż  

i nadzór na budowie. 

Zautomatyzowany system wykrawania

,,Produkcja elementów wiązała się kiedyś 

z dużą liczbą czynności manipulacyjnych. 

Arkusze blachy przycinało się do 

wymaganego rozmiaru za pomocą nożyc 

gilotynowych, a następnie wykrawało  

i gięło arkusz po arkuszu ", wyjaśnia Jeroen 

Van De Putte. Dzięki zainstalowaniu  

w zeszłym roku wykrawarki LVD Strippit 

PX 1530 z powiększonym magazynem 

narzędzi (ETM) i uniwersalnym systemem 

automatyzacji (FA-P) liczba operacji 

manualnych jest obecnie o jedną trzecią 

mniejsza. Wykrawarka jest również 

połączona z magazynem z pięcioma 

wieżami, po 20 miejsc paletowych 

w każdej. Cały system działa na 

oprogramowaniu CADMAN®.

Groven+ przekształca swój proces produkcyjny, aby zoptymalizować wydajność. Firma 
odkrywa wielorakie korzyści płynące z Przemysłu 4.0 dzięki wiedzy i wskazówkom LVD. 

LIDERZY

Port House Antwerpia – Architekt Zaha Hadid

GROVEN+  
BELGIA 

OD PRACY MANUALNEJ  
DO PEŁNEJ  
AUTOMATYZACJI
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Wydajny przepływ

Wraz ze wzrostem stopnia automatyzacji 

wzrasta intensywność przygotowania do 

pracy. Wszystko zaczyna się od importu 

pliku CAD do CADMAN-SDI. CADMAN-B  

i -P, oprogramowanie do gięcia  

i wykrawania offline firmy LVD, ma 

wówczas dostęp do plików, dzięki czemu 

można zoptymalizować sekwencje, 

zagnieżdżenia oraz wybór narzędzi 

przy wykrawaniu. Stamtąd pliki idą do 

maszyny. Gdy operator rozpoczyna pracę, 

do magazynu wysyłany jest sygnał, 

aby pobrać paletę arkuszy. FA-P ładuje 

arkusze i umieszcza wykrawane elementy 

bezpośrednio na właściwej palecie po 

zakończeniu zadania. Następnie albo 

wędrują one na paletach do dwóch 

pras krawędziowych, albo wracają do 

magazynu.

Jednogłowicowa wykrawarka Strippit 

PX ma 20 indeksowanych stacji 

narzędziowych. Chociaż firma Groven+ 

dysponowała już szerokim wachlarzem 

opcji z wykorzystaniem multinarzędzi, 

zdecydowała się również na ETM na 

40 kolejnych stacji. Stefaan Martens, 

kierownik sprzedaży w firmie LVD, mówi: 

,,ETM optymalizuje dobór narzędzi 

przed rozpoczęciem pracy, dzięki czemu 

PX ma wszystkie potrzebne narzędzia. 

Oprzyrządowanie, które nie jest w danej 

chwili potrzebne, jest zwalniane, np. do 

kontroli ostrości".

Brak produkcji masowej 

Groven+ nie zajmuje się produkcją 

masową. Części zmieniają się przy 

każdym nowym projekcie. Czy nie jest 

zatem zaskakujące, że firma Groven+ 

zdecydowała się na daleko idącą 

automatyzację? Nie według Jeroena Van 

De Putte: ,,ze względu na skalę projektów 

zagnieżdżenia są wystarczająco duże. 

Jedno zagnieżdżanie można wykorzystać 

na 100 arkuszy. Zawsze jest to mieszanka 

elementów specjalnych i części, których 

potrzebna jest duża ilość. Dzięki temu 

nasz system jest finansowo opłacalny”. 

Stefaan Martens dodaje: ,,automatyzacja 

nie jest już wzorowana wyłącznie na 

produkcji masowej. Oprogramowanie 

zostało zaprojektowane tak, aby była 

ona praktyczna w przypadku mniejszych 

partii. Należy również pamiętać o kosztach 

obsługi manualnej. Mogą one być dość 

pokaźne”.

Potrójna wydajność

System działa od roku, więc można już 

dokonać wiarygodnej oceny. Jeroen 

Van De Putte podkreśla: ,,uruchomienie 

tego typu systemu wiąże się ze stromą 

krzywą doświadczenia. Na początku 

przerabialiśmy od 200 do 300 arkuszy 

miesięcznie, a teraz dochodzimy  

do 1000. Ten wolumen z pewnością 

można zwiększyć, ponieważ na razie nie 

pracujemy w nocy, ale na dłuższą metę 

mamy taki zamiar”.

Pierre Comhaire, kierownik ds. wykrawarek 

w firmie LVD, dodaje: ,,ten system ma 

dużo zalet ze względu na możliwość 

wykrawania, kształtowania, gwintowania  

i nie tylko. Oferuje wiele udogodnień,  

w tym możliwość rozbudowy magazynu 

lub sortowni, oraz analizę swojego KPI 

za pomocą CADMAN-JOB w celu dalszej 

optymalizacji procesów. Systemy LVD są 

modułowe i mogą ewoluować w tempie 

klienta”. 

Kevin Vercauteren – Metallerie 

LIDERZY

Obejrzyj  
referencje firmy 

Groven+  

Złożone fasady budynków Jeroen Van De Putte (Groven+)
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USA

Budowa podzespołów dla producentów 

OEM na rynku pojazdów pożarniczych 

i ratowniczych, komercyjnych pojazdów 

ciężarowych i stoczni wymaga bardzo 

dużych mocy produkcyjnych. Firma 

OFAB Inc. wychodzi naprzeciw temu 

wyzwaniu dzięki laserowi XXL Taurus 

10 kW. 12-metrowa maszyna bez trudu 

przetwarza arkusze wielkoformatowe,  

a oprogramowanie CADMAN-L pozwala 

w pełni stosować zaawansowane 

technologie cięcia do optymalnego 

zagnieżdżania części i wykorzystywania 

arkuszy.

Meksyk

Tworzenie ,,rozwiązań ze 

stali” jest misją firmy Aceros 

z Meksyku. Firma korzysta z lasera Lynx 

FL 3015 o mocy 4 kW i prasy krawędziowej 

PPED o mocy 80/25 do produkcji szerokiej 

gamy wysokiej jakości elementów dla 

rolnictwa, budownictwa, telekomunikacji 

oraz przemysłu wydobywczego.

Włochy

Fratelli Mazzocchia oferuje jedną z najbardziej 

wszechstronnych linii urządzeń do zbiórki odpadów  

w Europie. Jednym z ich flagowych produktów są zagęszczarki 

z załadunkiem tylnym i bocznym, zaprojektowane z myślą  

o wysokiej funkcjonalności oraz obniżeniu szkodliwego wpływu 

na środowisko. Wydajność produkcji zwiększa m.in. laser 

Phoenix FL 6020 o mocy 6 kW do cięcia wielkoformatowego.

GLOBALNY 
ZASIĘG
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Zjednoczone Emiraty Arabskie

Firma Metal Kraft buduje gabloty oraz meble sklepowe dla 

branży architektonicznej i handlu detalicznego. Aby produkować 

ekskluzywne konstrukcje z szerokiego asortymentu materiałów 

przy najwyższej wydajności, firma korzysta z dokładności  

i powtarzalności urządzeń firmy LVD, w tym m.in. lasera 

światłowodowego Lynx, wykrawarki Strippit P, prasy 

krawędziowej PPED i gilotyny CS. Umożliwia to obsługę całej 

gamy procesów cięcia, wykrawania i gięcia.

Polska

TA-NO, producent najwyższej jakości 

przyczep i zabudów pojazdów 

użytkowych, jest jedną z najdłużej 

działających firm w branży.  

Za wysokimi standardami 

i innowacyjnością TA-NO stoją najnowsze 

urządzenia produkcyjne oraz zintegrowany cyfrowy 

przepływ pracy z wykorzystaniem precyzyjnych 

pras krawędziowych LVD, w tym prasy Easy-Form 

220/42 oraz lasera Phoenix 4020 6 kW. Maszyny są 

zintegrowane z pełnym pakietem oprogramowania 

CADMAN®,a tablet Touch i4 

umożliwia przegląd danych  

w czasie rzeczywistym.

Indie

Godrej Interio, indyjska 

marka mebli premium do 

domu i biura, ma ponad 600 zarejestrowanych 

wzorów oraz 12 patentów na nowatorskie projekty 

meblowe. Firma inwestuje znaczne zasoby  

w zrównoważony rozwój oraz centra doskonalenia 

w zakresie projektowania i produkcji, a precyzja 

prasy krawędziowej PPEB 80/25 pomaga w jej 

misji: ,,wzbogacania życia poprzez przekształcanie 

pomieszczeń mieszkalnych i miejsc pracy”.

Belgia

Firma Dewilde Engineering specjalizuje 

się w integracji robotów i maszyn 

dla przemysłu spożywczego, od 

zautomatyzowanych urządzeń sortujących 

makaron po zautomatyzowany system do 

pobierania oraz umieszczania orzechów  

w pralinach. Aby dostarczać różnorodne produkty 

najwyższej jakości, firma wyposażyła swój nowy 

dział obróbki metali w laser Lynx 3015 o mocy 4 kW 

i czterometrową prasę krawędziową  

Easy-Form 220/40. 

Francja

Piece wentylowane Eurofours – konwekcyjne, 

stelażowe i pokładowe – obsługują sektory 

piekarnicze i cukiernicze na całym świecie, 

wypiekając delikatne ciasta oraz chleby 

rzemieślnicze. Znane z wysokiej jakości  

i wydajności nowe linie 

produkcyjne oraz 

urządzenia – w tym m.in. 

prasa krawędziowa 

ToolCell i laser Phoenix FL 

– wspierają produkcję tych 

znakomitych piecy.



WYBÓR WŁASNEJ DROGI

Jako małe dzieci Michèle, Sylvain  

i Sébastien chodzili po fabryce LVD, 

słuchając, jak ich ojcowie rozmawiają  

o różnych maszynach. Każde z nich 

miało za sobą udział w targach 

branżowych oraz staże w firmie LVD 

lub za granicą. Kolejnym wspólnym 

mianownikiem było to, że postanowili 

zdobyć doświadczenie w innych 

organizacjach, zanim dołączą do 

rodzinnej firmy.

Sébastien pracował w dziale sprzedaży  

i rynków eksportowych  

w międzynarodowej firmie logistycznej 

oraz u dostawcy energii. Po dołączeniu 

do LVD pracował w dziale obsługi 

klienta w LVD Benelux, a obecnie 

odpowiada za pokazy technologii 

laserowej i oprogramowania w LVD XP 

Center w Belgii. Jego doświadczenie 

pozwoliło mu zrozumieć znaczenie 

LVD WITA TRZECIE 
POKOLENIE ZAŁOŻYCIELI
LVD zostało założone w latach 50. XX wieku przez rodziny Lefebvre, Van Neste 
oraz Dewulf, i od tego czasu stale się rozwija. Niedawno do firmy wkroczyło trzecie 
pokolenie rodzin, gotowe kontynuować dziedzictwo: Sylvain Lefebvre, Sébastien Van 
Neste i Michèle Dewulf.

PRZEGLĄD20 #
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obsługi klienta i aplikacji oraz motywuje 

go do budowania silnych relacji zarówno 

z klientami, jak i współpracownikami.

Sylvain, który od 1998 roku mieszka 

w Stanach Zjednoczonych, ukończył 

międzynarodowe zarządzanie biznesem 

na Uniwersytecie Karoliny Północnej 

w Wilmington. Po ukończeniu studiów 

poszedł za jedną ze swoich pasji  

i rozpoczął pracę u importera wysokiej 

klasy włoskich artykułów sportowych. 

Zdobywał tam umiejętności w zakresie 

sprzedaży, marketingu i obsługi. W LVD 

najpierw pracował w dziale marketingu 

na Amerykę Północną, a następnie 

założył LVD Mexico. Ostatnio Sylvain 

został mianowany prezesem LVD  

w Ameryce Północnej.

 

Michèle po ukończeniu inżynierii biznesu 

na KU Leuven w Belgii pracowała jako 

konsultant dla Boston Consulting Group 

w Brukseli, Sydney oraz Kopenhadze 

i pomagała w opracowywaniu 

różnych strategii dla dużych firm 

międzynarodowych. Obecnie 

wykorzystuje zdobyte umiejętności 

strategiczne oraz doświadczenie  

w sprzedaży i marketingu do dalszego 

rozwoju rynku niemieckiego jako dyrektor 

zarządzający LVD GmbH.

Jaka była twoja motywacja do pracy  

w rodzinnej firmie? 

Sébastien: Zawsze interesowała mnie 

produkcja i chciałem lepiej poznać 

świat maszyn. Początkowo nie byłem 

przekonany do pracy w firmie swojego 

ojca, ale teraz, kiedy znam się na tym 

biznesie lepiej, patrzę na sprawy inaczej- 

jest mi tu naprawdę dobrze.

Michèle: Moją ciekawość rozbudziły 

międzynarodowe targi w Szanghaju, 

które odwiedziłam będąc na Erasmusie 

w Singapurze. Zainspirowała mnie 

nowatorska technologia LVD. Po 4 

latach spędzonych w BCG byłam 

gotowa na kolejne zadanie i tak 

się złożyło, że przyszło ono z LVD. 

Aplikowałabym na to stanowisko nawet 

gdyby nie chodziło o dołączenie do firmy 

rodzinnej.

Sylvain: W moim przypadku było to 

raczej powołanie w ostatniej chwili. 

Zrobiłem ten krok tuż przed trzydziestką. 

Motywowały mnie historie o firmie które 

opowiadał mi ojciec i zdałem sobie 

sprawę, że to jest moje powołanie.

Jakie było do tej pory Twoje największe 

wyzwanie?

Sylvain: Nie chcesz popsuć tego, 

co osiągnęły poprzednie pokolenia. 

Czułem, że moim pierwszym zadaniem 

jest udowodnienie swojej wartości. 

Patrząc wstecz, tak naprawdę nie było 

problemów – za co muszę podziękować 

mojemu ojcu. Nauczył mnie jednej 

ważnej zasady: zawsze bądź sobą. 

Sébastien: Moje doświadczenie w pracy 

zarówno w obsłudze klienta, jak  

i w aplikacjach, nauczyło mnie, że chodzi 

przede wszystkim o wnoszenie do firm 

klientów czegoś od siebie. Interwencje 

związane z obsługą klienta bywają 

niekiedy stresujące. Demonstrując 

nasze technologie, nauczyłem się, w jaki 

sposób jako firma możemy rozwijać się 

wraz ze swoimi klientami.

Michèle: Ostatnio objęłam stanowisko 

dyrektora zarządzającego w naszej 

niemieckiej filii. Kryzys COVID-19 

spowodował, że rok był nadzwyczajny, 

sprzedaż spadła, motywacja zespołu 

zmalała. W stresujących czasach trzeba 

zachować spokój, skupić się na strategii 

i inwestować w swoich ludzi. Bardzo 

pomógł mi coaching prowadzony przez 

dyrektorów naszej Grupy.

PRZEGLĄD

W 1992 roku, pierwsze dni drugiego pokolenia LVD: Carl Dewulf, Francis Van Neste, Jean-Pierre Lefebvre
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Kolejne pokolenie LVD wyraża 

jednogłośną zgodność co do przyszłości: 

chodzi o przewidywanie zmian na 

rynkach i w technologiach. Słuchanie 

klientów i pracowników prowadzi do 

kreatywności. LVD jest liderem w branży, 

ale wyzwanie polega na utrzymaniu się 

w czołówce.

WSPÓLNE WARTOŚCI I WIZJA

Kolejne pokolenie jest przekonane, że  

o sukcesie firmy decyduje wiele 

czynników: elastyczność, szybkie 

podejmowanie decyzji, stabilność i 

ciągłość, rodzinne podejście oraz bycie 

cały czas blisko klienta.

Zgadzają się, że firma rodzinna jest 

gwarancją długofalowej strategii. 

Wszystkie trzy rodziny zawsze stawiały 

tę wizję na pierwszym miejscu. 

Dotychczasowe inwestycje dowiodły 

swojej opłacalności i rentowności. 

Klienci wiedzą, że LVD jest stabilnym 

partnerem, który zapewnia ciągłość. 

,,Firma weszła nam w krew, myślimy 

o niej praktycznie cały czas, tak jak 

poprzednie pokolenia. Będąc członkiem 

rodziny, zawsze dajesz z siebie wszystko”, 

mówi Sylvain Lefebvre.

Czy firmy rodzinne traktują swoich 

pracowników inaczej niż inne firmy? 

Sylvain: Tak, bez wątpienia. 

Indywidualne podejście do pracowników 

jest kluczowe. Jest to ważny czynnik, 

dzięki któremu nasi klienci decydują się 

na współpracę z LVD. Zauważyłem, że 

w Meksyku klienci bardzo cenią sobie 

kontakt z członkami rodziny. Jakkolwiek 

Kto jest kim 
Sylvain 

Lefebvre (36), syn 
Jean'a Pierre'a Lefebvre 
(przewodniczącego zarządu 
LVD), jest prezesem LVD  
w Ameryce Północnej  
i dyrektorem zarządzającym 
LVD w Meksyku. Zarządza 
również relacjami  
z przedstawicielstwem 
sprzedaży LVD w Kanadzie.

Sébastien 

Van Neste (31), syn Francisa 
Van Neste (dyrektora 
zarządzającego w LVD 
Benelux), jest specjalistą ds. 
zastosowań laserów w LVD XP 
Center w Gullegem w Belgii. 
Planuje przejść do działu 
sprzedaży międzynarodowej, 
specjalizując się w sprzedaży 
laserów.

Michèle 

Dewulf (29), córka 
Carla Dewulf (dyrektora 
generalnego Grupy LVD), jest 
dyrektorem zarządzającym 
LVD GmbH. Zajmuje się 
poszukiwaniem sposobów 
na ułatwianie zespołom 
sprzedaży, obsługi oraz 
marketingu ,,bardziej 
inteligentnej” pracy  
z wykorzystaniem danych 
cyfrowych. 



# 23PRZEGLĄD

na to nie spojrzeć, podstawą każdej 

działalności są dobre relacje. 

Michèle: Chciałabym powiedzieć, że 

jest to prawda absolutna, ale kiedy 

firma się rozrasta, przekazywanie 

wartości rodzinnych staje się coraz 

trudniejsze. Koncentrujemy się na nich, 

ale przenoszenie tej wizji na wszystkie 

oddziały organizacji jest trudne  

i wymaga wysiłku oraz cierpliwości. 

Sébastien: Głównym priorytetem 

jest nieustanne tworzenie pozytywnej 

atmosfery zarówno dla pracowników, jak 

i klientów. Nie chcę być znany jako ”syn 

tego i tego” – wolę, aby nasze wartości 

znajdowały potwierdzenie we wspólnej 

pracy. 

Czy dzisiejsze wyzwania bardzo się 

różnią od tych, z którymi mierzyły się 

poprzednie pokolenia?

Michèle: Bez wątpienia. Mój dziadek 

[Robert Dewulf, przyp. red.] twierdzi, że 

obecny model biznesowy jest bardzo 

złożony. Wynika to z faktu, że rynki, 

technologie, procesy, prędkość itd. 

ewoluowały i potrzebne są bardziej 

złożone reakcje, aby sprostać tym 

samym wyzwaniom, z którymi musieli się 

mierzyć nasi dziadkowie.

Sébastien: Oprogramowanie, 

automatyzacja, Przemysł 4.0  

i wykorzystanie tzw. Big Data zmieniły 

wszystko: małe partie części, krótkie 

terminy realizacji i zwiększona 

złożoność detali to problemy, z którymi 

borykają się prawie wszyscy. Goście 

odwiedzający nasze XP Center pytają: 

”w jaki sposób można szybko przejść 

od detalu cyfrowego do rzeczywistego 

i czy ten detal będzie od razu taki, jaki 

powinien być? Pokażcie mi, a będę 

zainteresowany”. 

Sylvain: To prawda, że zmieniło się 

prawie wszystko. Jednak zawsze mieliśmy 

ze swoimi klientami przedsiębiorcze 

podejście do działalności, czyli tzw. ciągłą 

transformację. Przez lata opracowaliśmy 

wiele różnych technologii i sposobów, aby 

pomóc klientom zwiększyć wydajność.

INNOWACYJNOŚĆ JEST NIEZBĘDNA

Jak znaleźć najlepszy sposób na 

wprowadzanie innowacji  

i sprzedawanie lepszych produktów?

Michèle: Innowacyjność to wiele 

aspektów. Zaczyna się od słuchania 

klientów – to gwarantuje i zawsze 

będzie gwarantować wysoką jakość 

innowacji. Firma musi też być gotowa do 

inwestowania w badania i wyprzedzania 

konkurencji.

Sylvain: Najlepsze pomysły na 

innowacje zwykle przynoszą klienci. 

Czasami odpowiadamy na potrzeby,  

z których istnienia klient nie zdawał 

sobie sprawy. 

Sébastien: To, że dany proces dziś 

wykonuje się w określony sposób, nie 

oznacza, że nie ma lepszego sposobu na 

jego realizację. Przyglądamy się słabym 

ogniwom oraz błędom, które można 

popełnić, i szukamy lepszego sposobu na 

ewolucję procesu.

Jakie są wasze główne priorytety jako 

przedstawicieli nowego pokolenia?

Michèle: Chcemy w pełni wykorzystać 

potencjał firmy rodzinnej. Zachowując 

równowagę pomiędzy wzrostem, 

innowacyjnością i motywowaniem 

naszego globalnego zespołu, wkraczamy 

w przyszłość.

Sébastien: Nasze pokolenie musi 

wypracować swój własny styl i wpływ, 

dostosowując się do zmieniających 

się warunków biznesowych, którym 

niewątpliwie będziemy musieli stawić 

czoła, dochowując jednocześnie 

wierności wartościom rodzinnym.

Sylvain: Zgadzam się z Michèle  

i Sébastienem. Chcę dbać o tworzenie 

silnych więzi między wszystkimi 

członkami rodziny pracującymi w firmie. 

W ten sposób zapewnimy zarządzanie 

firmą w sposób zrównoważony.
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DYNAMICZNY 
ROZWÓJ FIRMY SANY

Być w czołówce

Nazwa SANY pochodzi od chińskiego 

słowa Sānyī, które dosłownie oznacza 

,,trzy jedynki” i odnosi się do trzech 

celów, jakie stawia sobie firma: być 

najwyższej klasy firmą, pracodawcą 

oraz dobroczyńcą. Ten ostatni cel firma 

realizuje poprzez Fundację SANY, która 

wspiera społeczność poprzez różne akcje 

pomocy o charakterze non-profit.

W 2021 r. w rankingu Forbes Global 

2000 firma SANY zajęła pierwsze 

miejsce wśród producentów ciężkiego 

sprzętu w Chinach i drugie na świecie. 

SANY Heavy Industry ma 25 zakładów 

produkcyjnych i zatrudnia 90 tys. 

pracowników na całym świecie. Na 

placach budowy od Rosji po Chile 

można spotkać renomowane betoniarki, 

koparki i dźwigi z charakterystycznym 

czerwonym logo.

Wzrost wydajności o 20%

Pod koniec 2020 roku rozpoczął się 

montaż trzech pras krawędziowych LVD  

o pełnym zakresie opcji w nowym 

zakładzie produkcyjnym SANY  

w Changsha, w tym dwóch maszyn  

o nacisku 2 tys. ton i długości 14 metrów 

oraz jednej maszyny o nacisku 3 tys. ton 

i długości 14 metrów, przeznaczonej do 

gięcia teleskopowych ramion dźwigów.

,,Jako że mamy w zakładzie ponad 

40 pras krawędziowych oraz maszyny 

PPEB-H o nacisku 2000 ton i 3000 ton,  

dysponujemy wieloletnim 

doświadczeniem z produktami LVD  

i LVD-HD. Nowe maszyny są 

wyposażone w najnowszą technologię 

oraz oprogramowanie do gięcia i pracują  

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu”,  

mówi Chen Wei, kierownik 

technologiczny oddziału SANY 

Automobile Hoisting Machinery. 

,,Arkusze o maksymalnej długości 14 

metrów i grubości 14 mm są najpierw 

umieszczane na przednich podporach 

za pomocą suwnicy, a następnie 

automatycznie wprowadzane  

Przez ostatnich 20 lat zapotrzebowanie na maszyny budowlane w Chinach stale 
rośnie. Jest to spowodowane szybko rozwijającą się gospodarką- nawet w czasach 
pandemii- oraz ogromnym boomem w budownictwie. Firma SANY Heavy Industry 
Co., Ltd., producent maszyn budowlanych i część składowa grupy SANY w Chinach, 
zwiększyła swoje moce produkcyjne, inwestując w trzy duże prasy krawędziowe LVD.
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i ustawiane przez popychacze na 

matrycy ze sterowaniem numerycznym. 

Regulowana matryca umożliwia pracę  

z różnymi grubościami i promieniami 

gięcia. Hartowany indukcyjnie 

progresywny promień po obu stronach 

otwarcia w kształcie V zmniejsza tarcie 

pomiędzy materiałem a matrycą  

i jest szczególnie przydatny do gięcia 

materiałów o wysokiej wytrzymałości”, 

podkreśla Chen Wei.

,,Wszystkie maszyny posiadają 

inteligentny stół kompensacyjny, 

wyposażony w oddzielnie sterowane 

kliny, ktore kompensują wszelkie 

zmiany materiału na całej długości 

części, gwarantując dokładne 

rezultaty gięcia”, dodaje. ,,Wszystkie te 

elementy w połączeniu z efektywnym 

wykorzystaniem maszyn dały wzrost 

wydajności o 20%”.

Współprodukcja

,,Aby zapewnić stabilność maszyn,  

z których każda waży od 450 do 

650 ton, konieczne były prace 

fundamentowe. Wcześniej zostały 

wykonane prace ziemne na głębokości 

pięciu metrów, na których pod nadzorem 

LVD-HD wykonywano kolejne etapy 

przygotowań". 

,,Cały projekt, od produkcji części  

i transportu po montaż i uruchomienie, 

trwał zaledwie jeden rok. Od kwietnia 

prasy krawędziowe są w pełni gotowe 

do działania”, mówi Chen Wei. ,,Maszyny 

zostały wyprodukowane wspólnie przez 

firmę LVD i chińską spółkę joint venture 

LVD-HD. Firma LVD wykonała precyzyjne 

części na Słowacji i w Belgii, w tym 

cylindry, regulowane matryce V,  

stół kompensacyjny i kompletną 

szafę sterowniczą. Integracja tych 

komponentów była nadzorowana na 

miejscu przez personel LVD. Spółka 

LVD-HD była odpowiedzialna za 

konstrukcję ramy, montaż maszyn  

i ich uruchomienie. Firma zapewniła 

operatorom niezbędne szkolenie i będzie 

nadal świadczyć usługi serwisowe, tak 

jak ma to już miejsce w przypadku innych 

maszyn LVD. Od lat jesteśmy zadowoleni 

z tej dobrej współpracy i wciąż mamy 

wiele planów na przyszłość!”.

Najważniejsze cechy PPEB-H
• Dwie prasy PPEB-H 2000 ton i jedna 3000 ton, długość gięcia 14 m
• Inteligentna kompensacja stołu
• Regulowana matryca ze sterowaniem numerycznym
• System chowanych popychaczy umożliwiający szybkie ustawianie 

ciężkich blach
• Przedni i tylny system podtrzymujący blachę podczas gięcia
• Intuicyjne sterowanie Touch-B
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Zróżnicowana produkcja

Breman Machinery działa w wielu 

branżach – takich jak np. offshore, ropa 

i gaz, budowa luksusowych jachtów, 

przemysł obronny oraz medycyna. 

Zakład firmy znajduje się nad rzeką 

Czarna Woda, co ułatwia transport 

ciężkich konstrukcji drogą wodną.

Wycieczka prowadzona przez dyrektora 

Henka Bremana po ogromnych halach 

produkcyjnych pozwala zapoznać się 

z szeroką gamą produktów: ogromne 

części do kafarów, mosty awaryjne do 

naprawy połączeń brzegów rzek w całej 

Europie, systemy sterowe do jachtów 

żaglowych XXL oraz systemy służące 

do podnoszenia statków z wody. Ale 

Breman Machinery lubi wytwarzać z drobiazgową 
dokładnością gotowe produkty lub kluczowe elementy 
stalowe o ekstremalnej wadze i ogromnych rozmiarach. 
Ten holenderski podwykonawca jest znany ze swojego 
proaktywnego podejścia , a nowo powstały oddział 
Breman Bending wynosi je na jeszcze wyższy poziom.

,,Nasz rynek 
skupia się wokół 
produktów 
jednorazowych, 
o ograniczonych 
tolerancjach  
i często trudnych 
materiałach, 
wymagających 
wysokiego 
kunsztu”.

Niek i Henk Breman

BREMAN MACHINERY - HOLANDIA 

PROAKTYWNA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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także ramy do skanerów MRI i suszarki 

do suszenia trawy dla wielbłądów 

wyścigowych w Arabii Saudyjskiej. 

Przewidywanie możliwości

Dzięki bogatemu doświadczeniu, wiedzy  

i kunsztowi Breman Machinery jest 

w stanie sprostać szerokiej gamie 

zleceń. ,,Wolimy tworzyć produkty 

niestandardowe, które stanowią dla 

nas wyzwanie. Nasz rynek skupia się na 

produktach jednorazowych,  

o ograniczonych tolerancjach i często 

trudnych materiałach, wymagających 

wysokiego poziomu kunsztu". Obroty 

Breman Machinery są solidne, również  

w zakresie transformacji energetycznej. 

Np. ostatnio firma dostarczyła 1500-

tonową konstrukcję do morskiej 

energetyki wiatrowej. ,,Transformacja 

energetyczna jest dla naszej firmy dosyć 

istotna”, mówi Henk Breman. ,,Daje 

początek nowej branży, co jest bardzo 

pożądanym zjawiskiem”. Z wypowiedzi 

dyrektora wynika, że jego firma od wielu 

pokoleń przewiduje możliwości. 

Nowa fabryka

Do tworzenia tego typu produktów 

potrzebne są dobre narzędzia. Firma 

Breman Machinery dysponuje szeroką 

gamą maszyn do obróbki oraz działami 

spawania, montażu i konserwacji.

Główne metody produkcji – walcowanie, 

gięcie i cięcie laserowe – zostały ostatnio 

przeniesione do osobnego zakładu, 

Breman Bending, zbudowanego specjalnie 

w tym celu i wchodzącego w skład  

większej organizacji Breman. Tutaj syn 

Henka Bremana, Niek, ma możliwość 

rozwijania swoich talentów i zdobywania 

doświadczenia w zakresie obowiązków 

związanych z przedsiębiorczością. 

,,Rób tak, żeby było dobrze” – to proste 

przesłanie, które otrzymał od ojca.

W nowej fabryce planowano instalację 

już posiadanych maszyn – dla 

usprawnienia logistyki. Jednak ciężkie 

maszyny LVD do średniogabarytowej 

Od lewej: Roelof Mulder, Robin Heinzmann (LVD), Wout Hammer, Henk Breman, Niels Fuite

Gięcie na ToolCell
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obróbki maszynowej, znajdujące się na 

tyłach hali produkcyjnej, były już dość 

stare. Ostatecznie podjęto decyzję  

o pełnej modernizacji działu obróbki 

blach i instalacji nowych maszyn.  

Na pierwszy ogień poszły prasy PPEB-H 

o nacisku 1600 i 800 ton. Następnie 

zmodernizowana została prasa 

krawędziowa o nacisku 3000 ton. 

Dział gięcia uzupełnia także ToolCell 

z systemem automatycznej zmiany 

narzędzi. W zakładzie znajduje się 

również wycinarka laserowa XXL Taurus 

o mocy 10 kW z 18-metrowym stołem  

do cięcia oraz system automatyzacji wieży 

(TAS) do efektywnego składowania 

arkuszy o wymiarach 6x2 m.

Zaufanie do LVD

Wszystkie te maszyny pochodzą  

z fabryki LVD, do której Henk Breman 

jeździł z ojcem jako dziecko. ,,Mamy 

zaufanie do LVD. Nigdy nie mieliśmy 

żadnych problemów z urządzeniami 

poprzedniej generacji. Mają 

udokumentowane doświadczenie. Po 

co szukać gdzie indziej? Jesteśmy lojalni 

wobec swoich dostawców, tak samo, 

jak my oczekujemy, że nasi klienci będą 

wracać, jeżeli dostarczymy im produkty 

wysokiej jakości. Ufamy, że firma LVD 

dostarczy nam precyzyjne maszyny, 

których będziemy mogli używać zgodnie 

ze swoimi zamierzeniami, i że będą one 

z powodzeniem działać przez wiele 

kolejnych lat”.

Wyzwanie cyfryzacji

Henk i Niek Breman wierzą, że to od nich 

i ich pracowników zależy maksymalne 

wykorzystanie maszyn. Cyfryzacja 

odgrywa w tym procesie ważną rolę,  

a rozwiązania w zakresie 

oprogramowania dostarczyła firma LVD. 

Zarówno ojciec, jak i syn widzą wyzwanie 

w wykorzystaniu potencjału cyfryzacji. 

Dlatego w firmie działają różne zespoły 

zajmujące się tą tematyką. ,,Dla nas 

oprogramowanie i komputery są przede 

wszystkim narzędziem. Liczy się kunszt 

naszych pracowników, którzy dokładnie 

wiedzą, jak obsługiwać maszyny”.

Odważne plany

Podobnie jak Breman Machinery, 

Breman Bending zamierza się 

koncentrować na wyjątkowych, 

wymagających produktach. Firma ma 

w planach gięcie grubszych materiałów, 

którego nie są w stanie wykonać inne 

firmy, ale także produkcja bardzo 

dokładnych, cienkich elementów ze 

wszystkich możliwych materiałów, jak 

np. Hardox®, miedź, duplex i super duplex.

Niek Breman jest gotowy do działania, 

podobnie jak pracownicy Breman 

Bending. ,,Fabrycznie nowe maszyny 

i nowa hala produkcyjna oznaczają 

doskonałe warunki pracy. Nowa fabryka 

zwiększy wydajność całej organizacji. 

Kiedy wszystko jest pod jednym dachem, 

można szybko przechodzić od fazy 

cięcia do fazy gięcia. Jesteśmy więc 

bardzo proaktywni. Jest to również 

ważny krok w rozwoju wizerunku firmy. 

Jest to odważny komunikat dla naszych 

pracowników, klientów i dostawców 

– sygnał, że pracujemy nad swoją 

przyszłością”.

Eric Weustink

Głowica do wiercenia i cięcia twardego gruntu morskiego na fragmentyWspólny projekt łodzi ojca i syna
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ZAAWANSOWANE 
FUNKCJE CADMAN® 8.7

Obce operacje

Najnowsza wersja programu CADMAN jest 

w stanie uwzględnić w przebiegu procesu 

operacje pomocnicze, np. fazowanie  

i malowanie. Dzięki tej aktualizacji CADMAN 

może kontrolować, nadzorować i rejestrować 

zlecenie od surowca do gotowej części. 

Operacje te są teraz widoczne w zarysie 

ogólnym CADMAN-JOB. 

Interfejs czasu rzeczywistego

CADMAN 8.7 łączy system ERP z pracami 

na hali produkcyjnej. System ERP przesyła 

zlecenia robocze do CADMAN-JOB, który 

z kolei przekazuje do systemu ERP stan 

realizacji zamówienia w czasie rzeczywistym. 

Dla przedsiębiorstw dowolnej wielkości

CADMAN-JOB może zarządzać całym 

procesem obróbki blach bez konieczności 

posiadania systemu ERP. Oznacza to, że  

z programu CADMAN mogą czerpać korzyści 

nawet małe i średnie firmy, które nie mają 

systemu ERP. Zlecenia pracy można tworzyć 

w CADMAN-SDI i przesyłać do CADMAN-

JOB.

Zaawansowany importer rysunków

CADMAN-SDI automatycznie wykrywa 

obce operacje w geometrii 3D. Ułatwia 

to standaryzację i ułatwia technologom 

zapoznanie się z geometrią 3D. Operacje, 

których nie można wykryć w geometrii, np. 

malowanie, można dodać do CADMAN-JOB.  

Moduł SDI oferuje teraz kontrolę 

wydajności. Sprawdza dostępne maszyny 

i oprzyrządowanie, weryfikuje geometrię 

elementu i ostrzega o wszelkich problemach. 

Jeśli otwory są zbyt blisko linii gięcia i istnieje 

ryzyko odkształcenia, CADMAN SDI może 

automatycznie dodać cięcie odciążające do 

pliku DXF. 

Zoptymalizowany przebieg procesu

CADMAN-JOB optymalizuje przebieg 

procesu, tworząc plan wykonania w oparciu 

o niezbędne operacje i wszelkie ograniczenia. 

Przykładem takich ograniczeń jest cięcie 

laserowe, które musi być wykonywane jako 

pierwsze, podczas gdy inne operacje, jak np. 

gwintowanie, można przeprowadzić przed 

lub po gięciu. Operacje można dodawać  

w trakcie produkcji – np. szlifowanie. 

Lepsze rozwiązania CAM

CADMAN-P i -L umożliwiają teraz łatwy 

import plików metodą ,,przeciągnij i upuść”. 

CADMAN-L może usuwać wewnętrzne 

kontury przy użyciu cięcia spiralnego, 

zapobiegając ewentualnym kolizjom. 

Wykorzystanie materiału jest zwiększone 

do maksimum dzięki opcji ,,rozmieszczania 

elementów”. Kiedy arkusz nie jest  

w pełni wykorzystany, CADMAN może 

automatycznie rozłożyć części na całym 

arkuszu, zapewniając w ten sposób większą 

stabilność podczas cięcia. 

Kontakt z działem oprogramowania LVD 

pod adresem:  

software.support@lvdgroup.com. 

Aktualizacja oprogramowania CADMAN 8.7 zawiera nie tylko nowe funkcje, ale 
również ulepszenia dotychczasowych. 
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OC VERHULST
Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach to misja firmy OC 

Verhulst. Holenderska firma projektuje oraz produkuje wysokiej 

klasy centrale wentylacyjne we wszystkich kształtach  

i rozmiarach, zarówno do budynków nowych, jak i do renowacji. 

Wiele z projektów wykonuje się na indywidualne zamówienie 

zgodnie z parametrami, pożądaną wydajnością i innymi 

warunkami. Moduły standardowe wykorzystuje się do mniejszych 

zastosowań, mobilnych stacji na festiwalach lub do osuszania  

w rolnictwie.

Wszystkie elementy blaszane do systemów wentylacyjnych są 

wykonywane we własnym zakresie. Miesięcznie firma wytwarza 

średnio około 18 tys. różnych produktów. Tygodniowo przetwarza 

około 1400 arkuszy blachy o różnej grubości, z różnych 

materiałów i w różnych wymiarach. 

OC Verhulst używa wycinarki laserowej Phoenix FL-3015 oraz 

pakietu CADMAN® z tabletem Touch-i4, połączonych z systemem 

ERP i systemem magazynowym. 

OC Verhulst w Holandii wchodzi teraz w skład Orange Climate. 

www.orangeclimate.com

MIGAWKA
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LASER PUNCH BEND INTEGRATE

ULTI-FORM 
Niezrównany system gięcia

TCHNIJ
ŻYCIE

W METAL

Ulti-Form to zrobotyzowany system gięcia, wyposażony 
w prasę krawędziową z automatycznym urządzeniem 
do zmiany narzędzi. Przenosi automatyzację gięcia na 
nowy poziom dzięki szybkiej i wydajnej obsłudze dużych 
oraz złożonych części. Zautomatyzowana technologia 
programowania pozwala na przejście od ”projektu do 
produktu” w krótszym czasie.

• Obróbka elementów o wymiarach od 50 x 100 mm do  
1200 x 800 mm

• Programowanie offline - brak konieczności uczenia robota
• System Easy-Form®Laser,  gwarantujący dokładność gięcia już 

od pierwszej części
• Innowacyjny, uniwersalny chwytak, współpracujący z wieloma 

częściami 

Pomożemy Ci tchnąć życie w metal: lvdgroup.com.
2021 BELGIUM'S BEST MANAGED COMPANY

Inicjatywa 


