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FANUM – polskie maszyny 
CNC do obróbki tworzyw 
sztucznych i kompozytów 

W ponad dziesięcioletnim okresie działalności, szybkiego rozwoju i skutecznego zaistnienia na 
rodzimym rynku ubiegły rok 2018 okazał się w pewnym stopniu przełomowym w działalności 
tej podkarpackiej firmy. Dotychczas w produkcji FANUM dominowały centra obróbcze przezna-
czone do pracy w przemyśle meblarskim i drzewnym. Tym razem liczba maszyn zbudowanych 
na zamówienie producentów z branży kompozytowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych oka-
zała się większa, niż dla innych branż.

Konstrukcje do wielu zastosowań

Firma FANUM specjalizuje się w budo-
wie centrów obróbczych sterowanych  
w 5 osiach, których udział w całkowi-
tej produkcji tej firmy wynosi ok. 90%.  
W związku z powyższym postanowiliśmy 
zaprezentować kilka szczegółów z oferty 
FANUM. Maszyny budowane w zakładzie 
mieszczącym się w Wielopolu Skrzyńskim, 
małej miejscowości w pobliżu Rzeszowa, 
służą głównie do wytwarzania różnego 
rodzaju modeli, form oraz obróbki innych 
brył o skomplikowanych kształtach. Służą 
one też do wysokowydajnej, seryjnej pro-
dukcji wyrobów gotowych, np. przy okra-
waniu elementów termoformowanych  
i laminatów kompozytowych. 

Bramowe centra obróbcze 
– Delta i Sigma

Pięcioosiowe centra obróbcze serii Delta 
i Sigma są maszynami bramowymi, które 
różnią się pomiędzy sobą głównie liczbą 
stołów roboczych i typem stosowanych 
głowic roboczych. Maszyny te mogą być 
wyposażone w stoły robocze o różnej 
strukturze powierzchni w zależności od 
specyfiki przewidzianego zastosowania 
(np. rowki teowe, otwory gwintowane lub 
sieć rowków do wykorzystania próżni). 
Niektóre z maszyn są oferowane typem ze 
stałymi lub ruchomymi belkami. 

Drugim typem, wśród maszyn bramo-
wych, jest Sigma ST – maszyna z dwoma 
stołami. Stoły są najczęściej wykorzysty-
wane do pracy naprzemiennej, co zna-
komicie wpływa na wydajność produkcji.  
W przypadku produkcji przedmiotów t

o większych gabarytach, obydwa stoły 
mogą pracować jednocześnie, połączone 
programowo – jako  jeden stół.

Sigma ST jest produkowana w różnych 
wersjach wymiarowych i dotyczy to: 
szerokości bramy, zakresu skoku stołów  
i wysokości roboczej (skok osi Z może wy-
nosić nawet 1500 mm). Dla tych maszyn 
jest również dostępny szeroki wybór elek-
trowrzecion, od standardowych o mocy 
10 i 15 kW/24 000 obr./min po specjalne,  
o mocy 6 kW i pracujące z szybkością na-
wet do 36 000 obr./min.

Seria Lambda – wiele odmian 
i miejsc zastosowania

Centra obróbcze budowane pod wspól-
ną nazwą Lambda są maszynami z oferty 

FANUM najczęściej wykorzystywanymi 
w branży kompozytów. Maszyny tej serii 
pracują, oprócz Polski, m.in. w Austrii, USA 
i Niemczech. 

Produkcja maszyn serii Lambda rozpo-
częła się od modelu ST. Portal tej maszyny 
porusza się po 4 prowadnicach, dzięki cze-
mu konstrukcja ta wyróżnia się szczególną 
sztywnością wśród innych, dostępnych 
na rynku. Ruch portalu jest napędzany za 
pomocą dwóch serwonapędów, zamon-
towanych symetrycznie po obu stronach 
maszyny. Powoduje to, że portal prze-
mieszcza się zawsze w sposób zapewnia-
jący perfekcyjne zachowanie prostopa-
dłości pomiędzy osiami: poprzeczną – X,  
a wzdłużną – Y.

Lambda GT – odpowiednia 
maszyna do najcięższych prac

Ze względu na zastosowaną konstrukcję 
maszyna ta jest szczególnie predyspono-
wana do wykonywania wysokowydaj-
nej produkcji wszelkiego rodzaju modeli  
i form z materiałów najtwardszych w swo-
jej kategorii. Zasadniczym elementem 
konstrukcji tych maszyn jest portal o struk-
turze przestrzennej, który składa się w rze-
czywistości z dwóch portali połączonych 
w części górnej i dolnej w monolityczną  
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i bardzo sztywną konstrukcję. Suport gło-
wicy roboczej porusza się po czterech pro-
wadnicach (po dwie prowadnice na każdej 
stronie kolumny), co zapewnia wysoką 
sztywność układu.

Maszyny te mają zastosowanie przede 
wszystkim w produkcji modeli i form dla 
przemysłu kompozytów, przetwórstwa 
tworzyw sztucznych oraz do wykonywa-
nia modeli dla odlewni metali.

Centrum obróbcze do wielu 
zastosowań – Lambda MT

Konstrukcja maszyny opiera się na prze-
strzennej klatce wykonanej ze stalowych 
profili, gdzie ruchomym elementem jest 
pozioma belka, poruszająca się w górnej 
części maszyny. Lambda MT jest wykony-
wana w dwóch odmianach: do pracy na 
sucho oraz do pracy z wykorzystaniem 
cieczy chłodzącej. W tym drugim przypad-
ku jest to np. woda, która bezpośrednio 
schładza miejsce obróbki oraz eliminuje 
rozprzestrzenianie się pyłu powstające-
go głównie podczas obróbki materiałów 
zawierających wypełnienia mineralne. In-
nym systemem, stosowanym oczywiście 
nie tylko w modelu MT, jest układ chłodze-
nia miejsca obróbki za pomocą sprężone-
go powietrza i/lub mgły olejowej.

Maszyny serii Lambda MT pracują m.in. 
w stoczniach jachtowych i zakładach pro-
dukujących zlewozmywaki z materiałów  
o strukturze konglomeratu.

Gigant do zdań specjalnych 
– Lambda VT

Maszyny Lambda oznaczone symbolem 
VT są budowane w trzech wersjach rozmia-
rowych: S, M i L. Są to centra obróbcze, któ-
rych wymiary dostępnej przestrzeni robo-
czej są liczone w metrach: np. szerokość do 
8 m, długość ponad 30 m i skok osi pionowej 
Z do 4 m. Zastosowaniem tych maszyn jest 
najczęściej wytwarzanie modeli kadłubów 
i pokładów jachtów oraz obcinanie krawę-
dzi i wykonywanie otworów w gotowych 
egzemplarzach ww. wyrobów. Dostępne 

są głowice polerujące, co ma zastosowanie 
głównie przy obróbce wykańczającej wiel-
kopowierzchniowych kadłubów jachtów  
i łodzi. Zakres materiałów obrabianych jest 
bardzo szeroki: od materiałów drewnopo-
chodnych i różnego typu pianek (produk-
cja modeli) po kompozyty na bazie włókna 
węglowego i podobne tworzywa. 

Nowoczesność i technika 
na najwyższym poziomie

Maszyny FANUM są konstruowane i bu-
dowane w oparciu o najnowocześniejsze 
metody i systemy CAD/CAM oraz systemy 
symulacji obciążeń typu MES. Nadążając 
za bieżącymi trendami w przemyśle obra-
biarkowym i w myśl koncepcji Industry 4.0, 
firma FANUM dostosowuje swoje działania 
oraz budowane maszyny do coraz więk-
szych wymagań stawianych przez swoich 
klientów. 

Dla ułatwienia pomiarów i ewentualnej 
korekcji parametrów głowic roboczych, 
dwa lata temu firma FANUM opracowała 
i wdrożyła system autokalibracji dla ma-
szyn pięcioosiowych. Funkcja ta umoż-
liwia użytkownikowi maszyny dokonać  
w bardzo krótkim czasie sprawdzenie oraz 
skorygowanie w sposób automatyczny 
parametrów geometrycznych w ustawie-
niu głowicy roboczej. System ten został 
nagrodzony Złotym Medalem podczas 
jednej z wystaw MTP w Poznaniu. 

Niezawodność w praktyce

Pozytywna opinia użytkowników ma-
szyn spod znaku FANUM, zdobyta i ugrun-
towana w czasie kilkunastu już lat dzia-
łalności tej firmy na rynku, jest oparta na 
przyjętych od początku zasadach ścisłej 
współpracy z klientami. Wszystkie maszy-
ny produkcji FANUM są przystosowane do 
połączenia z internetem dla prowadzenia 
zdalnej diagnozy aktualnego stanu układu 
automatyki.

Dopełnieniem działań produkcyjnych  
i będącym jednocześnie  normalnym ele-
mentem dobrze funkcjonującej firmy są 
prowadzone na wysokim poziomie, szyb-
ko i skutecznie usługi wydziału serwisowe-
go FANUM. Duża elastyczność i doświad-
czenie personelu FANUM zdobyte w czasie 
wielu lat pracy w innym przedsiębiorstwie, 
prowadzonym równolegle i należącym 
również do spółki Skorupski-Wójcik (bę-
dącej właścicielem FANUM) owocuje coraz 
większą listą referencyjną klientów oraz 
ich zadowoleniem z efektów pracy maszyn 
tej marki.

FANUM Skorupski-Wójcik Sp. J.
ul. Wielopole Skrzyńskie 11B
39-110 Wielopole Skrzyńskie

info@fanum.pl
www.fanum.pl


