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Informacje podstawowe

Głowice szarpakowe z ostrzami z węglika spiekanego (HM) 

przeznaczone do profesjonalnej obróbki drewna litego mięk-

kiego, twardego oraz klejonego i innych materiałów drewno-

pochodnych. W standardzie, w skład głowicy szarpakowej 

GSZ-01 wchodzi piła, głowica z szarpakami oraz specjalna 

tuleja, GSZ-02 i GSZ-03 to piła, frez i tuleja. Głowice podczas 

formatowania materiału z drewna litego pracują w samo-

dzielnym zestawie, natomiast podczas obróbki materiałów 

drewnopochodnych współpracują z podcinakiem. 

Głowice wykonywane z najwyższej jakości stali, w specjal-

nej technologii obróbki cieplnej w piecu próżniowym, od-

powiednio dobranej do rodzaju obróbki, materiału obra-

bianego oraz parametrów i warunków panujących podczas 

obróbki, aby zapewnić prawidłową pracę narzędzi zarówno 

w standardowych warunkach, jak i przy skrajnie trudnych 

warunkach pracy. 

Rozdział Szarpaki zawiera jedynie przykładowe typy i ro-

dzaje głowic z podstawowymi ich wymiarami. Dużym 

asortymentem są głowice na specjalne zamówienia klienta 

spełniające szczegółowe wymagana odbiorcy. Przed pro-

jektowaniem i wykonaniem takich głowic bierzemy pod 

uwagę szereg zagadnień związanych z wymaganiami klien-

ta takimi jak: oczekiwana jakość obróbki, rodzaj maszyny 

i jej parametry, rodzaj i materiału obrabianego oraz wiele 

innych dostarczonych przez klienta. Głowice produkowane 

są z różnego rodzaju mocowaniami. Konstrukcja mocowań 

zapewnia łatwy montaż całych zestawów na maszynę. 

Czas projektowania i produkcji głowic lub zestawów głowic 

na specjalne zamówienie klienta, w dużej mierze nie przekra-

cza 10 dni roboczych po dokonaniu wszystkich uzgodnień.

Wszystkie rodzaje głowic produkowane są na nowoczesnych 

numerycznie sterowanych obrabiarkach renomowanych 

firm światowych zapewniających bardzo wysoką dokładność 

i precyzję wykonywanych narzędzi. Kontrola międzyopera-

cyjna i ostateczna weryfikuje wykonanie narzędzi i pozwala 

na wypuszczenie narzędzia do klienta zgodnie z założoną 

dokumentacją techniczną oraz z obowiązującymi normami. 

Konstrukcja i wykonanie jest zgodne ze wszystkimi punktami 

normy bezpieczeństwa EN/PN-847-1 obowiązującej dla na-

rzędzi do mechanicznej obróbki drewna.

Przy zamówieniu należy precyzyjnie określić: 

• średnicę zewnętrzną narzędzia (D) lub zakres średnic,

• średnicę otworu narzędzia (d), 

• szerokość elementu formatowanego (B),

• ilość zębów (z) lub prędkość obrotową wrzeciona i pręd- 

 kość posuwu,

• rodzaj materiału obrabianego,

• inne istotne informacje mające wpływ przy projektowaniu 

  i wykonaniu narzędzi.
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