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Mijający rok 2020  okazał się czasem 
szczególnym pełnym niepewności i nie-
oczekiwanych zwrotów. A to wszystko w 
wyniku trwającej pandemi COVID-19 która 
zatrzęsła całym światem w posadach. 
Mimo tego rok 2020 okazał się wyjątkowo 
udany pozwalając firmie na dalszy rozwój 
oraz spokojne funkcjonowanie.
Udało nam się utrzymać stabilną sprze-
daż na rynku krajowym zarówno jeżeli 
chodzi o dotychczasowych jak i zupełnie 
nowych klientów. Eksport również został 
utrzymany na stabilnym poziomie. Dzię-
ki ciężkiej pracy całego zespołu weszli-
śmy z naszymi maszynami na zupełnie 
nowe rynki takie jak Wietnam, Chile 
czy Filipiny. Wszystko to pozwala nam z 

optymizmem patrzeć w przyszłość oraz 
stawiać sobie coraz wyższe cele. 
Jeżeli chodzi o najlepiej sprzedające się ma-
szyny w 2020 do pierwszej trójki należą.
1. ASP-631F WL Premium
2. ASP-631F WLN
3. ASP-631F SL
Najlepiej sprzedającą maszyną ku nasze-
mu zaskoczeniu okazałą się nasza najbar-
dziej zaawansowana szlifierka do ostrze-
nia pił tarczowych zarówno do drewna jak 
i metalu a zainteresowanie tym urządze-
niem z miesiąca na miesiąc rośnie.
Przed nami wiele pracy oraz nowych wy-
zwań ale o tym w dalszej części. 

Podsumowanie 
roku 2020



Maszyną której produkcję planuje-
my uruchomić w tym roku będzie 
szlifierka ASP-631F WLS przezna-
czona do ostrzenia pił tarczowych. 
Urządzenie jest w chwili obecnej w 
fazie testów przedprodukcyjnych. 
Do najważniejszych cech tej 
maszyny zaliczamy:
* 6 osi sterowanych numerycznie
* Zaawansowany system sterowania
* Układ centralnego smarowania
* Szybkie i precyzyjne dojazdy za 

pomocą silników servo
* Chwytak pił stabilizujący narzę-

dzie w trakcie ostrzenia
* Ostrzenie większości dostępnych 

na rynku geometrii zębów w tym 
pił z zębem łukowym

* Ostrzenie pił z ujemnym kątem 
natarcia. 
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Do końca pierwszego kwartału bieżącego roku planowana 
jest inwestycja polegająca na budowie hali maszynowej wraz  
z montażem nowej wytaczarki, która zwiększy nasze możliwości 
produkcyjne pozwalając na realizowanie nowych projektów zwią-
zanych z wprowadzeniem na rynek nowych maszyn i rozwiązań.

ZakońcZenie  
budowy hali  

produkcyjnej W 2021 roku planujemy otwar-
cie w nowo powstałej hali cen-
trum pokazowo szkoleniowego z 
pełną gamą oferowanych przez 
nas maszyn wraz z dostępnym 
oprzyrządowaniem. Klienci za-
interesowani zakupem maszyn 
otrzymają możliwość przete-
stowania maszyny na własnych 
bądź udostępnionych przez nas 
narzędziach.
Wszystko to w komfortowych 
warunkach w ogrzewanej hali 
połączonej z pomieszczenia-
mi konferencyjnymi. Natomiast 
dotychczasowi klienci oraz od-
bierający swoją nową szlifierkę 
otrzymają możliwość przepro-
wadzenia pełnego szkolenia z 
zakresu obsługi i eksploata-
cji swojej szlifierki. Biorąc pod 
uwagę obecną sytuację na 
świecie posiadanie własnego 
centrum pokazowego daję nam 
możliwość kontaktu z klientami 
na odległość dzięki szkoleniom 
oraz prezentacją online. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu klienci 
mają możliwość zapoznać się 
ze sposobem funkcjonowania 
maszyny bez konieczności od-
bywania wielogodzinnych po-
dróży pozostając we własnym 
biurze. Doświadczona kadra 
szkoleniowa przedstawi krok po 
kroku informacje na temat sa-
mej maszyny jak i sposobu jej 
funkcjonowania oraz odpowie 
na wszystkie nurtujące państwa 
pytania i wątpliwości. Dodatko-
wo klienci otrzymają możliwość 
odbycia szkolenia w formie onli-
ne będąc w stałym kontakcie z 
serwisantem. 

cenTruM pokaZowe

W tym roku powstanie pracujący 
prototyp maszyny o nazwie SL5 
Premium będącej wersją rozwo-
jową dotychczas znajdującej się 
w naszej ofercie maszyny SL5 
i tym samym wzbogaci nasza 
ofertę maszyn do ostrzenia fre-
zów. Planowane wprowadzenie 
do produkcji to koniec 2021.

Podstawowe informacje o maszynie:
* 5 osi sterownych numerycznie 
* zawansowany system sterowa-

nia 
*  szybkie i precyzyjne dojazdy za 

pomocą silników servo
*  Ostrzenie narzędzi obrotowych  

z różnymi geometriami ostrzy
*  sonda pomiarowa Renishaw

Modele nowych MasZyn

sl5 preMiuM

asp-631F wls

Planujemy również wzbogacić na-
szą ofertę o zupełnie nową maszy-
nę do ostrzenia noży przemysło-
wych. Maszyna o zupełnie nowej 

konstrukcji z magnetycznym sto-
łem obrotowym i zabudowaną gło-
wicą szlifierską. 

asn-1000



4

AKTUALNE ZESTAWIENIE MASZYN DOSTĘPNYCH W OFERCIE
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 F FM SL SL5

 ASN-810 ASN-810A ASN-1500 ASP-631 FMK

 NUA-25 Ma NUA-25 Mb NUA-25 Ha NUA-25 Hb

 PF PFM  G 

ul. Główna 1
58-530 Kowary

tel. +48 75 718 22 42
tel. +48 75 718 23 54
tel. +48 75 761 31 56

e-mail: lakfam@lakfam.pl
www.lakfam.pl


