
Na podbój Indii i dalej  

Nasze maszyny znajdują zastosowanie w róż-
nych gałęziach przemysłu. Częstym odbior-
cą naszych produktów są firmy z branży hy-
draulicznej, stoczniowej, jak również kopal-
nie i huty. Ostatnio na przykład zdarzyło nam 

się sprzedać maszynę, która jest wykorzysty-
wana w elektrowni atomowej – wylicza Ire-
neusz Ostrowski, Dyrektor Działu Sprzedaży 
i Marketingu w FAT HACO. 

Dużym sukcesem wrocławskiej fabryki jest 
dostarczenie w tym roku pierwszej maszy-

ny na rynek   indyjski. Maszyna, która zosta-
ła wysłana do Indii, będzie produkować ele-
menty do silników elektrycznych. Wejście 
do tego dynamicznie rozwijającego się kra-
ju było możliwe dzięki aktywnym działaniom 
dealera FAT w Indiach. FAT prowadzi sprze-
daż eksportową poprzez własną sieć deale-

Polskie tokarki
Fabryka automatów tokarskich sa to jedna z najbardziej znanych we wrocławiu Firm produk-
cyjnych. Fat, wchodzący w skład belgijskiej grupy haco, specjalizuje się w produkcji maszyn do 
obróbki metalu. co rok powstaje tu około 200 specjalistycznych tokarek i obrabiarek. nie jest 
to produkcja seryjna. większość maszyn konstruowana jest pod konkretne zamówienia. 

co świat podbijają 
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rów. Gdy w 1998 r. fabrykę przejął koncern 
HACO, FAT prowadził sprzedaż zagraniczną 
jedynie poprzez Metalexport. Wykorzysta-
nie sieci koncernu nie było możliwe z uwa-
gi na inny profil produkcji pozostałych firm 
wchodzących w skład HACO. Kiedy podję-
to decyzję o kontynuacji produkcji maszyn 
we wrocławskiej fabryce, co z początku nie 
było stuprocentowo pewne, natychmiast 
rozpoczęto budowę nowej grupy deale-
rów. – Bo maszynę trzeba nie tylko sprze-
dać, ale również uruchomić i serwisować. 

Czasem także trzeba zorganizować szkole-
nie dla przyszłych jej użytkowników – do-
daje Ostrowski. – Aktualnie reprezentu-
je nas ponad 50 firm na całym świecie. Je-
steśmy obecni w każdym kraju w Europie, 
w Ameryce Północnej i Australii. Nasi deale-
rzy działają w zasadzie na wszystkich kon-
tynentach. Mamy bardzo dużą sprzedaż 
w RPA, Nowej Zelandii czy Rosji. Wciąż pra-
cujemy nad wejściem na nowe rynki. Obec-
nie intensywnie pracujemy nad rozwojem 
współpracy w krajach arabskich i Amery-

ki Łacińskiej. Ciekawe wydają się również 
Chiny, jednak wejście do tego kraju nie jest 
takie proste. Zaporowe cła dla produktów 
spoza Chin to jedna z najistotniejszych ba-
rier. 

Choć nasza produkcja jest sprzedawana 
w 90% na rynkach zagranicznych, w któ-
rych Unia Europejska, z Niemcami na czele, 
ma największy udział, to stale rośnie sprze-
daż w kraju. Potencjał polskich odbiorców 
z roku na rok się powiększa – stwierdza opty-

Ireneusz Ostrowski
dyrektor sprzedaży FAT/Haco

mistycznie  Ireneusz Ostrowski. Rodzimi pro-
ducenci mają coraz większe możliwości do-
stępu do funduszy unijnych i jest im łatwiej 
o sfinansowanie inwestycji. W tym roku 10% 
z wyprodukowanych u nas maszyn znalazło 
nabywców w kraju, co jest znacznym wzro-
stem w stosunku do lat poprzednich, kiedy 
te relacje wynosiły 10 do 200.

Długie wieczorne rozmowy 

Wymagania klientów są różnorodne. Czasem 
poziom ich skomplikowania i zaawansowa-
nia wymaga wizyty i konsultacji na miejscu 
w fabryce we Wrocławiu. Momenty, kiedy 
spotykamy się z klientem przed finalnym zle-
ceniem są tymi, które potrafią się przerodzić 
w wielogodzinne rozmowy i pertraktacje, co 
do ostatecznego kształtu maszyny. Nierzad-
ko wychodzimy z pracy nawet przed półno-
cą. – Mamy oczywiście bazowy katalog z pro-
duktami, ale czasem maszynę trzeba dosto-
sować do konkretnego celu poprzez  wydłu-
żenie lub podniesienie łoża, skonstruowanie 
specjalnych podtrzymek lub zastosowanie 
innego indywidualnego rozwiązania kon-
strukcyjnego. Nierzadko przyjeżdżają do nas 
klienci z daleka i zostają na kilka dni. Z takich 
indywidualnych rozmów rodzą się często 

rozwiązania wprowadzane potem do kolej-
nych maszyn, jako standard. Właśnie po ta-
kich negocjacjach sprzedaliśmy ostatnio do 
Niemiec dość skomplikowaną maszynę, któ-
ra teraz zastępuje trzy inne, używane wcze-
śniej – opisuje Ostrowski. 

Promocja miasta

Zawsze  pokazujemy naszym klientom Wro-
cław. Jesteśmy takim małym działem pro-
mocji miasta. Gdy oprowadzamy gości po 
centrum, spotykamy się z bardzo pozytyw-
nym zaskoczeniem z ich strony.   Zdarza się, 
że wracają później ze swoimi rodzinami na 
weekend, aby spenetrować uliczki Starego 
Miasta, zajrzeć do galerii, skosztować piwa 
przy bluesie na żywo i zasmakować naszej 
kuchni. Wrocław robi  na wszystkich ogrom-
ne wrażenie. Mamy z czego być dumni.

Transport to nie lada wyzwanie

Indywidualne podejście do konstruowania 
maszyn często przysparza nie lada proble-
mów konstruktorom. Dlaczego? Okazuje się, 
że zbyt duże gabaryty maszyny  mogą utrud-
nić jej transport. – Już na etapie konstrukcji 
bierzemy pod uwagę ograniczenia wynika-

jące ze środków transportu. Maszyny są tak 
przemyślane, alby łatwo można było zde-
montować niektóre ich elementy i przetrans-
portować oddzielnie. Następnie na miejscu, 
u klienta, nasza ekipa we współpracy z lokal-
nym dealerem zajmuje się montażem i uru-
chomieniem maszyny. Oczywiście dotyczy 
to tylko dużych maszyn. W przypadku mniej-
szych tokarek, jak np. TUR MN, końcowe wy-
miary nie przekraczają wewnętrznych wy-
miarów naczep ciężarowych i kontenerów. 
Powyższy problem dotyczy zresztą nie tyl-
ko wymiarów, ale również wagi. Na przykład 
w najbliższym czasie będziemy przewozić 
do Włoch największą maszynę, jaka kiedy-
kolwiek u nas powstała. Waży aż 40 ton, a jej 
konstrukcja była wykonana z zachowaniem 
powyższych ograniczeń – wyjaśnia Ostrow-
ski. Takie podejście wynika przede wszyst-
kim  z dbałości o naszych klientów, bo to oni 
w pełni pokrywają koszty transportu.

Design, solidność i oddech Dalekiego 
Wschodu na plecach 

W segmencie seryjnych maszyn konkurencję 
cenową na rynku wygrywają produkty z Da-
lekiego Wschodu: z Chin , Indii czy Tajwanu. 
To, co wyróżnia wrocławską fabrykę na świe-

Cel:
Najlepsza technologia do zastosowania 
w przemyśle obrabiarkowym

Rozwiązanie:
Doradztwo techniczne firmy 
Bosch Rexroth

Know-how w przemyśle obrabiarkowym: wykorzystanie kompetencji oraz produktów firmy Bosch Rexroth umożliwia 
uzyskanie większej efektywności procesów, większej elastyczności systemów i wydajności urządzeń. Sterowanie  
i napęd elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny to domena naszej firmy. Bosch Rexroth. The Drive & Control Company

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
www.boschrexroth.pl
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cie i za co klienci ją cenią, to przede wszyst-
kim solidna i dobrze przemyślana konstruk-
cja. – Poza tym, nawet tak specjalistyczne ma-
szyny jak nasze kupowane są również w opar-
ciu o ich wygląd zewnętrzny. Dlatego dbamy 
o nowoczesny i ergonomiczny design. Ponad-
to, nasze maszyny są bardzo wytrzymałe i ce-
chują się niską awaryjnością. Materiały, z któ-
rych są wykonane, gwarantują zachowanie 
dużej dokładności przez wiele lat. Trzy kluczo-
we elementy mają wpływ na naszą przewagę 
nad wschodnimi produktami: indywidualne 
podejście do klienta, solidność i serwis – pod-
sumowuje Ostrowski.

Przy tak skomplikowanej produkcji ważne jest 
zapewnienie odpowiedniej jakości elemen-
tów, z których wykonuje się maszynę. W FAT   
wykorzystujemy podzespoły światowych li-
derów z branży obrabiarek, głównie niemiec-
kich, jak Siemens, Schneeberger czy Sauter.   
By nie zostać w tyle i wykorzystywać najbar-
dziej optymalne rozwiązania, nieustannie 
sprawdzamy nowych dostawców. Produkuje-
my też wiele elementów we własnym zakła-
dzie. Niektóre odlewy otrzymujemy od KFM 
w Koluszkach – spółki należącej, tak jak FAT, 
do Grupy HACO – mówi Ireneusz Ostrowski.

Targi – tam znajdziecie nowości

Pracownicy FAT-u pilnie obserwują konku-
rencję zagraniczną i nowe rozwiązania tech-
nologiczne. Jednym ze sposobów na to jest 
obecność na targach. – Obserwując naszą 
branżę w ostatnich latach można zauważyć, 
że  maszyny stają się coraz większe.  Wyda-
wałoby się, że to paradoks, bo przecież ży-
jemy w czasach nieustannej miniaturyza-
cji. Jednak, aby uzyskiwać coraz dokładniej-
sze wyniki obróbki skomplikowanych de-
tali, trzeba konstruować coraz większe ma-
szyny – komentuje Ostrowski. – My również 
podążamy za tym trendem. W lutym 2012 r. 
w Düsseldorfie przedstawimy naszą najnow-
szą maszynę FTM 700. Jest to centrum tokar-
sko-frezarskie z pełną obsługą CNC przezna-
czone do szybkiej i bardzo precyzyjnej ob-
róbki skomplikowanych detali. 

Pracownicy na wagę złota

Firmy polskie coraz częściej narzekają na 
brak wykwalifikowanej kadry, chcącej roz-
począć pracę w kraju. By wdrożyć nowego 
pracownika, trzeba wiele dni i nawet miesię-
cy szkoleń i poświęcenia czasu innych pra-

cowników, a to kosztuje. Zatrudniać trzeba, 
bo koniunktura wydaje się coraz lepsza, ale 
jak przekonują w FAT: – Otwarcie zagranicz-
nych rynków pracy spowodowało masowy 
odpływ wykształconych i wyszkolonych pra-
cowników. Tym niemniej udaje nam się znaj-
dować wartościowych specjalistów, którzy 
są szkoleni pod okiem naszych doświadczo-
nych fachowców z wieloletnim stażem pra-
cy. Przede wszystkim jednak dbamy o tych, 
którzy już u nas pracują. Stwarzając im od-
powiednie warunki pracy, nie musimy bory-
kać się z problemem rotacji kadry – tłumaczy 
Ostrowski. Obecnie w fabryce zatrudnionych 
jest około 200 osób.

Co kupicie w FAT?

Przede wszystkim trzy serie maszyn: tokarki 
konwencjonalne TUR, tokarki sterowane nu-
merycznie TUR MN oraz tokarki sterowane 
numerycznie ze skośnym łożem FCT i FTM. 
Najbardziej popularna seria to TUR MN, która 
charakteryzuje się szerokim wyborem typów 
maszyn, gdzie długość toczenia jest możliwa 
pomiędzy 1000 mm a 16 000 mm, a średnica 
toczenia waha się pomiędzy 560 mm a 2050 
mm. Nowością jest maszyna FCT 1000, po-

www.renishaw.pl

Renishaw Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 34
02-285 Warszawa
 
Tel.: +48 22 577 11 80
Fax: +48 22 577 11 81
Email: poland@renishaw.com

System QC20-W Ballbar - diagnostyka obrabiarek w 10 minut

Silna konkurencja, wyśrubowane normy jakościowe oraz wymagania technicz-
ne, którym sprostać musi nowoczesny przemysł, sprawiają, że ocena i monito-
rowanie stanu technicznego obrabiarek CNC stała się niezbędna.

Zestaw diagnostyczny QC20-W Ballbar firmy Renishaw - wiodącego producenta 
aparatury pomiarowej jest doskonałym urządzeniem do monitorowania stanu 
technicznego obrabiarek CNC. Do wykonania pełnego testu wystarcza tylko 10 
minut. W tym czasie możemy sprawdzić 3 grupy zazwyczaj występujących błę-
dów maszyn związanych z luzami, geometrią i napędami. Diagnostyka ta jest 
zgodna z wymaganiami normy ISO 230-4, a format prezentowania wyników 
pomiarów stał się standardem stosowanym przez wiodących producentów ob-
rabiarek.

Użytkownicy zestawów Ballbar, wykorzystywanych na całym świecie w przed-
siębiorstwach różnej wielkości, stwierdzają, że jest to rozwiązanie pozwalające 
na uzyskanie znacznych oszczędności związanych z wydatkami na serwis i na-
prawy obrabiarek, a także wpływające na ograniczenie ryzyka produkcji braków.  

siadająca skośne łoże i śred-
nicę toczenia 1000 mm. Trud-
no jednak mówić o jednym pro-
dukcie flagowym. Każda maszyna jest 
traktowana z równym zaangażowaniem 
i profesjonalizmem. 

FAT ma w swojej ofercie sprzedaży również niektóre maszyny 
do obróbki blach wyprodukowane przez grupę HACO, takie jak prasy 
krawędziowe, nożyce gilotynowe i uniwersalne, wycinarki numerycz-
ne, wykrawarki do naroży oraz zwijarki do blach. 

Perspektywy na przyszłość

Światowy kryzys gospodarczy zapoczątkowany przez zachwianie 
się systemu amerykańskiej bankowości pod koniec 2008 roku miał 
ogromny wpływ na naszą produkcję. Nieprzewidywalna sytuacja go-
spodarcza powodowała, że klienci stali się bardziej ostrożni. Wiele in-
westycji zostało odłożonych. – Dzisiejsza sytuacja na rynku nie jest 
ani lepsza, ani gorsza od tej, która była dwa lata temu. – komentu-
je Ostrowski. – Wtedy panował skrajny pesymizm, w dużej mierze 
zresztą kreowany przez media. Przedsiębiorstwa jednak zauważy-
ły, że konkurencja kupuje, unowocześnia parki maszynowe i też mu-

siały zacząć inwestować, by nie zostać w tyle. Dzięki temu trendo-
wi w ostatnim roku nasza sprzedaż stale wzrasta. Choć konkurencja 
jest coraz silniejsza, z uwagi na tańszą produkcję na Dalekim Wscho-
dzie, to dzięki koncentracji uwagi na produkcji nieseryjnej czujemy 
się bezpieczni. Nasza marka, budowana przez wiele lat, jest doce-
niana na rynku. Utrzymujemy przewagę technologiczną nad tańszy-
mi produktami i dzięki rozbudowanemu działowi konstrukcyjnemu 
udaje nam się zaspokajać potrzeby klientów, którzy mają bardzo wy-
sokie wymagania. Przed nami jeszcze wiele pracy i wyzwań, ale nasze 
doświadczenie pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. ■
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