
RAPORTY

FAT/HACO - Innowacyjne rozwiązania
Prawie 70 lat na rynku, 14 lat w ramach międzynarodowej grupy HACO, ponad 40 przedstawicielstw na całym świecie, ogromne do-
świadczenie i duży kapitał zagraniczny. Ponadto zaufanie wśród klientów i stabilna pozycja na rynku. Za tym wszystkim stoi Fabryka 
Automatów Tokarskich SA z Wrocławia. To jeden z najbardziej znanych czołowych polskich producentów tokarek. Przedsiębiorstwo 
powstało tuż po II wojnie światowej, a od momentu wejścia do grupy HACO w 1998 r. nabrało imponującej dynamiki i z roku na rok 
zwiększa swój udział w rynkach krajowych i zagranicznych.

Firma stawia na stały rozwój oparty m.in. na budowie partner-
skich relacji z klientami, zrozumieniu ich potrzeb i wspólnym 
znajdowaniu rozwiązań. W ramach realizacji tych założeń firma 

uczestniczy jako wystawca w wielu imprezach branżowych w kraju  
i zagranicą. „Udział w targach umożliwia bezpośredni kontakt z klien-
tami, pozwala na poznanie ich opinii i oczekiwań” – mówi dyrektor 
sprzedaży i marketingu Ireneusz Ostrowski. W tym celu FAT organi-
zuje również regularnie spotkania swoich przedstawicieli zagranicz-
nych. W tym roku w czerwcu pod hasłem „Dealer’s Day” spotkało się 
we Wrocławiu kilkadziesiąt firm, będących przedstawicielami fabry-
ki w Ameryce Północnej, Australii i Europie Zachodniej. W trakcie 
dwudniowej imprezy zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia 
firmy, nowe rozwiązania i dodatkowe opcje dotychczas niedostępne  
w standardowych maszynach. Kulminacyjnym momentem spotka-
nia była prezentacja dwóch nowych produktów:

FTM 165 – najmniejsze centrum tokarsko-frezarskie ze skośnym 
łożem produkowane przez FAT. Umożliwia precyzyjną i wysoko wy-
dajną obróbkę małych detali (do 1000 mm długości i do 350 mm 
średnicy). Centrum ma w standardzie hydrauliczny uchwyt, 12-pozy-
cyjną głowicę oraz transporter wiórów. Szeroka gama dodatkowych 
opcji gwarantuje doskonałą obróbkę małogabarytowych detali. 
Maszyna dostępna jest z trzema różnymi średnicami przelotu wrze-
ciona i trzema różnymi maksymalnymi długościami toczenia.  FTM 
165 zostanie zaprezentowane w październiku na targach TOOLEX  
w Sosnowcu oraz BLACH-TECH-EXPO w Krakowie.

FTM 700 – nowoczesne i w pełni automatyczne centrum tokar-
sko-frezarskie ze skośnym łożem. Umożliwia bardzo precyzyjną  
i skomplikowaną obróbkę detali. Długość obrabianego detalu 2100– 
–7100 mm, średnica do 700 mm. Dostępny jest bogaty zestaw dodat-
kowych opcji: oś C –pozycjonowanie wrzeciona, oś B – obrót głowicy, 
laserowy system pomiarowy narzędzi.

Oba produkty zostały dobrze ocenione przez przybyłych gości. 
„Mamy nadzieję, że maszyny zostaną równie dobrze przyjęte przez 
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rynek, co będzie nas motywowało do dalszego działania” – mówi pre-
zes spółki, Gabriel Joye. „Budujemy naszą przewagę konkurencyjną 
dzięki produkcji maszyn nieseryjnych z niestandardowymi rozwiąza-
niami i wysoko zaawansowaną technologią. FTM 700 jest typowym 
przykładem wychodzenia poza schemat i przekraczania granic kon-
strukcyjnych”.

Po raz kolejny FAT udowadnia, że trwając przy postawionych so-
bie celach, można sukcesywnie zdobywać uznanie rynku. Będąc 
wiernym zasadom tworzenia produktów na najwyższym poziomie 
i ciągłej optymalizacji konstrukcji, firma pokazuje, że jest w stanie 
utrzymać grono zadowolonych klientów, a dzięki aktywnym działa-
niom pozyskiwać nowych odbiorców innowacyjnych produktów. ■
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