
POLTRA Sp. z o.o.
ul. Grabskiego 42,
37-450 Stalowa Wola

www.poltra.pl
poltra@poltra.pl
tel. +48 15 840 21 00





Obróbka 
uniwersalna

seria podstawowa
optymalny wybór
prowadnice toczne/ślizgowe
szybkie przejazdy 
szybka wymiana narzędzia



Seria ogólnego  
przeznaczenia

produkcja seryjna
szybkie przejazdy
prowadnice ślizgowe oś Z 
prowadnice toczne X, Y



Obróbka 
narzędziowa

prowadnice toczne XYZ (VMX)
prowadnice ślizgowe i toczne (HV)
napęd DDS (VMX)
szybkie przejazdy



Obróbka 
ciężka/b. ciężka

produkcja seryjna
sztywna konstrukcja
prowadnice ślizgowe XYZ
stożek wrzeciona #40, #50



Obróbka 
ciężka/b. ciężka

prowadnice ślizgowe XYZ
wrzeciono #50
przekładnia wrzeciona (opcja)
wrzeciono #40 (opcja)



Obróbka seryjna 
dwupaletowa

produkcja seryjna
szybkie przejazdy
szybkie przyspieszenie
sztywne prowadnice osi Z 
szybka wymiana narzędzia



Obróbka 4+1 osiowa 
5 osiowa symultaniczna



Poziome 
centra frezarskie

produkcja seryjna
szybkie przejazdy
prowadnice toczne
sterowanie Fanuc



Pionowe 
centra frezarskie 
dwukolumnowe

wrzeciono #50
przekładnia wrzeciona
sztywna konstrukcja
obróbka 3, 4-osiowa



Obróbka małogabarytowa, 
wiertarsko gwinciarska

produkcja seryjna
szybkie przejazdy
szybkie przyspieszenie
szybka wymiana narzędzia 
wysoka precyzja obróbki



Wysoko wydajna 
obróbka seryjna

wysoka produktywność
duża dynamika dojazdowa
podwójne wrzeciono
podwójny magazyn ATC
dodatkowa oś V

Z2 Z1





Obróbka uniwersalna,  
2 osiowa

FTB - prowadnice ślizgowe
FTC - prowadnice toczne
głowica hydrauliczna/serwo
produkcja seryjna



Obróbka uniwersalna,  
wieloosiowa

prowadnice toczne
oś C - 0,001
oś Y
głowica VDI 30/40/60



Obróbka uniwersalna,  
2 i 3 osiowa (G - płytowa)

produkcja seryjna
szybkie przejazdy
szybkie przyspieszenie
szybka wymiana narzędzia 
prowadnice toczne



Obróbka uniwersalna,  
2 i 3 osiowa (T/S)

produkcja seryjna
prowadnice toczne (DL 21)
prowadnice ślizgowe (DL 22)
obróbka średnia/ciężka



Obróbka ciężka,  
3 osiowa

prowadnice ślizgowe X,Z
obróbka ciężka
głowice BMT 65/75/85
przekładnia wrzeciona



Obróbka wieloosiowa  
z przechwytem

prowadnice ślizgowe
dodatkowa oś Y
wrzeciono przechwytujące „S”
obróbka ciężka
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Pionowe 
centra tokarskie

prowadnice ślizgowe X,Z
obróbka ciężka
głowice BMT 65/75/85 (MC)
sztywne prowadnice osi Z 
modele: prawy/lewy załadunek










