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ARTYKUŁ WSTĘPNY:

W tym nowym wydaniu naszej gazetki na 
stronach 3 i 4 chcielibyśmy spojrzeć wstecz 
na 6. Dni Technologii Schwanog i nasze 
obchody 75-lecia. Jeszcze raz dziękujemy za 
wizytę i udział z okazji jubileuszu naszej 
firmy.

Oba wydarzenia po raz kolejny pokazały, jak 
ważny dla udanej współpracy jest osobisty 
kontakt i poziom interpersonalny.

Dzisiejsze sprawozdanie z projektu na stronie 2 
przenosi Państwa do kraju związkowego Hesja, 
do naszego klienta Hydrokomp, który  
z dużym sukcesem stosuje rozwiązania 
produktowe Schwanog: rowkowanie zewnętrzne, 
wiercenie kształtowe i frezowanie  
kształtowe. Właśnie kompleksowa obróbka  
w jednym przejściu zamiast dwóch lub trzech 
standardowych narzędzi, które wcześniej 
stosowano, zapewnia znaczną redukcję kosztów 
jednostkowych.

W ramach naszej strategii 4.0 zautomatyzo-
waliśmy również znakowanie laserowe –  
warto przeczytać wszystkie fakty na 3 stronie 
tych wiadomości.

I wreszcie, z przyjemnością przedstawiamy na 
stronie 4 Franza Hummel’a, który w tym roku 
obchodzi 40-lecie w firmie. Jak nikt inny, od 40 
lat opowiada się za ciągłym unowocześnianiem 
produkcji Schwanog, dążąc do najnowszego 
stanu techniki. Franz Hummel został uhonorowa-
ny za swoje osiągnięcia przez cały zespół 
Schwanog.

Na koniec życzę powodzenia w biznesie i 
czekam z naszym zespołem na wyzwania z 
Państwa strony.

 

Clemens Güntert
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Gazeta Schwanog dla klientów, 
współpracowników i przyjaciół firmy
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Uroczystość 75-lecia: 
Obiekt Tonhalle w Villingen-Schwenningen zapewnił 
klimatyczną oprawę naszym obchodom rocznicowym z 
udziałem wszystkich pracowników, ich partnerów i...

Zautomatyzowane gniazdo znakowania laserowego:  
W ramach naszej strategii 4.0 mającej na celu 
optymalizację wszystkich procesów, zainwestowaliśmy 
również w zautomatyzowane gniazdo znakowania...

FRANZ HUMMEL OBCHODZI SWOJE 40-LECIE PRACY W FIRMIE!

Hydrokomp preferuje rozwiązania produktowe Schwanog:

ROWKOWANIE ZEWNĘTRZNE, 
WIERCENIE KSZTAŁTOWE I 
FREZOWANIE KSZTAŁTOWE!
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HYDROKOMP PREFERUJE ROZWIĄZANIA PRODUKTOWE SCHWANOG!

Rowkowanie zewnętrzne, wiercenie kształtowe i frezowanie kształtowe:

Firma Hydrokomp jest zarządzana przez prezesa 
mgr inż. Karla-Heinza Freunda, ma dwa zakłady 
i specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji 
komponentów hydraulicznych, systemów 
łączenia i technice mocowania. Sukcesję 
zapewniają firmie dwaj synowie, którzy akty-
wnie w niej pracują. Doradztwo dla klientów 
przez doświadczonych inżynierów rozwoju, pro-
jektowanie i własna produkcja za pomocą bard-
zo nowoczesnego parku maszynowego to szcze-
gólne atuty tej firmy. W rezultacie z 
konstruktywnych pomysłów powstają specjalne 
rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta, 
zapewniające maksymalną wydajność produk-
cji, gdy potrzebne są produkty, których nie ma w 
katalogu.

Od pojedynczego elementu do kompletnego 
systemu, każdy z produktów jest opracowywany 
i wytwarzany zgodnie z najwyższymi standarda-
mi jakości. Zatrudniająca około 40 pracowników 
firma znajduje się na drodze sukcesu i dobrze 
poradziła sobie w trudnych zewnętrznych war-
unkach ekonomicznych w ciągu ostatnich 
dwóch lat.

Schwanog od 2021 roku jako partner w 
zakresie narzędzi specjalnych
Jednoznaczna filozofia jakości i dążenie do mak-
symalnej wydajności produkcji połączyły obie 
firmy w maju 2021 roku. Do obróbki skompliko-
wanych części toczonych na wzdłużnych i rewol-
werowych tokarkach z około 3 milionami ele-
mentów rocznie, firma Hydrokomp szukała 
dostawcy, który spełni wymagania w zakresie 
niższych kosztów jednostkowych, zwiększenia 
wydajności produkcji i redukcji liczby etapów 
produkcji. Ponadto wymagana była maksymalna 
elastyczność, aby oferować efektywne 
rozwiązania dla ty-
powych małych se-
rii 500 – 5000 
sztuk.

Pracownik działu sprzedaży firmy Schwanog, 
Jörg Hönle, od samego początku przekonywał 
zespół Hydrokomp wraz z kierownikiem pro-
dukcji Michaelem Hohlem do produktów i kom-
petencji firmy Schwanog. Obecnie dostarczane 
są narzędzia profilowe z płytami wymiennymi 
do rowkowania zewnętrznego, wiercenia 
kształtowego i frezowania kształtowego. Prze-
dstawione tutaj zastosowanie z frezem 
kształtowym Schwanog jest najlepszym 
przykładem kompetencji w zakresie nowych 
rozwiązań.

Hydrokomp entuzjastycznie nastawiony 
do rozwiązań Schwanog
Michael Hohl jest pod wrażeniem osiągnięć  
firmy Schwanog. Chociaż współpraca trwa  
dopiero od około roku, procesy przebiegają 
bardzo sprawnie i szybko. Dla firmy Hydrokomp 
głównymi korzyściami są prostsze wytwarzanie 
skomplikowanych konturów i większa 
elastyczność w produkcji. Obróbka komplet-
nych konturów w jednym przejściu prowadzi do 
znacznej redukcji kosztów jednostkowych i 
zastępuje od 2 do 3 standardowych narzędzi 
używanych do tej pory. Zespół Hydrokomp był 
również pod wrażeniem niezawodności pro-
cesów z gotowymi elementami, prosto z pro-
dukcji, bez obróbki końcowej.

Kierownik produkcji Michael Hohl 
jest przekonany:
„Schwanog zawsze dostarcza spójną 
kompleksową koncepcję. Serwis na miejscu,  
projektowanie, czy produkcja narzędzi. 
Dostarczane produkty charakteryzują się 
również dużą dokładnością wymiarową i 
trwałością. Dla nas Schwanog jest 
pierwszym punktem kontaktowym, jeśli 
chodzi o rozwiązania specjalne”.

Obie firmy uzgodniły jeszcze ściślejszą 
współpracę w przyszłości i ustalanie 
dalszych możliwości obniżki redukcji 

kosztów jednostkowych oraz opty-
malizacji procesów.

Firma Hydrokomp z siedzibą w Mücke w Hesji została założona w 1998 roku i od ponad 
20 lat z powodzeniem działa jako partner w zakresie wyposażenia dla międzynarodowej 
branży budowy maszyn i urządzeń.

KOMUNIKACJA I DIALOG Z MIĘDZYNARODOWYMI GOŚĆMI Z BRANŻY!

Wspomnienia i plany prezentacji na targach:

Z okazji Dni Klienta w TAJMAC-ZPS w Zlinie od 28. do 29.04. oraz INDEKS „Dni Otwarte” 
w Reichenbach od 26.4. do 29.04. skorzystaliśmy z okazji, aby zaprezentować nasze 
wysoko produktywne rozwiązania wyselekcjonowanej grupie specjalistów. Zarówno 
nasi klienci jako organizatorzy, jak i zwiedzający oraz wystawcy byli zadowoleni z 
doskonałego odzewu i zainteresowania, jakim cieszyły się wszystkie dni imprezy.

Zapowiedź AMB i IMTS. 
Nasz zespół targowy jest już w trakcie przygotowań do dwóch targów AMB w Stuttgarcie i IMTS 
w Chicago, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Zastosowanie w Hydrokomp z frezem kształtowym Schwanog

Od 13 do 17 września 2022 w Stuttgar-
cie, Hala 1, Stoisko 1B80

Od 12 do 17 września 2022 w Chicago, 
McCormick Place, Stoisko 432061

International Manufacturing Technology Show

Obróbka kształtu wewnętrznego frezem firmy 
Schwanog

Hydrokomp
Hydraulische Komponenten GmbH
Siemensstraße 16
35325 Mücke
Tel. 06401 2259 99-0
Email info@hydrokomp.de
www.hydrokomp.de 
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75 LAT SCHWANOG ZE WSPANIAŁYMI POKAZAMI!

Nastrojowa uroczystość w Tonhalle w Villingen-Schwenningen:

Obiekt Tonhalle w Villingen-Schwenningen zapewnił klimatyczną 
oprawę naszym obchodom 75-lecia firmy w dniu 24 czerwca 2022. 
Byliśmy bardzo zadowoleni, że wśród naszych gości znaleźli się 
nie tylko nasi pracownicy, ich partnerzy i przyjaciele rodzin, lecz 
także wielu kolegów z międzynarodowych oddziałów Schwanog.

Po wielu gościach widać było radość z ponownego zobaczenia starych  
towarzyszy – i tak atmosfera szybko osiągała kolejne punkty kulminacyjne.

Komik i artysta kabaretowy Heinrich Del Core, znany z telewizji i 
niemieckich scen, zachwycił wszystkich swoim programem 
charakteryzującym się włoską lekkością i wywoływał serdeczny 
śmiech oraz nieustanny aplauz.

Szlachetnemu jubileuszowemu menu z wyluzowanymi dźwiękami 
towarzyszył imprezowy zespół The Soulmachine z Rottweil. Po posiłku 
10-osobowy zespół rozgrzewał do czerwoności salę gorącymi dźwiękami 
aż do późnej nocy. Nawet osoby stroniące zwykle od tańca tańczyły w 
rytmie soulu, funku, popu i rhythm and bluesa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy swoja 
obecnością i pozytywną energią przyczynili się do tego naprawdę 
niezapomnianego wieczoru w historii naszej firmy.

INWESTYCJA W AUTOMATYCZNE GNIAZDO ZNAKOWANIA LASEROWEGO!

Jeszcze szybsze i dokładniejsze znakowanie płytek wymiennych:

W ramach naszej strategii 4.0 mającej 
na celu optymalizację wszystkich pro-
cesów, zainwestowaliśmy w zautomaty-
zowane gniazdo znakowania naszych 
płytek wymiennych.

Dzięki nowemu, zautomatyzowanemu 
gniazdu jesteśmy w stanie jeszcze szybciej i 
dokładniej wykonać zindywidualizowane 
znakowanie płytek wymiennych. Kolejną 
korzyścią dla naszych klientów jest to, że 
żądane oznakowanie jest już widoczne na 
płytce jako część rysunku akceptacyjnego 
dla klienta. Może zaistnieć potrzeba dosto-
sowania liczby znaków i wielkości tekstu do 
formatu płytki.

Nowe zautomatyzowane gniazdo zna-
kowania laserowego zostało już uru-
chomione. Z niecierpliwością czekamy 
na znakowanie płytek wymiennych 
Państwa projektów za pomocą tej  
nowej technologii.

Zalety:

  Krótsze czasy wykonania

  Większe bezpieczeństwo dzięki widocznym oznaczeniom 
będącym częścią rysunku akceptacyjnego

  Większa niezawodność procesu
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Schwanog · Siegfried Güntert GmbH
Niedereschacher Str. 36 · D-78052 Villingen-Schwenningen 
Tel. +49 (0) 77 21 / 94 89-0 · Fax +49 (0) 77 21 / 94 89-99
info@schwanog.com · www.schwanog.com

Schwanog · Siegfried Güntert GmbH
PL -05-410 Józefów
Tel: +48 606 177 025 · Fax. +48 22 610 07 45
lukasz.kucinski@schwanog.com · www.schwanog.com
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WSPOMNIENIA Z 6. DNI TECHNOLOGII SCHWANOG 2022

Doskonała frekwencja wizyt z pomysłami i rozwiązaniami w ramach osobistego dialogu:

Dzięki 6. Dniom Technologii Schwanog w dniach od 22 do 23 czerwca 2022 w końcu 
mogliśmy zgodnie ze zwyczajową tradycją powitać naszych klientów, partnerów i  
interesantów w naszym oddziale w Villingen-Schwenningen.

Byliśmy bardzo zadowoleni, że tak wielu gości przyjęło nasze zaproszenie i tym samym wyraziło 
uznanie dla naszych partnerów technologicznych. Po raz kolejny można było dosłownie poczuć 
podekscytowanie wymianą pomysłów i rozwiązań podczas osobistego dialogu.

Również tym razem program był urozmaicony. Spacery po zakładzie ze zwiedzaniem centr produk-
cyjnych: szlifowanie, obróbka elektroiskrowa i frezowanie, wyspy informacyjne dla obecnych part-
nerów technologicznych oraz prelekcja i obróbka na żywo sprawiły, że 6. Dni Technologii Schwanog 
były zdecydowane udaną imprezą.

Oczywiście było wiele powodów do świętowania – oprócz ponownego spotkania z partnerami  
biznesowymi, klientami i przyjaciółmi firmy, byliśmy bardzo zadowoleni z gratulacji z okazji 75-lecia 
naszej firmy.

FRANZ HUMMEL OBCHODZI SWOJE 40-LECIE PRACY W FIRMIE!

Prawdziwy weteran w Schwanog:

Franz Hummel może z dumą spoglądać wstecz na 40. rocznicę  
swojej pracy w firmie, ponieważ niestrudzenie promował postęp 
technologiczny przez ostatnie cztery dekady. Sukces firmy i  
dzisiejszy standard z w pełni zautomatyzowanymi gniazdami  
produkcyjnymi to również bardzo ważny wkład Franza Hummela, 
prawdziwego weterana rodziny Schwanog.

Karierę zawodową rozpoczął w firmie Schwanog jako szlifierz narzędzi w 
1982 roku. W latach 1989 i 1990, Franz Hummel położył podwaliny pod 
wyższe stanowiska w firmie Schwanog, uczęszczając do szkoły mistrzows-
kiej. Przez następne 10 lat Franz Hummel był kierownikiem zmiany, 
następnie w 2000 roku został mianowany przez Clemensa Günterta kie-
rownikiem produkcji.

Franz Hummel opowiada się również za ciągłym unowocześnianiem  
produkcji w Schwanog w celu zapewnienia najnowszego stanu techniki, 
a szef firmy, Clemens Güntert, był zawsze gorącym zwolennikiem tej  
strategii.

Uznanie jego osiągnięć i wręczenie prezentu przez Clemensa Günterta 
odbyły się podczas ogólnego zebrania w obecności wszystkich pracowni-
ków.

Franz Hummel (po lewej) i  właściciel firmy Clemens Güntert (po prawej)


