
Zespół założycielski AGTOS 
rozpoczął działalność w 2001 
roku zaraz od dwóch zakła-
dów. Maszyny są projektowa-

ne od pierwszego dnia w Emsdetten 
koło Münster (Niemcy). Produkcja nato-
miast odbywa się w zakładzie w Koninie 
(Polska). Już pierwsi pracownicy mogli 
wykorzystać wieloletnie doświadcze-
nie w technice obróbki strumienio-
wo-ściernej. Doszli do tego koledzy 
z nowymi impulsami i pomysłami. I tak 
innowacyjne przedsiębiorstwo szybko 
przekształciło się w uznanego na ca-
łym świecie, niezawodnego partnera 
we wszystkich obszarach technologii 
obróbki strumieniowo-ściernej. Obej-
muje to oczywiście nowe oczyszczarki 
strumieniowo-ścierne. Wszystkie popu-
larne typy, takie jak oczyszczarki stru-
mieniowo-ścierne z taśmą nieckową, 
oczyszczarki z transportem podwieszo-
nym, oczyszczarki z przenośnikiem rol-
kowym i oczyszczarki z taśmą drucianą, 
są częścią asortymentu produktów. Ale 
od początku istnienia firmy dobrze za-
spokojono również klientów ze spe-
cjalnymi życzeniami i wymaganiami. 
I tak maszyny są dostosowywane do 
wymagań pod względem wymiarów 
i transportu obrabianych elementów. 
Niezmienna pozostaje wysoka jakość 
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obrabianych powierzchni oraz ekono-
miczność maszyn. 

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
TECHNOLOGIA TURBIN
Opracowane we własnym zakre-

sie i opatentowane wirniki rzutowe 
w wysokowydajnych turbinach, któ-
re stanowią serce każdej oczyszczar-
ki strumieniowo-ściernej AGTOS, jak 
dotąd spełniały również najwyższe 
wymagania. Jest to godne uwagi, po-
nieważ maszyny AGTOS są często 
używane do pracy w trybie trzyzmia-
nowym. Wysokowydajne turbiny są 
dostępne w dwóch rozmiarach z dużą 
liczbą różnych kombinacji materiałów 
i poziomów wydajności. W ten sposób 
uzyskuje się wszystkie cele obróbki 
strumieniowo-ściernej: od czyszczenia 
do gratowania, szorstkowania, zwięk-
szania twardości powierzchni, po wy-
kańczanie powierzchni szerokiej gamy 
materiałów. 

MASZYNY UŻYWANE
Nowością na ówczesnym rynku 

był agresywny marketing używanych 
oczyszczarek strumieniowo-ścier-
nych różnych producentów. Mając na 
uwadze zawsze dobro klienta, umoż-
liwia to jak najlepsze przezwyciężanie 
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krótkoterminowych wąskich gardeł 
produkcyjnych, napiętych budżetów 
i dłuższych czasów dostaw. Maszyny 
te posiadają przy tym również certyfi-
kat CE, a także zapewnione są dostawy 
części zamiennych oraz serwis.

CZĘŚCI ZAMIENNE 
I ZUŻYWAJĄCE SIĘ ORAZ 

NIEZAWODNY SERWIS
Ponieważ używany materiał ścierny 

zmienia nie tylko powierzchnie elemen-
tów obrabianych, ale także niektóre 
części w oczyszczarkach strumienio-
wo-ściernych, ważne jest, aby klienci 
byli dobrze zaopatrywani w odpowied-
nio dobre części zużywające się. W tym 
celu w centrali utworzono duży ma-
gazyn, dzięki czemu można również 
szybko uzyskać dostęp do wielu czę-
ści z maszyn firm trzecich. Dobrze ob-
sadzony, kompetentny dział serwisowy 
utrzymuje kontakt z klientem oraz zaj-
muje się doradztwem i wysyłką na ca-
łym świecie. Tutaj koordynowane są 
również regularne prace konserwacyj-
ne, a doraźne wizyty serwisowe są pla-
nowane szybko i niezawodnie.

PRECYZYJNA TECHNOLOGIA 
FILTROWANIA

Pył powstający podczas procesu 
obróbki strumieniowo-ściernej jest 
niezawodnie odsysany i oddzielany 
przez systemy filtracyjne z wkładami 
nabojowymi AGTOS. Stosowany jest 
tutaj specjalny system wymiany wkła-
dów filtracyjnych. System suwowy za-
pewnia prawidłowy docisk i zapewnia 
łatwą wymianę wkładów filtra.

SYSTEMY TRANSPORTOWE
W celu integracji oczyszczarek stru-

mieniowo-ściernych AGTOS w procesie 

operacyjnym dostarczane są niezbęd-
ne systemy transportowe, takie jak 
przenośniki podwieszane, przenośni-
ki rolkowe, podajniki i inne systemy 
przenośnikowe. 

PRZYSZŁOŚĆ – NOWE 
TRENDY W TECHNOLOGII 

OBRÓBKI STRUMIENIOWO-
ŚCIERNEJ

Jednak dla wielu klientów już nie 
wystarcza technologia obróbki stru-
mieniowo-ściernej o wysokiej jakości, 
niezawodna i ekonomiczna. Pojawiają 
się nowe trendy w technologii obróbki 

 Siedziba główna AGTOS w Emsdetten.

 Zakład AGTOS w Koninie.

LAKIERNICTWO PRZEMYSŁOWE  | nr 6 (134) 2021 | listopad–grudzień 17



strumieniowo-ściernej, a firma AG-
TOS jest zawsze w czołówce w ich 
opracowywaniu.

Obejmuje to rejestrowanie i oce-
nę wielu danych maszynowych. Dzięki 
temu użytkownik może stale i na bieżą-
co sprawdzać stan maszyn. W ten spo-
sób może on uniknąć nieprzewidzianych 
incydentów, zbliżających się przestojów 
i związanych z tym wyższych kosztów. 
Ponadto użytkownik ma wgląd w bie-
żące koszty eksploatacji, na które duży 
wpływ ma zużycie energii i ścierniwa, 
a także stan konserwacji maszyn.

Aby umożliwić w przyszłości nie-
zbędną komunikację oczyszczarek 
strumieniowo-ściernych z innymi sys-
temami w dalszych etapach procesu, 
AGTOS współpracuje z innymi firma-
mi oraz największym niemieckim sto-
warzyszeniem producentów maszyn 
VDMA. W stosownej grupie roboczej 
opracowywane są parametry dla 
wspólnie zdefiniowanego, specyficzne-
go dla branży interfejsu OPC UA dla sys-
temów obróbki strumieniowo-ściernej.

OPC UA oznacza „Open Platform 
Communications Unified Architectu-
re” i jest standardowym, bezpiecznym 
protokołem komunikacyjnym do komu-
nikacji maszyna–maszyna i automatyki 
przemysłowej. Standard branżowy OPC 
UA dotyczący technologii obróbki stru-
mieniowo-ściernej jest wkładem w in-
teroperacyjną produkcję z procesami 
obróbki strumieniowo-ściernej.

ROZSĄDNIE 
WYKORZYSTANO CZAS 

PANDEMII KORONAWIRUSA
Skutki ekonomiczne pandemii wpły-

nęły również na sprzedaż oczyszcza-
rek strumieniowo-ściernych AGTOS. 
Jednak reakcja była natychmiastowa 
i uruchomiono program rewizji linii pro-
duktów. W ten sposób zrewidowany 
został asortyment oferowanych pro-
duktów dla poszczególnych typów ma-
szyn. Zrestrukturyzowano także funkcje 
maszyn. Podstawowe funkcje są rozpo-
znawalne jako takie, a dalsze funkcje 
są wyświetlane opcjonalnie. Te zalety 
przynoszą korzyści klientom. Otrzymają 
oni oczyszczarki strumieniowo-ścierne 
z najlepszą technologią po uczciwych 
cenach. Nowa, atrakcyjna koncepcja 
kolorystyczna została optycznie wdro-
żona w oczyszczarkach AGTOS.

APLIKACJA 
SERWISOWA AGTOS

W zakresie usług nowa aplikacja 
serwisowa AGTOS otwiera nowe korzy-
ści dla klientów. Jest ona dostępna do 
pobrania w znanych sklepach Android 
i Apple. Technik serwisu AGTOS może 
udzielić wskazówek i instrukcji dotyczą-
cych konserwacji i napraw bez żadnych 
kosztów podróży. Na życzenie zostaną 
one tłumaczone symultanicznie. Tech-
nik serwisu widzi dokładnie to samo, 
co człowiek na miejscu. W ten spo-
sób może on optymalnie oszacować 

i ocenić sytuację. W celach ilustracyj-
nych można jednocześnie przesyłać 
dokumenty wyjaśniające, takie jak ry-
sunki, grafiki i zdjęcia. Cała akcja jest 
dokumentowana, dzięki czemu jest do-
stępna cyfrowo do późniejszych celów 
(powtórzeniowych). 

KOLEJNE INWESTYCJE 
W FIRMIE

Obie lokalizacje AGTOS, siedzi-
ba główna w Emsdetten oraz zakład 
produkcyjny w Koninie zostały w kilku 
etapach rozbudowane i zmodernizo-
wane. Ostatnio został zmodernizowa-
ny obszar demonstracyjny w zakładzie 
Emsdetten. Dwa lata temu został wpro-
wadzony system ERP, który łączy obie 
lokalizacje. Zmienione przebiegi pro-
cesowe pociągnęły za sobą również 
dostosowania organizacyjne. 

Kolejne inwestycje już czekają. Za-
kupiono nową maszynę do cięcia lase-
rowego. Zostanie ona zainstalowana na 
początku nowego roku. Po zintegrowa-
niu oprogramowania przebiegi produk-
cyjne są dalej optymalizowane. 

Dbałość o pracowników, najważ-
niejszy zasób firmy zorientowanej na 
przyszłość, będzie nadal w centrum 
uwagi. Dlatego też w kolejnym kroku 
zostaną zrestrukturyzowane zgodnie 
z najnowszymi standardami biura w obu 
zakładach i wyposażone w najnowsze 
technologie. Już dziś stanowiska pracy 
są wygodne i ergonomiczne.

Opisane działania mają na celu po-
prowadzenie firmy i jej pracowników 
w nadal bezpieczną przyszłość. Oczyszczarka strumieniowo-ścierna z taśmą drucianą AGTOS typu BS.

 Aplikacja serwisowa AGTOS.
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