
 

 
 
 

 

  KOMUNIKAT PRASOWY 

YAMAWA EUROPE NA TARGACH AMB:  
BLIŻEJ NIEMIECKIEGO PRZEMYSŁU 

 
Stuttgart, 13-17 września 2016 – Yamawa Europe, europejski oddział Yamawy – 
wiodącego japońskiego producenta wysokowydajnych narzędzi do gwintowania – 
wybrał targi AMB w Stuttgarcie jako swoją pierwszą, najważniejszą i bezpośrednią 
prezentację firmy - Yamawa, mimo, że narzędzia przez nią produkowane są już długo 
obecne na rynku europejskim i zdobyły już na nim swoją pozycję. 
Oficjalne działania Yamawa Europe, od stycznia 2016, miały na celu wprowadzenie nowego 
katalogu produktów 2016-2017, dedykowanego na rynek europejski, który będzie 
promowany na targach branżowych AMB (stoisko E2-201), zawierający szereg nowości jak 
i produktów skupiających się na potrzebach technologicznych niemieckiego przemysłu. 
Znaczącą zmianą są: seria wygniataków MHRZ, przeznaczonych do formowania gwintów 
w stali o średnej twardości, specjalnie zaprojektowanych na potrzeby przemysłu 
samochodowego; seria wysokowydajnych gwintowników MHSL do gwintowania otworów 
nieprzelotowych w stalach średniej twardości; gwintowniki typu AXE-HT przeznaczone do 
wysokowydajnej obróbki odlewów ze stopów aluminium; gwintowniki z węglika spiekanego: 
MC-AD-CT z chłodzeniem wewnętrznym do seryjnej obróbki odlewów aluminiowych. 
“Doskonałość technologiczna i zakres produktów Yamawa, perfekcyjnie odpowiada filozofii, 
potrzebom i wymaganiom niemieckiego przemysłu związanego z obróbką metalu. –
powiedział Alessandro Sorgato, Dyrektor Generalny Yamawa Europe – Korzystając z 
okazji zaprezentowania się na ważnej i dobrze znanej imprezie targowej jaką jest AMB, 
mamy nadzieję odbyć serie spotkań w celu wybrania nowych, wykwalifikowanych partnerów 
na rynku niemieckim oraz spotkania bezpośrednie klientów docelowych, poszukujących 
narzędzi które sprostają ich codzinnym wyzwaniom.” 

Yamawa zaprezentuje również nowy rodzaj uniwersalnych gwintowników AU DIN, teraz 
dostępnych nawet do średnicy 20, zarówno do gwintów typu M jak i MF, umożliwiających 
obróbkę wysokiej wydajności z szerokim zastosowaniem. Gwintowniki te mają być 
odpowiedzią na najczęściej poszukiwane rozwiązania na rynku. 
Szeroki zakres produktów Yamawa, będzie zaprezentowany poprzez pokazanie 
róznorodnych narzędzi: od mikro-gniotownika S0.6, aż do nowych gwintowników RE-HT, 
przeznaczonych do obróbki bardzo dużych wymiarów. Na wystawie dostępny będzie 
rozmiar M80, a ich zestawienie pokazane jest na załączonym zdjęciu. 
Razem z jednym z najbardziej wszychstronnych katalogów produktowych - zawierającym 
15000 pozycji, przekazujemy szczegółową i bogatą część katalogu dedykowaną 
zagadnieniom technicznym. Pierwszy raz Yamawa Europe zdecydowała się na 
wprowadzenie przewodnika technicznego, opartego na wiedzy “know-how”, rozwijanej 
przez firmę Yamawa - przez blisko stulecie - doświadczenia w projektowaniu i produkowaniu 
gwintowników, narzynek i narzędzi centrujących. 
Dodatkowe informacje oraz dostęp do nowego katalogu na stronach: www.yamawa.eu/pl; 
www.technar.pl albo przez e-mail: info@yamawa.eu; technar@technar.pl  
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