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Przedsięb iorstwo  

 

Kim jest                      ? 

• Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną.  

 

Czym zajmuje się                      ? 

• Rausch jest wyspecjalizowanym producentem obrabiarek do 

przeciągania i gratowania wraz z automatyzacją. 

 

Kiedy powstała firma                    ? 

• Firma powstała w Niemczech (Haan) w 1919 roku, jako 

ślusarnia/warsztat obróbki metali.  

 

 

 

Czym odznacza się                     ? 

• Od dziesiątków lat opracowuje i systematycznie ulepsza 

techniki obróbki metali. 

• Jest międzynarodowym dostawcą ponad 5000 maszyn i 

urządzeń, co świadczy o wysokich kompetencjach 

jakościowych. 

• Wysoka elastycznosć i szybkość reagowania.  

• Indywidualne doradztwo. 

• Międzynarodowy serwis posprzedażowy.  

 

Jaki cel stawia sobie                     ? 

• Znajdowanie opłacalnych ekonomicznie rozwiązań dla zadań 

na dziś i na przyszłość, w ścisłej współpracy z międzynarodową 

siecią klientów.   

 



Przeciąganie  jes t  naszą  specja lnością   

 
Kto mówi o przeciąganiu i myśli o jakości, ten myśli o                      ! 

 

Nasza oferta maszyn do przeciągania zaczyna się od prostych, ręcznie obsługiwanych urządzeń i 
sięga aż do powiązanych ze sobą urządzeń ze zintegrowanymi, zależnymi od siebie procesami.  
Dla dużych serii produkcyjnych projektujemy i konstruujemy rozwiązania „szyte na miarę”, z 
automatyzacją wymiany detali i narzędzi. 

 

Przeciąganie – wszystko z jednej ręki – oznacza to dla firmy Rausch projektowanie i produkowanie  
narzędzi, jak również zapewnianie serwisu ostrzenia narzędzi.  

Zachęcamy do korzystania z naszej wiedzy know-how, ugruntowanej przez produkcję wielu tysięcy 
narzędzi do przeciągania. 

  

 



Gratowanie i  fazowanie –   

dla  każdych wymagań  odpowiednia technologia  
 

Pod względem technik gratowania mamy opanowane różne metody.  Gratomaty wykorzystują 

frezy palcowe z węglików spiekanych lub ściernice do gratowania i fazowania krawędzi 

uzębień – elastyczny proces, nadający się szczególnie – ale nie tylko – dla średniej wielkości 

partii produkcyjnych i dla dużych kół zębatych. Przy produkcji masowej wielu producentów 

przekładni stosuje nasz proces dogniatania rolkami.  

Przy mniejszych wymaganiach względem geometrii fazowania  lub przy późniejszej obróbce 

uprzednio frezowanych lub szlifowanych faz stosuje się szczotkowanie.  

Gratowanie za pomocą robota jest opcją, która przede wszystkim umożliwia wysoki stopień 

efektywności, przy rosnącej liczbie rodzajów uzębień i małych partiach produkcyjnych.  



GRATOMAT® –  

Wszechstronna metoda obróbki   

Również w ramach poszczególnych linii produkcyjnych oferujemy dużą różnorodność 

urządzeń.  Spektrum produkcji gratomatów obejmuje zarówno małe maszyny z jednym 

wrzecionem i ręcznym załadunkiem, z pojedynczym narzędziem do fazowania i 

szczotkowania, jak również urządzenia w pełni zautomatyzowane, z jednym lub wieloma 

wrzecionami, pracujące jako samodzielne jednostki lub też zintegrowane w linie produkcyjne, 

które odznaczają się najwyższą jakością i krótkimi czasami cyklu produkcyjnego.  

 

Wszystkie dostępne procesy technologiczne są dostarczane - w zależności od dalszego 

kierunku produkcji – jako obróbka na sucho lub mokro, przyjazna dla środowiska.   





Automatyzacja –  w pełni  na życzenie  
 
                        - Systemy automatyzacji załadunku i rozładunku oraz magazynowania detali 

umożliwiają łączenie urządzeń w jeden system produkcyjny.  
Do naszego programu automatyzacji należą np. systemy windowe, obrotowe, mniejsze i 

większe systemy portalowe, systemy taśmowe do transportu detali, magazyny 

narzędziowe i roboty.  
Wszystkie systemy są skonfigurowane jako układ modułów, aby w optymalny sposób 

można je było wbudowywać w istniejącą infrastrukturę techniczną.  

  
 

Doradztwo –  indywidualnie i  rzeczowo  
Specyficzne wymagania użytkowników są uwzględniane przy projektowaniu maszyn w 

firmie                   . 
Im bardziej nasi specjaliści są zaangażowani w fazę projektowania, tym większe są 

potencjalne możliwości optymalizacji urządzeń pod kątem potrzeb klienta. Testy i próby 

przeprowadzane w naszym dobrze wyposażonym centrum technologicznym stwarzają 

warunki do tego, aby Rausch mógł  zaoferować najlepsze rozwiązania dla każdego 

zadania obróbczego.  

 

 

Serwis –  natychmiast na miejscu 
W razie potrzeby nasz serwis jest szybko dostępny w wielu krajach.  Poprzez platformę 

zdalnego serwisu internetowego nasi technicy świadczą natychmiastową pomoc i tym 

samym wnoszą również swój wkład w przebieg Państwa produkcji.  

 

 



 

Rausch GmbH & Co. KG 
Alleestraße 46 
D-42781 Haan 
Tel.: + 49 (0) 21 29 / 94 21-0 
Fax: + 49 (0) 21 29 / 94 21-50 
info@gratomat-rausch.de 
www.gratomat-rausch.de 
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Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązaniach 
z zakresu produkcji kół zębatych, prosimy o 
kontakt: 

Przedstawiciel w Polsce: 

EUROPEAN TECHNOLOGY Sp. z o.o., Sp. k. 

ul. Libijska 10 

03 – 977 Warszawa 
Tel. (22) 617 46 41 

http://www.eurotec.pl  
Osoba do kontaktu:  
Szymon Ratajczak szymon.ratajczak@eurotec.pl  

http://www.eurotec.pl/
mailto:szymon.ratajczak@eurotec.pl

