
ZAPROSZENIE 
26 - 29.04.2022

 Rozwiązania do mobilności Obróbka uzębień w praktyce!

 Automatyzacja Wszystko od jednego dostawcy!
 Medycyna Najwyższa precyzja!

  Toczenie i frezowanie w nowych rozmiarach! 
 Wydajna i kompletna obróbka na centrach tokarsko-frezarskich INDEX!

 iXshop Wydajne i łatwe zaopatrzenie!
 iX4.0 Przejrzystość i produktywność dzięki platformie IoT!
 Virtualna maszyna Cyfrowa kopia Twojej maszyny INDEX!

 Remonty INDEX Fabryczne odbudowy maszyn! 

POROZMAWIAJ Z NASZYMI EKSPERTAMI!
Nasze doświadczenie - twoja przewaga!

SPOTKAJMY

SIĘ!

NOWOŚĆI!
Zobacz nasze maszyny na żywo!

Technologia wielowrzecionowa INDEX 
do wysokowydajnych obróbek oraz 

szybkich przezbrojeń – INDEX MS24-6 

Tokarka produkcyjna INDEX ABC
Niezrównana moc - wysoka dynamika.

Teraz z osią Y!

Centrum tokarsko-frezarskie 
INDEX G420 z robotem iXcenter

do wydajnej obróbki dużych detali

Automat tokarski z przesuwnym 
i stałym wrzeciennikiem 

TRAUB TNL12 
Niezrównana precyzja i produktywność

Nowość!

Centrum tokarsko-frezarskie INDEX G220 
do elastycznej i wysoko wydajnej obróbki

TOCZENIE I FREZOWANIE W 
NOWYCH ROZMIARACH!  
Wysokowydajna kompletna obróbka do 
szerokiego zakresu zastosowań 
z długością toczenia od 600 mm do 2300 mm.

Nowość!

INDEX Kompleksowa obsługa posprzedażowa!



ZAPRASZAMY DO INDEX
26-29 Kwiecień, 2022
codziennie od godz. 8.30 do 17.00
73262 Reichenbach, Niemcy

ROZWIĄZANIA
Ciągłe innowacje dla Twojego sukcesu!

Poznaj nasze innowacyjne maszyny  
i usługi do kompleksowej obróbki skrawaniem metali. 
Zainspiruj się planem zrównoważonego rozwoju, który 

obejmuje rozwiązania technologiczne INDEX i TRAUB oraz 
cyfrowy proces produkcji. Odkryj ekscytujące innowacje 
podczas naszej wystawy, dołącz do wykładów na temat 

najnowszych trendów, wymieniaj się pomysłami z kolegami 
i poświęć trochę czasu na relaks podczas rozrywkowej 

części naszego programu.
Czekamy z niecierpliwością na twoją wizytę!

NASI PARTNERZY
Branża jednoczy się w obróbce skrawaniem!

ŁĄCZENIE 
Z PRZYSZŁOŚCIĄ!

Tokarki produkcyjne 
Optymalna produktywność i sprawdzona niezawodność!

 Automaty wielowrzecionowe
Maksymalna wydajność i najniższy koszt detalu.

  Automaty tokarskie typu szwajcarskiego
 Ekonomiczna produkcja różnorodnych detali

  Centra tokarsko-frezarskie
Ekstremalna elastyczność dla wymagających operacji

  Tokarski uniwersalne
Uniwersalna i wytrzymała do precyzyjnej i wydajnej obróbki

WIECZORNY PROGRAM
Czwartek, 28 kwietnia, od godz. 16:30 
Zapraszamy do spędzenia miłego czasu z nami 
w towarzystwie wyjątkowego magika Marco Miele
oraz popularnego zespołu na żywo La Diri.

INDEX-Werke GmbH & Co. KG 
Hahn & Tessky
Hauffstraße 4 

D – 73262 Reichenbach, Niemcy 
48°42'38.0" N // 9°28'10.0" E

JAK DOJECHAĆ?WEŹ UDZIAŁ Z 
Zgłoś chęć wzięcia udziału wysyłając zgłoszenie na 
adres e-mail: galika-wars@galika.pl 

   Zapraszamy również do kontaktu z przedstawicielami: 
Radosław Wyszyński 
e-mail: r.wyszynski@galika.pl tel: 510 061 388
Piotr Mężyński
e-mail: p.mezynski@galika.pl tel: 513 511 960

INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky
Plochinger Straße 92
73730 Esslingen, Germany
Phone +49 711 3191-0
info@index-werke.de
www.index-werke.de




