
Portable line boring machines



NASZE WARTOŚCI… 
Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu są podstawą 
naszych działań. Jesteśmy silnie ukierunkowani na inno-
wacje i zrównoważony rozwój. Działamy w sposób poprawny 
i przejrzysty wobec wszystkich zainteresowanych stron, 
aby budować relacje oparte na szacunku, zaufaniu i kompe-
tencjach.

WIZJA…
Będąc pionierami w sektorze obrabiarek,  zawsze staraliśmy 
się oferować na rynku najbardziej zaawansowane rozwiązania 
w zakresie produkcji i technologii. Kształtujemy naszą 
przyszłość, skupiając się na zrównoważonych innowacjach 
oraz nawiązując współpracę i partnerstwo, sprzyjające 
wspólnemu procesowi wzrostu.



MISJA…
Oferujemy innowacyjne produkty, stawiając zawsze na 
pierwszym miejscu jakość i niezawodność. Pracujemy, aby 
zagwarantować naszym klientom możliwość wdrażania 
konkurencyjnych rozwiązań i stałego ulepszania usług, w 
celu sprostania coraz to bardziej złożonym i wymagającym 
kwestiom.

O NAS…
Od ponad 25 lat jesteśmy liderem w projektowaniu i sprzedaży 
przenośnych obrabiarek przeznaczonych do automatycznych 
prac wytaczania oraz napawania wewnętrznego i 
zewnętrznego,obróbki czołowej, nacinania pod Seeger, 
gwintowania, wiercenia i wygniatania gwintów.

Jesteśmy firmą rodzinną założoną w latach 90-tych, która 
ewoluowała do wymiaru globalnego: obecnie 97% naszej 
produkcji jest przeznaczona na eksport. Mamy długą historię 
sukcesów. Elsa to marka rozpoznawalna na całym świecie jako 
synonim jakości i niezawodności.  

Zawsze staramy się zadowolić naszych klientów, pracując z nimi 
synergicznie. Wszystko to w połączeniu z niezawodnością całej 
produkcji sprawiło, że sukces serii Supercombinata nie ma sobie 
równych.



DOSKONAŁOŚĆ 
MADE IN ITALY…
Wszystkie nasze produkty są projektowane, opracowywane 
i produkowane we Włoszech. Sprzęt ELSA jest projektowany 
i budowany w naszej fabryce, z wykorzystaniem wyłącznie 
najlepszych materiałów.



Została zaprojektowana   
w taki sposób, aby 
sprostać coraz to 
większym wymaganiom 
w zakresie konserwacji 
i napraw otworów. 

Dzięki niewielkim 
rozmiarom oraz 
wszechstronności 
i precyzji, może 
wykonywać obróbkę 
bezpośrednio na 
miejscu, skracając czas 
i zmniejszając koszty 
tradycyjnej naprawy 
otworów.

Niezawodna, wydajna 
i łatwa w użyciu, seria 
Supercombinata jest 
kompletną odpowiedzią 
na potrzeby naszych 
klientów.

Seria 
SUPERCOMBINATA



WYTACZANIE ORAZ NAPAWANIE, OBRÓBKA CZOLOWA 
I TWORZENIE ZŁOBÓW, NACINANIE POD SEEGER, 
GWINTOWANIE, WYGNIATANIE GWINTÓW WEWNĘTRZNE I 
WIERCENIE

Wytaczanie wewnętrzne od: 
Ø 22 mm (0,86" ) do 1200 mm (47,24")

Napawanie wewnętrzne od: 
Ø 30 mm (1,18") do  1200 mm (47,24")

· EASY 

· EASY Compact 

· SC1 

· SC2 

· SC2 Compact 

· SC3



DO WYTACZANIA
Ø 22 - 160 mm (0,87" - 6,30")

Zestawy redukcyjne zostały zaprojektowane, aby zapewnić 
wszechstronność w użytku przenośnych wytaczarko-napawarek z serii 
Supercombinata. Z dodaniem wrzecion wytaczarskich Ø 20, 30 lub 40 mm 
rozszerza pole obróbki skrawaniem, umożliwiająca obróbkę od Ø 22 mm.

DO DUŻYCH ŚREDNIC
Ø 400 - 1200 mm (15,75" - 47,24")

Zestaw przeznaczony jest do poszerzenia standardowego zakresu obróbki 
wytaczarek przenośnych Supercombinata, umożliwiając wytaczanie 
wewnętrzne i napawanie wewnętrzne od Ø 400 mm do Ø 1200 mm.

DO OBRÓBKI CZOŁOWEJ
Ø 48 - 800 mm (1,89" - 31,50")

Zestaw został zaprojektowany, aby zapewnić dużą wszechstronność 
zastosowania przenośnym wytaczarkom z serii Supercombinata. Składa 
się z głowicy do obróbki czołowej  na płaszczyznach ortogonalnych 
oraz do tworzenia gniazd dla pierścieni seegera i o-ringów przy użyciu 
standardowych narzędzi i ostrzy od Ø 48 mm do Ø 800 mm.

DO GWINTOWANIA
Ø 120 - 350 mm (4,72" - 13,78")

Zestaw został zaprojektowany, aby zapewnić dużą wszechstronność 
zastosowania wytaczarkom przenośnym z serii Supercombinata, 
umożliwiając generowanie gwintów wewnętrznych w zakresie Ø 120 - 350 
mm.

DO OBRÓBKI ZEWNĘTRZNEJNEJ
Ø 100 - 300 mm (3,94” - 11,81”)

Zestaw został zaprojektowany tak, aby zapewnić dużą wszechstronność 
zastosowania wytaczarkom przenośnym serii Supercombinata i umożliwia 
wytaczanie zewnętrzne oraz napawanie zewnętrzne w zakresie Ø 100 - 300 
mm.

Produkty

Wzbogać Twoją Supercombinata 
ZESTAWY I AKCESORIA
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