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ZAUFANIE DO PRECYZJI
Grupa INDEX ze swoimi markami INDEX i TRAUB od ponad 100 lat zalicza się do 
wiodących światowych producentów tokarek CNC, jednowrzecionowych i wielo-
wrzecionowych produkcyjnych automatów tokarskich, automatów tokarskich 
wzdłużnych, centrów tokarsko-frezarskich oraz jako dostawca usług związanych 
z obrabiarkami. Posiadając pięć zakładów produkcyjnych, siedem spółek handlo-
wych i usługowych oraz innych partnerów handlowych, jesteśmy bezpośrednio 
do Państwa dyspozycji na wszystkich kontynentach, oferując kompleksową  
obsługę.

Jakość, niezawodność i najwyższy poziom innowacyjności, a także zrównoważona 
kocepcja oraz działanie naszych ekspertów znajdują odzwierciedlenie w naszych 
produktach i kompleksowych usługach – nasz slogan jest naszą inspiracją: 
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 BRANŻE

INŻYNIERIA MECHANICZNA ARMATURA CIECZEŚRODKI TRANSPORTU ROZWIĄZANIA MEDYCZNELOTNICTWO OPTYKA MIKRO MECHANIKA

Wspornik wirnika
Stal
Ø 140 mm × 285 mm

Wał napędowy
Stal
Ø 60 mm x 510 mm

Głowica rewolwerowa
Stal
Ø 273 mm x 76 mm

Śruba dyszy 
Stal
Ø 25 mm x 90 mm

Koperta zegarka
Stal
Ø 52 mm x 45 mm

Śruba kostna
Tytan
Ø 11 mm x 64 mm

Zębnik planetarny
Stal
Ø 35 mm x 43 mm

Koronka wiertnicza
Stal
Ø 60 mm x 178 mm

Złączka
Mosiądz
Ø 19 mm x 29 mm

Ślimak przekładni 
Stal nierdzewna
Ø 10 mm x 20 mm

Łacznik Implantu
Tytan
Ø 2,5 mm x 12 mm

Końcówka oczkowa
Stal
Ø 52 mm x 235 mm

Dyfuzor
Aluminium
Ø 180 mm × 240 mm

Wał napędowy
Stal
Ø 18 mm x 148 mm

Kołnierz
Stal
Ø 178 mm x 120 mm

Tłok 
Stal
Ø 18 mm x 65 mm

Obudowa złącza
Aluminium
Ø 40 mm x 38 mm

Panewka stawu biodrowego 
Tytan
Ø 54 mm x 30 mm

OPRACOWANO DLA NAILEPSZEGO WYKONANIA
Nasze produkty i rozwiązania sprawdzają się w każdej branży, ponieważ mówimy
językiem naszych klientów. Niezależnie, czy ważne są dokładność i precyzja  
mechanizmu zegarowego, najwyższy poziom bezpieczeństwa podzespołów  
lotniczych i kosmicznych, najwyższą jakości powierzchni w technologii  
medycznej, czy też maksymalnie wydajna produkcja wielu wariantów w prze-
myśle motoryzacyjnym. Nasze know-how jest przewagą dla naszych klientów.
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Frezowanie 
jednoostrzowe

Toczenie poligonalne

Łuszczenie metodą 
Power Skiving

INDEX ChipMaster
Optymalne łamanie wiórów  
dla wyższej produktywności 
i niezawodności procesu

Dostępne jest więcej  
pomocnych pakietów 
oprogramowania –  
zapytaj nas!

Wytaczanie wielokątów
Wielokąty wewnętrzne lub zewnętrzne 
np. do niezawodnych połączeń wał-piasta 
w podzespołach napędowych

Szlifowanie
Kompletna obróbka toczeniem i szlifowaniem przy jednym 
mocowaniu, z dokładnością co do μ, np. przy szlifowaniu  
gwintów, szlifowaniu kształtów nieokrągłych, szlifowaniu 
zewnętrznym, wewnętrznym lub powierzchniowym.

Dłutowanie
uzębienia

Frezowanie

Wielostopniowe łuszczenie  
gwintów i toczenie zewnętrzne 
w jednym cyklu z  
oszczędnością czasu  
do 40%

Toczenie gwintu

 TECHNOLOGIE

Gratowanie 
konturów 3-D
za pomocą

„EntgratenPro”

Łuszczenie gwintów wewnętrznych
np. M1.4 x 0.3 z wrzecionem 
wysokoobrotowym na ciecz

High-Speed łuszczenie
gwintów z dużą prędkością

Wiercenie głębokich 
otworów
z chłodzeniem wewnętrznym 
do 140 bar 

Frezowanie za  
pomocą „Torx-Pro”

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE NAJLEPSZYCH TECHNOLOGII

Od dziesięcioleci zajmujemy się integracją technologii procesów takich jak 
szlifowanie, toczenie poligonalne, łuszczenie gwintów z  dużą prędkością, 
wiercenie głębokich otworów, wytaczanie wielokątów, nacinanie kół zęba-
tych, gratowanie, znakowanie lub mierzenie. Wspólnie z naszymi klientami 
systematycznie rozwijamy nasze produkty i  technologie, ponieważ to 
wszystko zależy od właściwego zastosowania. Różnorodność technologii, 
którą można zastosować w obrabiarkach INDEX i TRAUB jest często większa, 
niż można to sobie wyobrazić. Zachęcamy do kontaktu z naszymi 
technikami! Chętnie podzielimy się poradami w zakresie 
pojedynczych procesów aż do kompletnej obróbki.
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TOKARKI UNIWERSALNE TOKARKI UNIWERSALNE

INDEX B400
 82 mm przelot wrzeciona
 315 mm średnica uchwytu 
 750 mm długość toczenia
 głowica rewolwerowa  

z 12 stałymi lub napędzanymi  
stacjami narzędziowymi

TRAUB TNA500
 102 mm przelot wrzeciona
 400 mm średnica uchwytu
 750 mm długość toczenia
 głowica rewolwerowa  

z 12 stałymi lub napędzanymi  
stacjami narzędziowymi

INDEX B500
 102 mm przelot wrzeciona 
 400 mm średnica uchwytu 
 750 mm długość toczenia
 głowica rewolwerowa  

z 12 stałymi lub napędzanymi  
stacjami narzędziowymi

TRAUB TNA400
 82 mm przelot wrzeciona
 315 mm średnica uchwytu
 750 mm długość toczenia
 głowica rewolwerowa  

z 12 stałymi lub napędzanymi  
stacjami narzędziowymi

Nasze tokarki uniwersalne cieszą się na całym świecie doskonałą opinią pod 
względem skrawania dużych elementów w uchwytach lub z pręta. Dzięki 
precyzji, wydajności, krótkim czasom przezbrajania oraz intuicyjnej obsłudze 
obrabiarki te wyznaczają standardy w  swojej klasie. Już w  podstawowej  
konfiguracji umożliwiają dostosowanie do danego zadania obróbkowego – 
przy budowie prototypów, narzędzi lub form, przy produkcji małych i średnich 
wielkości serii, a także do zastosowań na liniach produkcyjnych.

 Solidna konstrukcja

 Elastyczne zastosowanie

 Wydajne skrawanie

INDEX B400, B500 

TRAUB TNA400, TNA500
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CENTRA TOKARSKIE  CENTRA TOKARSKO-FREZARSKIECENTRA TOKARSKIE  CENTRA TOKARSKO-FREZARSKIE
Nasze centra tokarskie i tokarsko-frezarskie wyznaczają standardy w zakresie 
ekonomicznej obróbki kompletnej. Dzięki możliwości zastosowania do 4 narzędzi 
jednocześnie,mocnym elektrowrzecionom frezarskim do obróbki 5-osiowej, 
dużym zapasom narzędzi w magazynkach narzędziowych oraz licznym możli-
wościom konfiguracji obrabiarek i automatyzacji, rozwiązania INDEX i  TRAUB 
spełniają wszystkie wymagania.

 Ekonomiczna obróbka kompletna

 Szeroki zakres zastosowań:  
Motoryzacja | Lotnictwo i kosmonautyka | Budowa maszyn

 Elastyczny system modułowy

INDEX G200.2
 65 mm przelot wrzeciona
 165 mm średnica uchwytu
 660 mm długość toczenia
 Rewolwer / zintegrowane  
 wrzeciono frezarskie 

INDEX G300, G320
 102 mm przelot wrzeciona
  250 / 315 mm średnica uchwytu
 1400 mm długość toczenia
 Do 3 suportów narzędziowych
 G320 z elektrowrzecionem frezarskim

INDEX G400, G420
 120 mm przelot wrzeciona
 400 mm średnica uchwytu
 1600 / 2300 mm długość toczenia
 Do 3 suportów narzędziowych
 G420 z elektrowrzecionem frezarskim

INDEX G500, G520
 120 mm przelot wrzeciona
 500 mm średnica uchwytu
 1600 / 2300 mm długość toczenia
 Do 3 suportów narzędziowych
 G520 z elektrowrzecionem frezarskim

TRAUB TNX65
 65 mm przelot wrzeciona
 175 mm średnica uchwytu
 650 mm długość toczenia
 Możliwość wyboru jednostki  

frezarskiej lub do 4 rewolwerów

INDEX R200
 65 mm przelot wrzeciona
 175 mm średnica uchwytu
 300 mm długość toczenia
 2 elektrowrzeciona frezarskie

INDEX G200.3, G220
 76 mm przelot wrzeciona
 160 / 230 mm średnica uchwytu
 900 mm długość toczenia
 Do 3 suportów narzędziowych
 G220 z elektrowrzecionem frezarskim

INDEX R300
 102 mm przelot wrzeciona
 315 mm średnica uchwytu
 590 mm długość toczenia
 2 elektrowrzeciona frezarskie

INDEX G200.3, G220, G300, G320, G400, G420, G500, G520 INDEX R200, R300
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PRODUKCYJNE AUTOMATY TOKARSKIE

INDEX ABC
 65 mm przelot wrzeciona
 90 mm średnica uchwytu
 280 mm długość toczenia
 Do 18 stacji narzędziowych  

i wrzecion synchronicznych

INDEX C200
 65 (90) mm przelot wrzeciona
 160 mm średnica uchwytu
 550 mm długość toczenia
 3 głowice rewolwerowe z maks. 

42 stacjami narzędziowymi

INDEX C100
 42 mm przelot wrzeciona
 110 mm średnica uchwytu
 400 mm długość toczenia
 3 głowice rewolwerowe z maks.  

42 stacjami narzędziowymi

PRODUKCYJNE AUTOMATY TOKARSKIE
Produkcyjne automaty tokarskie INDEX zostały opracowane specjalnie do 
szybkiej i  zoptymalizowanej pod względem kosztów produkcji typowych ele-
mentów do automatycznego toczenia oraz wymagających elementów toczo-
nych numerycznie. Elastyczność technologii CNC w połączeniu z szybkością kla-
sycznych automatów pozwala na ekonomiczną produkcję małych i średnich serii. 

 Ekonomiczna obróbka kompletna

 Wysoka produktywność dzięki równoległemu użyciu narzędzi

 Szybka i zoptymalizowana praca do obróbki z prętów i z uchwytów

INDEX ABC

INDEX C100, C200
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Technologia 8-wrzecionowa INDEX
Wariant z dwoma uchylnymi wrzecionami synchronicznymi,
suportami do wiercenia poprzecznego i od tyłu. 

Technologia 6-wrzecionowa INDEX
Wariant z jednym wrzecionem synchronicznym,  
suportami przecinajacymi i do wiercenia od tyłu.

WIELOWRZECIONOWE AUTOMATY TOKARSKIE

INDEX MS16-6 
INDEX MS16-6 Plus
 16 / 22 mm przelot wrzeciona
 10 000 min-1 obroty maks.
 15 kW moc maks.
 Do 12 suportów narzędziowych

INDEX MS32-6
 32 mm przelot wrzeciona
 8 000 min-1 obroty maks.
 19 kW moc maks.
 Do 12 suportów narzędziowych

INDEX MS52-6
 52 mm przelot wrzeciona
 5 000 min-1 obroty maks.
 30 kW moc maks. 
 Do 12 suportów narzędziowych

INDEX MS22-8
 22 (24) mm przelot wrzeciona
 10 000 min-1 obroty maks.
 15 kW moc maks.
 Do 16 suportów narzędziowych

INDEX MS40-6
 40 mm przelot wrzeciona
 7 000 min-1 obroty maks.
 24 kW moc maks. 
 Do 12 suportów narzędziowych

INDEX MS24-6
 24 mm przelot wrzeciona
 10 000 min-1 obroty maks.
 15 kW moc maks.
 Do 12 suportów narzędziowych

INDEX MS40-8
 40 mm przelot wrzeciona
 7 000 min-1 obroty maks.
 24 kW moc maks. 
 Do 16 suportów narzędziowych

WIELOWRZECIONOWE AUTOMATY TOKARSKIE
Wielowrzecionowe automaty tokarskie INDEX z 6 lub 8 wrzecionami tokar-
skimi łączą elastyczność technologii CNC z wydajnością toczenia wielowrze-
cionowego: nadają się do zastosowania zarówno w produkcji seryjnej różnego 
rodzaju części precyzyjnych jak i, ze względu na krótkie czasy przezbrajania, 
do mniejszych serii. We wszystkich przypadkach tokarki wielowrzecionowe 
zachwycają wysoką opłacalnością dla użytkownika. 

 Wysoka produktywność dzięki dwóm suportom  
narzędziowych na wrzeciono

 Efektywna obróbka tylna 

 Krótkie czasy przezbrajania
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TRAUB TNL12
 13 mm przelot wrzeciona
 120 mm długość toczenia 
 12 000 min-1 obroty maks.
 20 stacji narzędziowych 
 Obróbka symultaniczna do maks.  

4 suportów narzędziowych

TRAUB TNL20
 20 mm przelot wrzeciona
 700 mm długość toczenia 
 10 000 min-1 obroty maks. 
 26 stacji narzędziowych 
 Obróbka symultaniczna do maks.  

4 suportów narzędziowych

AUTOMATY TOKARSKIE WZDŁUŻNE 
Różnorodność wariantów i  precyzja elementów obrabianych określają wy-
magania stawiane nowoczesnym tokarkom wzdłużnym. Automaty tokarskie 
wzdłużne TRAUB są przeznaczone do precyzyjnej i wydajnej obróbki elemen-
tów do  średnicy maks. 32  mm. Wyróżniają się maksymalną wydajnością 
w połączeniu z łatwością przezbrajania i programowania.

 Obróbka kompletna skomplikowanych przedmiotów 

 Wysoka elastyczność dzięki możliwości modułowej rozbudowy

 Możliwość szybkiego przezbrojenia na krótkie toczenie

TRAUB TNL32
 32 mm przelot wrzeciona
 700 mm długość toczenia 
 8 000 min-1 obroty maks. 

 28 stacji narzędziowych 
 Obróbka symultaniczna do maks.  

3 suportów narzędziowych

TRAUB TNL12

TRAUB TNL20-11

TNL32-11

AUTOMATY TOKARSKIE WZDŁUŻNE 
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Podajniki prętów

Rozwiązania zintegrowane z obrabiarkami

Rozwiązania automatyzacji z wykorzystaniem robotów

Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta

AUTOMATYZACJAROZWIĄZANIA W ZAKRESIE AUTOMATYZACJI
Rozwiązania w zakresie automatyzacji Made by INDEX zapewniają inteligentną 
obsługę elementów obrabianych. Oferujemy szeroki zakres możliwości do 
wszystkich naszych obrabiarek. Począwszy od podajnika prętów, zintegrowa-
nych z obrabiarką lub automatyzacja przez roboty, aż po indywidualne rozwiąza-
nia dostosowane do konkretnych zastosowań. 

 Wszystko od jednego dostawcy

 Elastyczny standardowy zestaw modułowy

 Możliwości rozbudowy dostosowanej do wymagań klienta

Inteligentna auto- 
matyzacja – korzyść 
w elastyczności 
i ekonomii 

Odpowiednie rozwiązanie dostosowane do 
indywidualnych wymagań klienta – dzięki  
wieloletniemu doświadczeniu z wielu branż:

 taśmociągi / przenośniki o ruchu okrężnym
 chwytaki na rewolwerze
 systemy rozładunkowe
 szyny magazynkowe 
 systemy ładowarek portalowych
 stacje palet
 roboty 
 i wiele innych.

Przez wykorzystanie robota iXcenter 
można surowe i/lub obrobione
elementy szybko, bezpiecznie i elastycz-
nie ładować i odprowadzać.  
W zależności od typu obrabiarki, robot 
jest ergonomicznie zintegrowany i/lub 
zapewnia możliwość elastycznej i  
modułowej rozbudowy zgodnie z  
wymaganiami klienta. 

Nasze obrabiarki oferują różne rozwiązania 
doprowadzania i odprowadzania elementu 
obrabianego – szybko, bezpiecznie i bez 
uszkodzeń, np.:

 elastyczne doprowadzanie i odprowadzanie 
za pomocą ładowarki portalowej z pojedyn-
czym lub podwójnym chwytakiem

 Systemy portalowe z przenośnikiem 
taśmowym do rozładunku elementu  
obrabianego

 Wypłukiwanie przez prezciwwrzeciono

Podajniki prętów INDEX są optymalnie 
dostosowane do toczenia z użyciem  
jednego i kilku wrzecion na naszych 
obrabiarkach. Wyróżniają się krótkim 
czasem przezbrajania, szybką wymianą 
prętów i prowadzeniem prętów generu-
jącym niski poziom wibracji w celu uzy-
skania optymalnej jakości powierzchni. 
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STEROWANIE I OPROGRAMOWANIEiXpanel – rozwiązanie w kokpicie 

Sterowanie CNC

TRAUB WinFlexIPSPlus

Maszyna wirtualna INDEX – VMpro

STEROWANIE  OPROGRAMOWANIE
U nas masz wybór: Siemens Sinumerik 840D solution line, TRAUB TX8i-s V8 
na bazie Mitsubishi lub Fanuc 31i-B. Nasze systemy sterowania są wbudowane 
w system operacyjny iXpanel i umożliwiają optymalne wykorzystanie obrabiarki 
w twojej organizacji produkcji. Więcej bardzo pomocnych narzędzi znajduje 
się w naszej ofercie oprogramowania do programowania i symulacji 3D.

 iXpanel – rozwiązanie w kokpicie 

 Systemy sterowania dostosowane do życzeń klienta

 Lepiej symulować niż naprawiać

Skoncentrowanie na 
produkcji i sterowaniu –  
z uwzględnieniem  
koncepcji  Przemysł 4.0. 

Koncepcja obsługi iXpanel to początek  
produkcji w sieci. Dzięki iXpanel
użytkownik w każdej chwili może
uzyskać bezpośrednio przy obrabiarce
dostęp do wszystkich informacji
istotnych do ekonomicznej produkcji. 

Wydajność nowoczesnej obrabiarki 
zależy nie tylko od dobrej koncepcji ma-
szyny, lecz również w znacznym stopniu 
od zastosowanego sterowania CNC. 
Aby zapewnić optymalną wydajność 
twojej obrabiarki, oferujemy następujące 
systemy sterowania:

 Siemens Sinumerik 840D solution line
 TRAUB TX8i-s V8
 Fanuc 31i-B

Szybciej do przedmiotu obrabianego 
przez wygodną pomoc w programowa-
niu i symulacji w obrabiarce INDEX:

 Optymalizacja czasu jednostkowego
 Krótszy czas przezbrajania dzięki 

łatwemu wyszukiwaniu błędów na 
komputerze

 Monitorowanie kolizji
 Identyczne zachowanie maszyny 

wirtualnej i rzeczywistej

WinFlexIPSPlus oprócz wielu
skutecznych funkcji wspomagających
programowanie, optymalizację i
i symulację, oferuje również „tryb
ustawiania i tryb automatyczny”
w modelu 3D z kompletnymi elemen-
tami obsługi i funkcjami. 
Jak w prawdziwej obrabiarce –  
wszystko na komputerze!

20 21



OPRAWKI NARZĘDZIOWE I CZĘŚCI ZAMIENNEINDEX oprawki narzędziowe

INDEX Części zamienne i akcesoria 

Oprawki narzędziowe bezpośrednio od 
producenta maszyny. Dla naszych klientów 
przygotowaliśmy w ofercie optymalne 
oprawki, a nawet więcej: jako bardzo 
korzystne rozwiązanie przygotowaliśmy od-
powiednie pakiety oprawek narzędziowych.  
Aby zapewnić bezusterkową produkcję, 
oferujemy szybki i kompleksowy serwis 
naprawczy oprawek narzędziowych.

Zapewnij ciągłość swojej produkcji! Jeżeli
klient potrzebuje części zamiene lub akceso-
ria do swoich obrabiarek, nasz zespół ds.
zamówień części zamiennych udzieli profe-
sjonalnej i kompleksowej pomocy przez
indywidualne doradztwo.
Skorzystaj z naszych oryginalnych produktów
w jakości producenta i wysokiej dostępności
części zamiennych, nawet do starszych
obrabiarek.

Kupuj swoje potrzeby online, wszystko od jednego dostawcy:  
oprawki narzędziowe, uchwyty, części zamienne, surowce,  
materiały eksploatacyjne i akcesoria.  
Na życzenie z możliwością zintegrowania z systemem ERP klienta. 

 f Ponad 130 000 wysokiej jakości artykułów
 f Wysyłka z reguły tego samego dnia
 f Szybkie znajdywanie dzięki inteligentnym funkcjom wyszukiwania 
 f Procesy zakupowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta
 f Łatwa obsługa zwrotów 

Zarejestruj się już teraz i skorzystaj:
 ixshop.index-traub.com

Nasi partnerzy w iXshop:

OPRAWKI NARZĘDZIOWE  CZĘŚCI ZAMIENNE 
INDEX jest jedynym producentem obrabiarek na świecie, który oferuje własny, 
kompleksowy program oprawek narzędziowych. W  naszym iXshop klient 
otrzyma wszystko do swojej obrabiarki: od oryginalnych części zamiennych 
po akcesoria – wystarczy zamówić online – przez całą dobę.

 Standardowe lub indywidualne oprawki narzędziowe –  
bezpośrednio od producenta obrabiarki 

 Wysoka dostępność części zamiennych –  
również do starszych obrabiarek

 Wystarczy zamówić online w sklepie iXshop

Opatentowane  
zazębienie typu W
Dzięki systemowi szybkiego mocowania 
INDEX ze zintegrowanym zazębieniem 
typu W, oprawki narzędziowe do 
obrabiarek jedno- i wielowrzecionowych 
można wymieniać w mgnieniu oka  
bez konieczności skomplikowanego 
ustawiania.

PORTAL ZAMÓWIEŃ
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EquipmentApps

StatusApps

ConditionApps

JobApps

iXworld  iX4.0

Oprócz naszego portalu zakupowego iXshop oraz portalu usługowego 
 iXservices, iXworld obejmuje również iX4.0 – platformę INDEX IoT, która 
umożliwia zintegrowanie wszystkich obrabiarek produkcyjnych z  rozwiąza-
niami cyfrowymi. Aplikacje iX4.0 umożliwiają wprowadzenie wielu uspraw-
nień w bieżącej działalności produkcyjnej.

 Możliwość komunikacji do obrabiarek INDEX TRAUB  
i maszyn innych producentów

 Zwiększenie wykorzystania i dostępności obrabiarek

 Zachowanie standardów i pełna przejrzystość  
w wykorzystaniu danych

Zacznij już teraz i  
korzystaj z wszystkich 
aplikacji bezpłatnie 
przez 12 miesięcy 
dzięki iX4.0 go

Computer 
zewnętrzny Tunel

Aplikacje iX4.0 są  
kompatybilne z każdym 
urządzeniem mobilnym 
ze standardową przeglą-
darką internetową

iX4.0 – razem w cyfrowy świat

Bezpieczne połączenie!

Aplikacje iX4.0 zapewniają optymalne wsparcie w rozpoznawaniu 
potencjału i proaktywnie informują o pojawiających się w obrabiarce 
nieprawidłowościach, zanim dojdzie do przestoju.

 Zapewnij dostępność obrabiarki przez monitorowanie  
stanu technicznego. 

 Zwiększ wykorzystanie swoich obrabiarek przez analizę 
 wydajności.
 Dokumentuj stan maszyny podczas produkcyji 
 i ustalaj RZECZYWISTE koszty.

Stabilne i bezpieczne połączenie wszystkich obrabiarek z platformą IoT iX4.0  
to podstawa digitalizacji Twojej produkcji. 

 Zgodność ze standardami, takimi jak OPC UA, umati i MQTT.
 Szyfrowana transmisja danych z 192-bitowym szyfrowaniem zgodnie  

z zaleceniami Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informacji.
 Przechowywanie danych w chmurze SAP na terenie Europy. 

ŚWIAT CYFROWEJ INTEGRACJI
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iXservices

INDEX Produkty serwisowe i remonty 

INDEX Wsparcie procesu 

INDEX Szkolenie 

INDEX Rozwiązania finansowe 

Czy wiesz, że ponad 
50% usterek można 
rozwiązać bezpośrednio 
przez naszą infolinię?

PORTAL SERWISOWY

 INDEX Finansowanie 
Dostosowane rozwiązanie finansowe
zapewni Twojej firmie elastyczność. 

 INDEX Performance model leasingowy
Zapewniamy maksymalną elastyczność 
i dostępność techniczną.

 INDEX Szkolenie
Dobrze przeszkolony personel dzięki 
profesjonalnym i praktycznym szko-
leniom. Nasz zespół szkoleniowy 
oferuje profesjonalne kursy i szkole-
nia dla pracowników w określonych 
obszarach. Wydajność obrabiarek 
wzrośnie jeszcze bardziej, gdy będzie 
obsługiwana przez dobrze przeszkolo-
ny personel. Teraz szkolenia możliwe 
również w formacie online!

 INDEX Ustawienie 
 Optymalny początek produkcji.

 INDEX Przezbrojenie 
Optymalny proces produkcji Twojego
nowego przedmiotu obrabianego.

 INDEX Optymalizacja procesów 
Zwiększ produktywność dzięki zopty-
malizowaniu przebiegu procesu.

 INDEX Sprawdzenie maszyny 
Analiza stanu zapewniająca  
bezpieczną dostępność techniczną.

 INDEX Konserwacja 
Unikaj przestojów planując  
z wyprzedzeniem.

 INDEX Remont podzespołów  
i INDEX remont kompleksowy 
Profesjonalne remonty i naprawy  
w jakości producenta.

Kupując obrabiarkę INDEX lub TRAUB masz produkt o wyjątkowej jakości. 
Wspieramy Ciebie abyś jak najdłużej cieszył się bezawaryjną produkcją,  
zapewniając wiele usług serwisowych. Nasi doświadczeni eksperci oferują 
ogromną wiedzę, kompetencje i niezawodność. 

 Jesteśmy do dyspozycji – osobiście na miejscu,  
online przez serwis zdalny lub przez infolinię 

 Ponad 150 techników serwisowych na terenie Niemiec oraz 
punkty serwisowe w ponad 50 krajach na całym świecie

 Zgłoś natychmiast awarię online za pomocą TicketManager 
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INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky 
Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen 

Tel.   +49 711 3191-0 
Faks  +49 711 3191-587 
info@index-werke.de
www.index-werke.de
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Obserwuj nas w mediach społecznościowych

BRAZYLIA I Sorocaba
INDEX Tornos Automaticos Ind. e Com. Ltda.
Rua Joaquim Machado 250 
18087-280 Sorocaba - SP
Tel. +55 15 2102 6017 
info@index-traub.com.br 
www.index-traub.com.br

CHINY I Shanghai
INDEX Trading (Shanghai) Co., Ltd. 
No.526, Fute East 3rd Road
Shanghai 200131 
Tel. +86 21 54176637 
info@index-traub.cn 
www.index-traub.cn

CHINY I Taicang
INDEX Machine Tools (Taicang) Co., Ltd.
1-1 Fada Road, Building no. 4
Ban Qiao, Cheng Xiang Town
215413 Taicang, Jiangsu
Tel. +86 512 5372 2939
taicang@index-traub.cn
www.index-traub.cn

DANIA I Langeskov
INDEX TRAUB Danmark
Havretoften 1
5550 Langeskov
Tel. +45 30681790 
info@index-traub.dk
www.index-traub.dk

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

NIEMCY I Deizisau
INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky 
Plochinger Straße 44
73779 Deizisau 
Tel. +49 711 3191-0
info@index-werke.de
www.index-werke.de

NIEMCY I Reichenbach
INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky
Hauffstraße 4 
73262 Reichenbach 
Tel. +49 7153 502-0
info@index-werke.de
www.index-werke.de

FINLANDIA I Helsinki
INDEX TRAUB Finland
Hernepellontie 27
00710 Helsinki
Tel. +358 10 843 2001
info@index-traub.fi
www.index-traub.fi 

FRANCJA I Paris
INDEX France S.à.r.I
12 Avenue d’Ouessant / Bâtiment I
91140 Villebon-sur-Yvette
Tel. +33 1 69 18 76 76 
info@index-france.fr 
www.index-france.fr

FRANCJA I Bonneville
INDEX France S.à.r.I
399, Av. de La Roche Parnale
74130 Bonneville Cedex
Tel. +33 4 50 25 65 34 
info@index-france.fr
www.index-france.fr 

NORWEGIA I Oslo
INDEX-TRAUB Norge AB
Liadammen 23
1684 Vesterøy
Tel. +47 93080550 
info@index-traub.no
www.index-traub.no

ROSJA I Toglyatti
INDEX RUS
Lesnaya Street 66
445011 Toglyatti
Tel. +7 848 269 16 00
info@index-rus.ru
ru.index-traub.com

SZWECJA I Stockholm
INDEX TRAUB Nordic AB
Fagerstagatan 2
16308 Spånga
Tel. +46 8 505 979 00 
info@index-traub.se 
www.index-traub.se

SZWAJCARIA I St-Blaise
INDEX Werkzeugmaschinen (Schweiz) AG
Av. des Pâquiers 1
2072 St-Blaise 
Tel. +41 32 756 96 10
info@index-traub.ch
www.index-traub.ch

SŁOWACJA I Malacky
INDEX Slovakia s.r.o.
Vinohrádok 5359 
901 01 Malacky
Tel. +421 34 286 1000
info@index-werke.de
sk.index-traub.com

U.S.A. I Noblesville
INDEX Corporation
14700 North Pointe Boulevard
Noblesville, IN 46060
Tel. +1 317 770 6300 
info@index-usa.com
www.index-usa.com


