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NIKKEN  
Filozofia Codziennych Badań

W NIKKEN dążymy do przesuwania granic 
zaawansowanej produkcji i wierzymy, że 
odzwierciedleniem tego są “najwyższej klasy” produkty 
które posiadamy w naszej ofercie. Nieustannie staramy 
się udoskonalać naszą gamę produktów i usług, co 
ostatecznie doprowadziło do powstania Centrum 
Innowacji NIKKEN w Europie - NICe (Nikken Innovation 
Centre Europe).

NICe powstało na terenie tzw. Advanced Manufacturing 
Parku (AMP) w celu zapewnienia innowacyjnych rozwiązań 
dla przemysłu produkcyjnego. Znajdujący się w centrum 
badań i rozwoju brytyjskiego przemysłu produkcyjnego, 
z największymi światowymi firmami i organizacjami 
badawczymi, AMP jest idealnym rozwiązaniem dla 
firmy NIKKEN, która współpracuje w zakresie trudnych 
zastosowań z globalnymi organizacjami i liderami 
technologicznymi.

  Otwarte pod koniec 2015 roku, Centrum Innowacji 
NIKKEN ma Globalne znaczenie. Opracowujemy 
praktyczne rozwiązania dzięki współpracy z naszym 
„rodzicem” w Japonii oraz naszymi klientami w 
Europie i na świecie. Patrząc w przyszłość widzimy 
coraz więcej możliwości w tych dziedzinach. Nowe 
materiały i nowe procesy.   

Tony Bowkett - Dyrektor Generalny 
- NIKKEN Kosakusho Europ

  Naszym celem było stworzenie idealnego miejsca 
do badań nad zaawansowaną technologią które 
pozwoli nam odnieść sukces w sektorze lotniczym. 
Dzisiaj NICe jest światowym ośrodkiem badawczo-
rozwojowym firmy NIKKEN w zakresie wszelkich 
zaawansowanych technologii produkcyjnych. 
Wierzę,że wspólnie będziemy poszerzać horyzonty w 
tej dziedzinie.   

Akiharu Nagahama - Prezes i Dyrektor Generalny 
- NIKKEN Kosakusho Works Limited
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NIKKEN Kosakusho Europe jest spółką zależną NIKKEN 
Kosakusho Works Limited w Japonii i jest europejską 
siedzibą odpowiedzialną za rozwój i innowacje całej gamy 
produktów NIKKEN.

Dzięki działaniom na trzech kontynentach, biurach w 
ponad 70 krajach i gamie produktów liczącej ponad 
15 000, NIKKEN zdobył i utrzymuje renomę na całym 
świecie w zakresie produkcji innowacyjnych rozwiązań o 
najwyższej jakości.

Nasi ludzie są w centrum operacji. Nasz cel pozostaje 
niezmienny: utrzymać najwyższy standard jakości, 
wydajności i doskonałości naszych produktów i obsługi.

NIKKEN Kosakusho jest globalnym liderem i bezustanne 
udoskonala technologie następnej generacji poprzez 
zaawansowane badania i rozwój. Dzięki ścisłej 
współpracy z parnerami z branży,łącząc szkolania i 
wiedzę, zapewniamy naszym Klientom najwyższą jakość 
produktów i usług co pozwala im rywalizować i wygrywać 
w wymagających sektorach rynku.

NIKKEN  
Globalna Sieć i Obsługa



NIKKEN Kosakusho Europe jest wiodącym dostawcą elitarnych produktów inżynierii 
precyzyjnej.

 ■ Stoły obrotowe ze sterowaniem 
numerycznym CNC o wysokiej 
wydajności

 ■ Precyzyjne rozwiązania narzędziowe NC

 ■ Urządzenia nastawcze narzędzi 

 ■ Rozwiązania do optymalizacji wrzecion 

Bogata oferta produktów firmy NIKKEN w połączeniu z wiedzą techniczną, szkoleniami 
i usługami posprzedażowymi gwarantują dokonały serwis, który pozwala naszym 
Klientom konkurować na rynku globalnym.
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Platformy Maszynowe
Centrum Innowacji pokazuje ogromne możliwości 
firmy NIKKEN w dziedzinie obróbki wieloosiowej która 
obejmuje zróżnicowane wymagania branży wspierane 
zarówno pod względem technicznym jak i akademickim 
przez nasz zaawansowany zespół inżynierów produkcji.
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Wsparcie
Nasz zespół inżynierów oferuje usługi począwszy od konkretnej działalności opartej na projekcie aż po pełne wsparcie 
techniczne.

Wsparcie techniczne obejmuje:

 ■ Dynamiczną analize rozwiązującą problemy związane z 
drganiami utrudniającymi proces

 ■ Badanie i strojenie porocesów

 ■ Monitorowanie stanu wrzeciona

 ■ Kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb 
klienta.



Optymalizacja procesu i Ulepszania Maszyn
NIKKEN koncentruje się na produktywności i jest w stanie 
dostarczyć kompletne rozwiązania, które dają naszym 
klientom istotną przewagę.

Rozwiązania koncentrują się wokół szerokiej gamy 
możliwości udoskonalania maszyn, które tworzą 
elastyczną wieloosiową platformę maszynową, która ma 
zasadnicze znaczenie dla dzisiejszego rynku.

Nasz asortyment stołów 4 i 5-osiowych otwiera możliwości 
produkcji części w jednym cyklu, poprawiając przepływ 
procesu i wydajność.

Zaawansowane rozwiązania mocujące uzupełniają 
szeroki wybór 4 i 5-osiowych stołów obrotowych i 
uwzględniają ładowanie wielu części i zróżnicowane opcje 
automatyzacji.

Zaawansowany System Narzędzi NC
NIKKEN jest w stanie dostarczyć pełną gamę innowacyjnych 
narzędzi wrzecionowych służących do optymalizacji wydajności 
maszyn. Wszystkie dziedziny obróbki otrzymują dodatkową 
sztywność, poprawioną dokładność i powtarzalność dostarczaną 
przez zaawansowane narzędzia do obróbki wrzeciona. Możliwości są 
jeszcze bardziej rozszerzone dzięki uniwersalnym i stałym głowicom 
kątowym które przyczyniają się nie tylko do zwiększenia wydajności 
produkcji, lecz również umożliwiają uzyskanie dostępu do potencjalnie 
niedostępnych powierzchni.
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