
în industrie. În cele ce urmeaz` vom puncta doar 
câteva repere din lunga list` de inova]ii ale 
Wilson Tool în istoria sa de jum`tate de secol. 

Primul patent al firmei a fost ob]inut înc` din 
1969, îns` prima mare revolu]ie produs` pe pia]a 
sculelor pentru ma[ini de [tan]at cu turel` (Thick 
Turret) sa produs în 1981 prin lansarea de c`tre 
Wilson Tool a sculelor « Series 80® », acestea au 
fost primele scule ce nu mai foloseau bailag`re 
(adaosuri) pentru reglarea lungimii, fiind primele 
scule cu lungime ajustabil`. În 1991 au fost 
lansate seria de scule « Series 90® », scule ce 
au introdus pentru prima oar` pe pia]` inovativul 
sistem de strippere deta[abile (sistemul de re]i
nere a stripperului cu bil`), ce a f`cut ca schim
barea de scul` s` se fac` mult mai repede [i mai 
u[or ca înainte. Lungimea era setat` la aceste 
scule, de asemenea printrun sistem inovator 
« click and turn », timpul de setup fiind redus 
considerabil. « Series 90 » a fost mul]i ani cel 
mai popular sistem de scule din lume iar urma[ul 
acestuia, seria « Wilson HP » (acum la genera]ia 
HP2) este la ora actual` un lider de necontestat 
pe pia]`. 

O altă piatră de hotar în istoria Wilson Tool 
a fost lansarea sculelor „Wilson Wheel” ce per
mit t`ierea, bordurarea, nervurarea, debavurarea, 
precum [i multe alte aplica]ii pe ma[inile de 
[tan]at folosind un sistem cu role, scule ce au 
deschis orizonturi complet noi în lumea ma[inilor 
de [tantat CNC. Viteza cre[te de câteva ori, iar 
calitatea opera]iilor este incomparabil` fa]` de 
cea executat` cu scule standard. Sistemul a 
fost adoptat treptat de to]i marii produc`tori 
de ma[ini de [tan]at CNC ce ofer` precizie de 
pozi]ionare la cap [i, \n ultimii ani, de mai mul]i 
produc`tori de scule.  

Recent lansatul sistem de scule thick turret 
Wilson EXP® (sistemul universal cu inserturi 

Calitatea [i inova]ia continu` au fost principi
ile de baz` respectate înc` de la început. Gama de 
scule oferite acum cuprinde scule pentru centrele 
de [tan]at CNC din gama Trumpf®, Amada®, 
LVD®, PrimaPower®/FinnPower®, Pullmax®, 
Euromac® etc. precum [i scule pentru presele 
de îndoit tip abkant [i accesorii pentru de]
in`torii de astfel de ma[ini. În Europa, Wilson 
Tool are o facilitate de produc]ie ultramodern` 
în Marea Britanie (la Swindon) care deserve[te 
pia]a european`, iar opera]iunile în Europa sunt 
coordonate de la Rodenberg (Germania) unde 
Wilson Tool are un important centru logistic ce 
deserve[te birourile de vânz`ri situate în toate 
]`rile europene.

Wilson Tool a pus inova]ia pe primul loc [i a 
deschis multe noi drumuri în industria sculelor 
pentru industria prelucr`rii tablei. În cei 50 de 
ani, noi produse inovative au fost create per
manent având ca scop cre[terea productivit`]ii, 
produse ce au devenit rând pe rând standarde 

Wilson Tool

FLORIN MORARU    
ing. SM TECH SRL,
distribuitor Wilson Tool
www.sm-tech.ro
www.wilsontool.ro 

A tunci când Ken și Ruth Wilson au înfiinţat firma Wilson Tool în 1966, într-un subsol din 
White Bear Lake (SUA), probabil nu şi-au imaginat că peste 50 de ani această companie 
va deveni cel mai mare producător mondial de scule pentru centre de ştanţat CNC şi 

prese abkant, având o acoperire globală. Micul atelier de la început din Statele Unite s-a tranformat 
azi într-o uzină uriaşă ultramodernă, cu divizii de cercetare şi dezvoltare, iar cererea de pe toate 
continentele a determinat deschiderea de noi fabrici, mai întâi în Canada şi apoi pe celelalte conti-
nente în Europa, Asia, America de Sud.  

Wilson Tool
Maşini-unelte

50
ani

de
de existenţă, 
de inovaţie şi calitate

36    6/2016



deta[abile) a devenit de asemenea un adev`rat 
standard industrial prin flexibilitate, prin eco
nomiile realizate pentru utilizator [i prin timpul 
foarte mic de schimbare a sculei. 

În domeniul sculelor pentru centre de [tan]at 
Trumpf®, Wilson Tool a lansat la finele anilor 90’ 
inovativul sistem Wilson 2-4-1®. Sistemul 241 
permite cre[terea limitei de ascu]ire a poansoa
nelor Trumpf de la 3 la 6 mm (la ma[inile clasice 
Trumpf®  TC 200R, 500R, 260R, 240R etc) 
sau de la 6 la 9 mm la ma[inile din seria 1000 
(TruPunch 1000R, 2000R, 3000R, 5000R etc). 

Sistemul 241 a avut un succes deosebit pe 
pia]`, fiind preluat ulterior [i de Trumpf® (sub 
numele „Trumpf multiuse”) [i mai recent [i de alte 
firme produc`toare de scule sub diferite nume. 
Actualul sistem „2-4-1 Plus” aduce numeroase 
îmbun`t`]iri sistemului 241 original, în condi 
]iile men]inerii compatibilit`]ii 100% la scule. 
Evident Wilson Tool continu` s` produc` scule 
[i în sistemul Trumpf® clasic. De altfel filozofia 

firmei  „Good – Better – Best”  se aplic` la toate 
sistemele de scule (atât în domeniul sculelor 
Trumpf® cât [i Thick/ThinTurret), fiind produse 
sisteme de scule cu diverse nivele de perfor
man]`, de la sisteme clasice pân` la sisteme de 
scule ce încorporeaz` cele mai noi inova]ii ce 
permit productivit`]i înalte (toate beneficiind  
îns` de calitatea înalt` Wilson). 

Printre alte inovații care trebuie remarcate 
se num`r` [i Optima®, o variant` patentat` 
Wilson Tool de acoperire TiCN [i care asigur` 
poansoanelor acoperite astfel cea mai mare dura
bilitate de pe pia]`. O]elul Ultima® (pulberi 
sinterizate) este de asemenea disponibil pentru 
aplica]iile la care sunt necesare scule foarte rezis
tente la uzur` (prelucrare o]el inox dur etc). 

Scopul dintotdeauna al Wilson Tool a fost 
l`rgirea posibilit`]ilor de prelucrare pe centrele 
de [tan]at CNC [i eliminarea necesit`]ii unor 
opera]ii secundare, astfel încât aceste ma[ini s` 
devin` adev`rate surse de profit. |n cei 50 de ani, 
Wilson Tool a introdus pe pia]` mii de tipuri noi 
de scule forming pentru ma[ini de [tan]at CNC, 
contribuind masiv la faptul c` ma[inile de [tan]at 
CNC nu pot fi înlocuite la ora actual` de nici o alta 
tehnologie. Investi]iile mari în cercetare f`cute în 
cei 50 de ani au declan[at numeroase schimb`ri, 
iar noile produse lansate dea lungul vremii de 
Wilson Tool au schimbat atât industria sculelor 
cât [i pe cea a ma[inilorunelte de prelucrare a 
tablei. A

Avantajele sistemului 2-4-1 sunt: 
n  Reducerea costurilor prin cre[terea semnificativ` a limitei de ascu]ire 

(durata de via]` a sculelor)
n Setare [i reglare mult mai rapid` a sculelor
n  Setarea la unghi este sigur`, nu apar erori la setarea unei scule (cum 

se întâmpl` la sistemul clasic poanson  inel)
n  Nu este posibil` niciun fel de rota]ie nedorit` între poanson [i inel 

(datorit` vibra]iilor din timpul lucrului). 

Scule de calitate stil Trumpf®, Thick-Turret, Thin-Turret şi accesorii pentru maşini de ştanţat CNC  (pentru 
TRUMPF®, Amada®, Prima Power® /  Finn-Power®, LVD®, Pullmax®, Euromac®, Durma®, Boschert®, Murata-

Wiedemann®, Haco® etc) şi scule (poansoane, prisme, accesorii) pentru prese de îndoit tip abkant (Amada® / 
Promecam, TRUMPF®, LVD®, Beyeler®, Safan®,  Haco®, Gasparini®, Colly®, Durma®, Ermaksan® etc.) 

Consultanţă tehnică profesionistă, livrare rapidă.  
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