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Historia YG-1
Firma YG-1 powstała w 1981 roku. Jej założycielem jest Hokeun Song, który zatrudniając 16 pracowników, przy 14
konwencjonalnych obrabiarkach, produkował frezy. Obecnie jego produkty znane są niemal na całym świecie a firma YG-1
jest jedną z największych firm produkujących narzędzia skrawające. Pasja i pewność siebie są kluczowymi czynnikami
odpowiadającymi za jego sukces.

YG-1 będzie rozwijać coraz bardziej innowacyjne produkty oraz
chce w dalszym ciągu pozostawać firmą, której priorytetem jest
zadowolenie klienta.

YG-1 MISJA, WIZJA I PODSTAWOWE WARTOŚCI

Chcemy bardzo podziękować wszystkim naszym klientom za ich
wsparcie oraz obiecujemy dalej rozwijać się z taką samą pasją.

MISJA

Satisfaction to Customers / Happiness to All
WIZJA

For Your Better Life, Global No.1, YG-1
PODSTAWOWE WARTOŚCI

Social
Value
Corporate
Value
Individual
Value

Social
Responsibility
Human
Respect

Ownership
Spirit

Założyciel i Prezes YG-1
CEO

Hokeun Song

WEWNĄTRZ YG-1
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KAMIENIE MILOWE

YG-1
YG-1 jest dostawcą szerokiej gamy narzędzi skrawających, zaopatrując wiele zakładów przemysłowych na całym świecie.
Utrzymując wysoki poziom kontroli jakości, YG-1 osiąga zaufanie klientów zapewniając im produkty i usługi najwyższej
jakości.

YG-1 JEST DOSTAWCĄ SZEROKIEJ GAMY NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH

PRZEMYSŁ

lotniczy

samochodowy

energetyczny

IT

medyczny

formy i matryce

WEWNĄTRZ YG-1

08

LINIE PRODUKTÓW

KAMIENIE MILOWE

Linie produktów
Wysoko wydajne produkty

FREZOWANIE
Frezy YG-1 są rozpoznawalne na świecie dzięki wysokiej jakości i produktywności, a bogata oferta daje szerokie
możliwości zastosowania niemal w każdej branży. Satysfakcję klientów zapewnia znaczny wzrost wydajności
produkcji przy korzystaniu z naszych narzędzi.

Frezy węglikowe 4G z powłoką Y. Zastosowanie do obróbki stali wstępnie
utwardzonych(do 55 HRc)
4G Mill

Obróbka z wysokimi prędkościami na mokro i sucho, doskonałe narzędzia do produkcji form i matryc.

Frezy X5070 z mikro ziarnistego węglika z powłoką Blue do stali
ulepszonych cieplnie(50~70 HRc)
X5070

Obróbka z wysokimi prędkościami na sucho, doskonałe narzędzia do produkcji form i matryc.

Frezy V7 Plus z mikro ziarnistego węglika, posiadają powłokę Y.
Zastosowanie frezów głównie do stali, żeliwa i stali nierdzewnych
V7 Plus

Unikalna geometria części roboczej ze zmiennym kątem pochylenia ostrzy, połączona z
nierównomiernym podziałem ostrzy od czoła, zapewnia maksymalną wydajność przy obróbce z
wysokimi prędkościami.

Frezy węglikowe TitaNox Power posiadają powłokę Y. Zastosowanie do
obróbki tytanu, stali nierdzewnej, Inconelu
TitaNox
Power

Do obróbki z wysokimi prędkościami materiałów trudno skrawalnych.
Doskonałe narzędzia dla przemysłu lotniczego i energetycznego.

Precyzyjne płytki do frezowania kopiowego mocowane do stalowych i
węglikowych uchwytów
i-Xmill

Zastosowanie optymalnej geometrii narzędzi dla większej niezawodności.
Kilkanaście typów płytek i uchwytów do zróżnicowanych zastosowań w produkcji form i matryc.

YG Mill płytki do frezowania
Wyjątkowa powłoka PVd (YG602), unikalne podłoże węglikowe płytek
YG Mill

Więcej informacji

Bardzo gęsta powłoka PVD z podwyższoną odpornością termiczną i wytrzymałością do ogólnych
zastosowań.
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Wysoko wydajne produkty

WIERCENIE
Wiertła YG-1, znane ze swej produktywności i wąskich tolerancji wykonania, które niezmiennie zadziwiają
klientów na całym świecie. Ich przewagę stanowi specjalnie zaprojektowana geometria, która zapewnia
wyjątkowo wysoką wydajność i zwiększa trwałość narzędzia.
Dostępny jest szeroki zakres średnic i wiele aplikacji do licznych zastosowań materiałowych.

Wiertła z 3 ostrzami, wykonane z mikroziarnistego węglika pokryte
powłoką “H” posiadające chłodzenie wewnętrzne.
Zastosowanie do stali węglowych, stali stopowych(~35 HRc), oraz żeliwa
Dream Drills
High Feed

Wiertła mają zwiększona wydajność dzięki pracy na zwiększonych obrotach i posuwach. Wiertła te mają
o 1.5~2 razy większą produktywność w porównaniu do wierteł standardowych z 2-ostrzmi.

Wiertła węglikowe Flat Bottom
Dream Drills
Flat Bottom

Wiertła do wykonania otworów z płaskim dnem. 180 stopniowy wierzchołek wiertła pozwala
również na wiercenie na płaszczyznach o dużych skosach lub nie jednolitym kształcie powierzchni.
Zoptymalizowany kształt ostrza pozwala na sprawne usuniecie wiórów z przestrzeni obróbczej.

Wiertła węglikowe zaprojektowane przez YG-1 powłoką TiAlN
(z / bez chłodzenia)
Dream Drills
General

Do zastosowania ogólnego, w materiałach o twardości 30~50 HRc. Specjalna konstrukcja wiertła dla
lepszego centrowania, lepszego usuwania wiórów i wydajnego wiercenia.

Wiertła węglikowe typu INOX zaprojektowane przez YG-1 z chłodzeniem
wewnętrznym i powłoką TiAlN do materiałów trudno obrabialnych takich
jak stale nierdzewne, stopy niklu i tytanu
Dream Drills
INOX

Specjalny kształt ostrza daje optymalny kształt wióra i przyśpiesza usuwanie wiórów z przestrzeni
obróbczej. Specjalna konstrukcja wiertła daje najlepsze centrowanie wiertła.

Wysoko wydajne narzędzia na płytki wymienne do stali węglowych,
stali stopowych i żeliwa
i-ONE Drills

Płytki wykonane z mikroziarnistego węglika, a uchwyty ze stali szybkotnącej kobaltowej zapewnia
bezpieczne i szybkie mocowanie. Możliwość zakładania rożnych średnic płytek na jeden uchwyt, daje
uniwersalne zastosowania dla użytkowników.

Płytki do wiercenia jako najlepsze rozwiązanie dla obniżenia kosztów i
zwiększenia wydajności
YG DRILL
Więcej informacji

Ekonomiczne płytki o 3 lub 4 narożach skrawających posiadające nową powłokę PVD. Większa luka
wiórowa trzpieni mocujących płytki, usprawnia usuwanie wiórów z przestrzeni obróbczej.

WEWNĄTRZ YG-1
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GWINTOWANIE

TOCZENIE

Gwintowniki YG-1 są wysoko oceniane za doskonałą jakość i unikalną konstrukcję, dzięki czemu są niezmiennie
najczęstszym wyborem klientów.
Unikalna geometria YG-1, która jest stale sprawdzana, zapobiega negatywnym następstwom zbyt dużych posuwów.
Pomaga w łatwiejszym osiąganiu krótszego cyklu pracy i większej wydajności podczas gwintowania.

Narzędzia YG-1 do toczenia pozwalają zmniejszyć koszty produkcji, dzięki zwiększeniu wydajności i trwałości
narzędzi. Dają doskonałe wyniki produktywności zarówno przy pracy w normalnych jak i w trudnych warunkach.

Wysoko wydajne produkty
Płytki do toczenia wykonane z uniwersalnych gatunków węglika posiadające
liczne odmiany łamaczy wiórów

Wysoko wydajne produkty
Gwintowniki synchro Taps ze stali proszkowej do gwintowania z dużymi
prędkościami na obrabiarkach CNC
Synchro Taps

YG TURN

Odpowiednie do szybkiego i precyzyjnego wykonywania gwintów. Nawet dwa razy szybsze
gwintowanie w porównaniu do konwencjonalnych gwintowników.

Zoptymalizowane gatunki węglika - odznaczają się wysoką wydajnością przy produkcji masowej
(YG1001, 3010, 3020, 3030…)
Uniwersalne gatunki węglika dają dużą wszechstronność przy produkowaniu małych serii produkcji (YG801)

Narzędzia do toczenia otworów
2 otwory chłodzące w uchwycie pozwalają na łatwe usuwanie wiórów,
a stożkowy chwyt zapobiega obrotom narzędzia.

NANO CUT

Gwintowniki Prime Taps ze stali proszkowej

Prime Taps

Do ogólnych zastosowań. Zoptymalizowana geometria ostrza pozwala na łatwiejsze odprowadzanie
wiórów. Specjalna konstrukcja zapobiega wykonaniu zbyt dużego gwintu i zwiększa jego dokładność
wykonania. Doskonała wydajność w pracy ze zróżnicowanymi materiałami.

Gwintowniki Combo Taps ze stali proszkowej do zastosowań uniwersalnych

Combo Taps

Opatentowana geometria gwintowników zapobiega negatywnym następstwom zbyt dużych posuwów,
osiągając krótszy cykl pracy i większą wydajność podczas gwintowania.
Konstrukcja narzędzi pozwala na lepsze usuwanie wiórów z przestrzeni obróbczej, zapobiega
pakietowaniu się wiórów oraz poprawia jakość wykonywanego gwintu.

Więcej informacji

SYSTEM UCHWYTÓW
System uchwytów YG-1 oferuje doskonałą technologię mocowania, spełniając wszystkie wymagania
zróżnicowanych systemów mocujących. Systemy są optymalnie zaprojektowane by pracować z wysoką
wydajnością, zapewniając naszym klientom wzrost dokładności i powtarzalności wymiarowej.

Frezy węglikowe do gwintów

Thread Mills

Jedno narzędzie do wykonywania otworów przelotowych i nieprzelotowych.
Dużo wyższa wydajność i lepsze wykończenie powierzchni gwintu.
Dużo większe prędkości skrawania i posuwy, niż przy zastosowaniu gwintowników.

Więcej informacji

Więcej informacji

WEWNĄTRZ YG-1
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Kamienie milowe
1982

1982-1999
Grudzień 1981
Październik 1982
Luty 1983
Grudzień 1985
Grudzień 1989

Tworzymy historię sukcesu

2000
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Powołanie spółki
Ukończenie fabryki #1 w Incheon, Korea
Rozpoczęcie eksportu frezów do U.S.A
Otwarcie biura w Chicago, U.S.A
Wyróżnienie dla firmy oferującej produkty światowej klasy
(KOTRA)
Grudzień 1991
Ukończenie fabryki #2 w Incheon, Korea
Maj 1992
Otwarcie filii w US (PCT)
Czerwiec 1993
Otrzymanie zezwolenia na znakowanie KS (wiertła)
Sierpień 1995
Ukończenie fabryki w Ansan, Korea
Sierpień 1996
Ukończenie fabryki w Gwangju, Korea
Październik 1996 Otwarcie filii w UK (Europa Tool)
Marzec 1997
Otrzymanie rządowego certyfikatu EM
Kwiecień 1997
Otwarcie filii w Niemczech
<Grudzień 2000 przekształcenie w odrębną firmę>
Sierpień 1997
Zarejestrowanie w KOSDAQ
Luty 1998
YG-1 wybrana jako jedna z małych/średnich firm
o obiecującym eksporcie (SBC)
Lipiec 1999
Założenie centrum R&D w Incheon, Korea
Sierpień 1999
Obecność wśród 50 najlepszych firm z wyróżniającą się
jakością produktów
Październik 1999 Zmiana nazwy firmy na YG-1
Listopad 1999
Nagroda pierwszego stopnia dla firm zajmujących się 		
precyzyjną technologią (Korea Testing Laboratory)
Grudzień 1999
Otrzymanie certyfikatu ISO 9001 (TÜV CERT)

2014

2006
ROZWÓJ

2000-2005
Luty 2000
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Nagroda dla firmy o najbardziej konkurencyjnej technologii
(Small & Medium Business Administration)
Lipiec 2000
YG-1 wybrana jako firma wyróżniającą się zapewnianiem
wysokiej jakości (Ministry of Trade, Industry and Energy)
Październik 2000 YG-1 wybrana jako wyróżniający się koreański producent (KMA)
Lipiec 2001
Otrzymanie certyfikatu ISO 14001 (TÜV CERT)
Październik 2001 Otwarcie filii w Chinach (Qingdao New Century Tool)
Listopad 2001
YG-1 wybrana jako innowacyjne przedsiębiorstwo
(Small & Medium Business Administration)
Certyfikat dla światowego lidera jakości
(Ministry of Trade, Industry and Energy)
Certyfikat dla lidera w eksporcie częsci/materiałów
(Ministry of Trade, Industry and Energy)
Kwiecień 2002
Otwarcie filii we Francji (Corai P&L SAS)
Lipiec 2002
Obecność wśród 50 najlepszych firm z wyróżniającą się jakością
produktów (Ministry of Trade, Industry and Energy)
Wrzesień 2002
Otwarcie filii w Indiach (YG-1 Industries India Pvt. Ltd.)
Lipiec 2004
Ukończenie nowej siedziby głównej w Incheon, Korea
Marzec 2005
Otrzymanie certyfiaktu ISO 9001/14001 (DAS CERT)
Maj 2005
Otwarcie filii w Polsce (YG-1 Poland)
Wrzesień 2005
Założenie centrum R&D Songdo w Incheon, Korea

GLOBALNY ROZWÓJ

2006-2013
Listopad 2006
Lipiec 2007

Nabycie amerykańskiej firmy (Regal Cutting Tools)
Otwarcie filii w Brazylii
(YG-1 Comercio De Ferramentas Para Usinagem Tda)
Sierpień 2007
Otwarcie filii w Japonii (YG-1 Japan)
Grudzień 2007
Otwarcie filii w Indiach (YG Cutting Tool Corp.)
Sierpień 2008
Nabycie kanadyjskich firm
(International Minicut INC, National Tool Hardening INC)
Wrzesień 2009
YG-1 wybrana jako Hidden Champion Enterprise (KRX)
Maj 2011
Ukończenie fabryki w Chungju, Korea
Sierpień 2011
Ukończenie fabryki Hyosung w Incheon, Korea
Otwarcie filii w Japonii (New Sankyo Tool)
Kwiecień 2012
YG-1 wybrana jako jedna z 300 przedsiębiorstw
światowej klasy (Ministry of Knowledge Economy)
Wrzesień 2012
Ukończenie fabryki Cheongcheon w Incheon, Korea
Pażdziernik 2013 Założenie Globalnego Centrum Logistycznego w Incheon,
Korea
Grudzień 2013
Otwarcie filii w Wietnamie (YG-1 Vietnam)

DZIŚ

2014Kwiecień 2014
Lipiec 2015
Sierpień 2016
Pażdziernik 2016
Pażdziernik 2016
Grudzień 2016
Kwiecień 2017
Lipiec 2017
Lipiec 2017
Sierpień 2017
Wrzesień 2017
Styczeń 2018
Kwiecień 2018

Otwarcie filii w US (YG-1 America)
Ukończenie fabryki #3 w Incheon, Korea
Ukończenie fabryki płytek w Chungju, Korea
Otwarcie filii w Tajlandii (YG-1 Precision Co., Ltd.)
Otwarcie filii w Rosji (YG-1 RUS. LLC)
Ukończenie India Mega Project
(Nowa fabyka w Indiach)
Otwercie filii w U.A.E (YG-1 Middle East)
Rosja - założenie fabryki JV
(Minicut Tooling Manufacturing)
Rumunia - nowy oddział (YG-1 Eastern Europe)
Otwarcie filii w Afryce Południowej (YG-1 South Africa)
Hiszpania - nowy oddział (Herramientas YG-1 SL)
Niemcy - założenie centrum technicznego
(YG-1 Technology Center)
Ukończenie fabryki Bupyeong w Incheon, Korea

WIZJA YG-1
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YG-1 w liczbach
YG-1 jest największym
producentem narzędzi monolitycznych na świecie.

Nr 1

eksportowych

28

Fabryk narzędzi
na całym świecie

26

Możliwości produkcyjne

mln szt. rocznie

1982
(Yanggiwon Tools)

550
milionów
Sprzedaż ponad

17

Krajów

W produkcji frezów palcowych
na świecie

Rok rozpoczęcia działalności

STRATEGIA YG-1

75

Bazując na 30-letnim doświadczeniu oraz rozwoju w wielu kierunkach, a przede wszystkim kładąc nacisk na satysfakcję
klienta, YG-1 posiada znacząca pozycję na światowym rynku narzędzi skrawających.

Frezy 30
Wiertła 60 mln szt. rocznie
Gwintowniki 24 mln szt. rocznie
Płytki 36 mln szt. rocznie

YG-1 NA ŚWIECIE

ODDZIAŁÓW
(Biura sprzedaży)

Ponad

5,000

pracowników
Około

50 maszyn do powłok

4,300

maszyn
produkcyjnych

WIZJA YG-1
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STRATEGIA YG-1

YG-1 na świecie
Nasze produkty są sprzedawane w ponad 75 krajach. Mamy 26 filii, 28 fabryk na całym świecie, w których znajduje się ponad
4 tys. maszyn i ponad 5 tys. pracowników.

DZIŚ YG-1 JAKO MIĘDZYNARODOWA FIRMA POSIADA

YG-1 posiadając markę rozpoznawalną na światowym rynku narzędzi skrawających, stawia na
ciągły rozwój technologii oraz sieci sprzedaży we współpracy z oddziałami na całym świecie.

26 oddziałów

(9)

75 krajów eksportowych

28 fabryk narzędzi

WIZJA YG-1
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STRATEGIES
YG SERVICE
YG-1 MAP
W LICZBACH

YG IN NUMBER

YG-1 NA ŚWIECIE

Strategie

ROZWÓJ SPRZEDAŻY

STRATEGIA YG-1

WIZJA YG-1

DO 23% WZROSTU KAŻDEGO ROKU

ŚWIATOWY LIDER

Wskaźnik rocznego wzrostu sprzedaży w sektorze narzędzi
skrawających

YG-1 z biegiem lat stała się silną i stabilną marką, rozpoznawalną na całym świecie,
w produkcji narzędzi skrawających. Dzięki zatrudnianiu ekspertów, którzy dbają
o innowacyjność, rozwijanie technologii i zapewnianie jakości, YG-1 bezustannie
dąży do osiągnięcia pozycji światowego lidera na rynku narzędzi skrawających.

Do

2020

Do

23%

-1
YG

Dziś

Nr 1

Narzędzia
monolityczne

wp
1
YG

rzyszłości

Nr 1

Narzędzia
skrawające
(pełny zakres)

2012

2013

2014

2015

2016

2020

Światowy rynek narzędzi skrawających
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TECHNOLOGIA
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CENTRUM R&D
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CENTRUM POWLEKANIA

Centrum R&D
Rozwija innowacyjne narzędzia w celu stworzenia unikalnej technologii YG-1.
Dział techniczny YG-1 każdego dnia dąży do wprowadzania innowacji w obecnych rozwiązaniach oraz tworzeniu nowych
technologii. Ostatecznym celem prac badawczych jest spełnianie potrzeb naszych klientów.

SONGDO

I Adres
I Założone

CENTRUM R&D

120, Gaetbeol-ro, Yeonsu-gu,
Incheon, South Korea
Wrzesień 2005

YG-1 na świecie Centrum R&D Songdo bezustannie rozwija nowe technologie YG-1 z wizją
“Kreatywnego myślenia i innowacji”. Skupia się na ekspansji w pracach badawczych poprzez
innowacyjne wdrożenia produktów powstałych na skutek komunikacji z klientami.
Dzięki ciągłemu poszukiwaniu innowacji i zgromadzonemu doświadczeniu, YG-1 stała się jednym z
największych dostawców narzędzi na świecie i Nr 1 na światowym rynku frezów.

CHUNGJU

CENTRUM R&D

I Adres
I Założone

68, Chungjusandan 3-ro, Chungju-si,
Chungcheongbuk-do, South Korea
Maj 2011

Centrum R&D Chungju jest wyposażone w zaawansowane technologicznie urządzenia do produkcji
narzędzi z nowych materiałów i nowych powłok. YG-1 skupia się na ciągłym ulepszaniu kluczowych
technologii wytwarzania. Nowa fabryka płytek i specjaliści zatrudnieni w centrum R&D Chungju będą
głównym fundamentem rozwoju YG-1 w najbliższej przyszłości.

1981

1990

1992

1995

Dziś

Frezy HSS

Frezy VHM

Wiertła

Gwintowniki

Płytki

TECHNOLOGIA
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CENTRUM R&D

25

CENTRUM POWLEKANIA

Centrum Powlekania

YG-1 ROZWIJA WŁASNE
RODZAJE POWŁOK

Inwestujemy w rozwój technologii
naszych powłok

2018

2006

2007

2008

2013

2014

2016

X5070

X-POWER

DREAM DRILL

4G MILL / V7 PLUS

D-POWER

Powłoka Blue
Otwarcie Centrum
Powlekania

Powłoka AITiN

Powłoka TiAIN
Powłoka AICrN

Powłoka Y
Powłoka Z

Powłoka diamentowa
(Micro / Nano ziarnista)

INDEXABLE
INSERTS
Powłoka PVD
Powłoka CVD

Planowany
rozwój
R&D

50 maszyn do powłok
2020

100 maszyn do powłok
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YG-1 w Polsce

Sieć Sprzedaży
ODDZIAŁY YG-1

Budowanie marki YG-1 na polskim rynku, odbywa się poprzez doradztwo techniczne i wsparcie klientów w dążeniu
do podnoszenia wydajności oraz produktywności ich produkcji.
Poprzez ciągle rozbudowywany zespół profesjonalnych Doradców Techniczno-Handlowych oraz sieć dystrybucyjną
współpracujemy z wieloma wiodącymi firmami, produkującymi dla potrzeb przemysłu lotniczego, samochodowego,
maszynowego oraz przetwórstwa metali. Poza bezpośrednią sprzedażą do firm, współpracujemy również z dystrybutorami
narzędzi na terenie całej Polski.
Poza szerokim wachlarzem narzędzi katalogowych oraz narzędzi specjalnych, oferujemy Państwu także szereg usług
polegających na optymalizacji Państwa produkcji m.in. poprzez testy oraz wdrażanie najlepszych rozwiązań.
Proponujemy dobór odpowiedniej technologii obróbki oraz wsparcie CAM dla nowo wdrażanych detali.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:
Depozyty zapewniające stały dostęp do narzędzi,
tym samym redukujące koszty wynikające
z likwidacji zapasów narzędzi skrawających
w magazynie Państwa firmy.

Wszelkie pytania prosimy kierować do doradców techniczno-handlowych.
http://www.yg-1.pl/kontakt

Regenerację i pokrywanie narzędzi własnych
oraz innych producentów

Więcej informacji

* Po więcej informacji związanych z siecią sprzedaży prosimy o bezpośredni kontakt z centralą YG-1
http://www.yg1.kr E-mail: yg1@yg1.kr

