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Targi Maszyn i Narzędzi do 
Obróbki Drewna DremaSilesia 
powstały z inicjatywy Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich – 
krajowego lidera w organizacji 
wydarzeń o charakterze bizne-
sowym. Również śląskie targi 
okazały się imprezą potrzebną 
na polskim rynku drzewnym 
i meblarskim oraz chętnie od-
wiedzaną, czemu sprzyja także 
lokalizacja w sercu Górnego Ślą-
ska, w Expo Silesia w Sosnowcu 
oraz wiosenny termin.

Dla małych i średnich 
przedsiębiorstw

Na Targach Maszyn 
i Narzędzi do Obróbki Drewna 

Śląsk przygotowany  
do targów DremaSilesia

Na ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji targów DremaSilesia swoje rozwiązania 
zaprezentowało 59 wystawców z Polski i zagranicy, a wystawę zwiedziło ponad 
1400 profesjonalistów. Tegoroczna, 11. edycja również zapowiada się ciekawie. 
Odbędzie się ona w dniach 12-14 maja 2017 r. w Sosnowcu.

drzewnego i meblarskiego oraz 
wyroby z drewna: podłogi, 
tarasy, drzwi, okna, a także 
urządzenia wykorzystywane 
w procesach przygotowania 
materiału i pozyskiwania ener-
gii z drewna. Z uczestnictwa 
w targach mogą więc skorzy-
stać właściciele małych oraz 
średnich zakładów meblar-
skich i stolarskich, samodzielni 
rzemieślnicy, stolarze, monte-
rzy elementów wyposażenia 
wnętrz, producenci stolarki bu-
dowlanej i otworowej, podłóg 
i schodów, domów drewnianych 
czy wyposażenia wnętrz, a tak-
że właściciele tartaków.       

  |  MTP

DremaSilesia można zobaczyć 
kompleksową ofertę adresowa-
ną do małych i średnich przed-
siębiorstw z branży drzewnej 
i meblarskiej, która daje szansę 
zapoznania się z szeroką gamą 
innowacyjnych rozwiązań, co 
zdecydowanie wpływa na zwięk-
szenie konkurencyjności danej 
firmy na rynku. Uczestnictwo 
w targach to także świetna per-
spektywa nawiązywania nowych 
kontaktów oraz budowania dłu-
goterminowych relacji z liderami 
sektora drzewno-meblarskiego. 
W ciągu 11 lat istnienia Dre-
maSilesia ewoluowała do rangi 
wydarzenia, które obok bogatej 
oferty ekspozycyjnej, ukazującej 

przełomowe możliwości tech-
nologiczne, prezentuje również 
interesujące przestrzenie spe-
cjalne i oferuje szereg wydarzeń 
towarzyszących.

Przetestuj i kup
Niewątpliwym atutem tar-

gowej ekspozycji jest możliwość 
nie tylko kupna, ale także wy-
próbowania prawie wszystkie-
go, co prezentują wystawiające 
się firmy. W tym roku ich oferta 
obejmie m.in. maszyny i narzę-
dzia do obróbki drewna oraz 
procesów pomocniczych (sys-
temy pakowania i składowania), 
komponenty do produkcji mebli, 
kleje i chemikalia dla przemysłu 

www.wydawnictwofaktor.pl
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Historia pisana rekordami

Pod patronatem Lasów 
Państwowych

LAS-EXPO wiąże się z tradycyjną obec-
nością w Kielcach Lasów Państwowych, czyli 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
oraz wielu nadleśnictw. To na ich stoiskach 
zwiedzający mogli się spotkać ze specjalistami 
i porozmawiać o zrównoważonej gospodar-
ce leśnej, odnowieniach, możliwości zakupu 
drewna oraz sadzonek drzew i krzewów le-
śnych – w tym pochodzących z nowej szkółki 
kontenerowej w Nadleśnictwie Daleszyce. 
Można było wymienić doświadczenia doty-
czące nowych technologii i urządzeń stoso-
wanych w leśnictwie. Wystawa nawiązywała 
do kampanii „Lasy Państwowe. Zapraszamy 
– Las dobre sąsiedztwo”.

Podobnie jak było to w latach poprzed-
nich, siedemnasta edycja LAS-EXPO także 
została objęta patronatem honorowym: Dy-
rektora Generalnego Lasów Państwowych dr. 
inż. Konrada Tomaszewskiego oraz Dyrekto-
ra Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Radomiu dr. inż. Andrzeja Matysiaka. Pod-
czas trwania kieleckiej imprezy kompleksowo 
zaprezentowano wszystko, czego potrzeba 

XVII Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO 
to kolejna edycja, która w historii kieleckich targów zapisze się rekordowym 
wynikiem. Takiej frekwencji jak w tym roku nie było jeszcze nigdy. Wystawę  
LAS-EXPO, odbywającą się równocześnie z targami rolniczymi AGROTECH, 
odwiedziło od 17 do 19 marca 2017 roku aż 71.250 osób. Swoje nowości 
zaprezentowało 50 wystawców branży leśnej z trzech krajów: Polski, Litwy i Słowenii.

do prowadzenia efektywnej i nowoczesnej 
gospodarki leśnej, a więc: narzędzia, urządze-
nia i maszyny do pozyskiwania, transportu 
i obróbki drewna, środki ochrony lasu przed 
szkodnikami, ochronę przeciwpożarową, 
szkółkarstwo, nasiennictwo, hodowlę i użyt-
kowanie lasu, nowoczesne systemy informa-
tyczne, mapy, także zagadnienia gospodarki 
łowieckiej.

Branża leśna w komplecie
W tym roku wśród 50 wystawiających 

się firm nie zabrakło najważniejszych marek 
polskiej branży, między innymi tych specja-
lizujących się w wycince i obróbce drewna, 
jak: ZM Jabłoński, Wood-Mizer, Wirex, Krpan, 
Avant, OTL Jarocin, Maszyny Leśne Jan Kło-
da, Jar-Drew, Stihl, Makita, Husquarna i wiele 
innych. Były też propozycje z Litwy i Słowenii. 
Pokazy pracujących na terenie zewnętrznym 
maszyn jak zwykle gromadziły wielu zainte-
resowanych.

Targi odwiedzili między innymi pracow-
nicy przedsiębiorstw leśnych i zakładów 
świadczących usługi leśne. Ekspozycję tar-
gów LAS-EXPO, zgromadzoną w halach i na 

terenie zewnętrznym, odwiedziło także wielu 
gości z zagranicy – zwiedzających i 6 delega-
cji: z Serbii, Finlandii, Holandii, Konga, Ukrainy 
i Algierii. Wśród uczestników delegacji zagra-
nicznych były delegacje rangi ministerialnej. 
Jednym z gości oglądających ekspozycję 2017 
był również minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Czas umilały zwiedzającym występy 
sygnalistów, sokolnicy i pokazy rzeźbienia 
w drewnie, które w widowiskowy sposób 
prezentowały, jaki artystyczny użytek można 
zrobić z piły mechanicznej.                             

  |  LAS-EXPO

R E K L A M A
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Wzorem roku ubiegłego wy-
darzenie odbyło się wspólnie 
z targami LUBDOM. Efektem 
koncentracji dwóch branż – bu-
dowlanej oraz drzewnej, jest 
prezentacja kompleksowej oferty 
dopasowanej do potrzeb zwie-
dzających oraz rozwój kooperacji 
pomiędzy firmami różnych spe-
cjalności.

Profesjonaliści z branży 
drzewnej, którzy odwiedzili 
LUBDREW, mieli możliwość za-
poznania się z nowościami tech-
nologicznymi na rynku maszyn 
i urządzeń do obróbki drewna, 

LUBDREW – odsłona szósta
Spotkanie branży drzewnej na targach LUBDREW 2017 – już szóste 
w historii tych targów – należy zaliczyć do udanych. Targi Obróbki Drewna, 
Technologii i Komponentów dla Meblarstwa LUBDREW odbyły się w dniach 
24-26 marca 2017 roku w Lublinie.

uzyskania informacji odnośnie 
ich funkcjonowania, a także obej-
rzenia pracy urządzeń na żywo. 
Jak zawsze udział w targach był 
również okazją do wymiany do-
świadczeń, informacji i wiedzy.

Nieodłącznym elementem 
targów były konkursy i imprezy 
towarzyszące. W kategorii „For-
ma promocji targowej” targów 
LUBDREW komisja konkursowa 
przyznała nagrodę firmie ME-
TAL-TECHNIKA.

Podczas trzech dni targi 
LUBDREW, LUBDOM oraz Tar-
gi Mieszkań i Nieruchomości 

odwiedziło 8418 zwiedzających, 
wśród których znaleźli się właści-
ciele i pracownicy tartaków, skła-
dów drewna, zakładów obróbki 
drewna, zakładów stolarskich, 
parkieciarskich, meblarskich.

Nie zabrakło 
największych

W gronie wystawców 
znalazły się firmy takie, jak: 
Adamik Company, Dresomet 
Damian Socha, Drewnoland 
s.c., Euro-Komplex P.H.U., 
Fabryka Narzędzi Skrawających 
FENES S.A., FELDER Group 

Polska Sp. z o.o., Fobaro Sp. 
z o.o. S.K.A., FREZITE Polska Sp. 
z o.o., HOUFEK Sp. z o.o., KMA 
GROUP Sp. z o.o. S.K., METAL-
TECHNIKA, NESTRO PPHU 
Sp. z o.o., PEFC Polska, PENNY 
GONDEK Sp. z o.o., RAIS TOOLS, 
Rondo 2 Polski Producent 
Węży Przemysłowych, Salon 
Parkietowy BODEN Sp. 
z o.o., STEBLO, Stowarzyszenie 
Parkieciarze Polscy oraz 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Parkieciarzy.                        

  |  LUBDREW

www.wydawnictwofaktor.pl
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Na niemieckich targach swoje rozwiązania 
zaprezentuje 1500 wystawców z 45 krajów, 
w tym również z Polski. W wydarzeniu we-
zmą udział najwięksi gracze na rynku, ale nie 
zabraknie także debiutantów. Wszyscy będą 
mieli okazję do zaprezentowania swoich pro-
duktów w dziesięciu halach oraz na terenie 
otwartym na powierzchni wystawienniczej 
liczącej łącznie ponad 122.000 m².

W ciągu pięciu dni targowych w Hano-
werze odwiedzający będą mogli zobaczyć 
wszelkie innowacje w zakresie: maszyn 
i urządzeń do produkcji jednostkowej i se-
ryjnej, narzędzi, sprzętu leśnego, obróbki 
powierzchni czy produkcji wyrobów drew-
nopochodnych.

Kto stoi w miejscu,  
ten się cofa

„Nowa koncepcja wystawiennicza, wcie-
lona w życie już podczas ostatniej edycji 
targów, którą opracowaliśmy razem z przed-
stawicielami Związku Niemieckich Produ-
centów Maszyn i Urządzeń (VDMA) przy 

LIGNA dla małych i dużych
Już pod koniec października 2016 roku powierzchnia wystawiennicza 
najważniejszych i największych na świecie Targów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi 
do Obróbki i Przetwarzania Drewna LIGNA była zarezerwowana w 90 procentach. 
W przyszłym miesiącu rusza kolejna edycja imprezy, która odbędzie się 
w Hanowerze w dniach od 22 do 26 maja 2017 roku.

cennej współpracy wystawców, uwzględnia 
zmiany, jakie obecnie zachodzą w przemy-
śle i rzemiośle drzewnym pod względem 
zastosowania nowych technologii. Jak wi-
dać, koncepcja ta była bardzo dobra” – mówi 
Christian Pfeiffer, dyrektor targów LIGNA 
z Deutsche Messe AG.

Zgodnie z nowym projektem mniejsze 
przedsiębiorstwa zaprezentują się w są-
siedztwie branżowych gigantów, ponieważ 
stoiska będą rozmieszczone zgodnie z klu-
czem technologicznego pokrewieństwa. 
Z zalet tak zaplanowanej ekspozycji skorzy-
stają przede wszystkim odwiedzający, gdyż 
krótsze odległości między poszczególnymi 
działami oraz ich bardziej zwarta i klarow-
na struktura tematyczna zapewnią lepszą 
orientację na targach LIGNA, a tym samym 
spotęgują efektywność zwiedzania.

Produkcja zintegrowana
W centrum uwagi na targach LIGNA 

2017 będą inteligentne koncepcje „Zinte-
growanej produkcji” na każdym jej etapie. 

Zintegrowane procesy produkcyjne to idea 
stanowiąca dla przedsiębiorstw ogromną 
szansę na rozwój biznesu i wzrost wydajności, 
a tym samym zdecydowanie większą konku-
rencyjność. Na targach LIGNA 2017 będzie 
można zobaczyć, jak współgrają i przenikają 
się dwa światy – wirtualny i rzeczywisty – i to 
na każdym odcinku łańcucha produkcyjnego 
w branży obróbki i przetwarzania drewna.

Program tematyczny targów LIGNA 
2017 wzbogacą takie atrakcje, jak: pokazy 
„Processing of Plastics and Composites”, 
sesje szkoleniowe „LIGNA-Trainings dla 
stolarzy meblowych, stolarzy budowlanych, 
cieśli i monterów konstrukcji drewnianych”, 
forum branżowe „Wood Industry Summit” 
oraz platforma „Fibers in Process@LIGNA”, 
prezentująca z jednej strony istotne dla 
przemysłu drzewnego procesy i technolo-
gie stosowane w branży celulozowo-pa-
pierniczej, a z drugiej – materiały i surowce 
z papieru, celulozy i drewna.                        

  |  Deutsche Messe AG
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Jednym z pierwszych klientów fir-
my UNISON był młody człowiek 
zaraz po studiach, który w Inter-
necie obejrzał pierwsze realiza-
cje firmy. Po trzech miesiącach 
był już posiadaczem protoplasty 
UNISONA –UNI LINA.

Już w trakcie realizacji pro-
dukcji świeżo upieczony biznes-
men zadbał o zlecenia i mógł 
zacząć działać, a najwięk-
szą trudnością okazało się... 

Automaty lakiernicze  
dla małych i średnich firm

Problemy ze znalezieniem solidnego lakiernika, a także rosnąca konkurencja 
na rynku nie pozostawiają żadnych wątpliwości – lakierowanie ręczne się nie 
opłaca, a jedynym sposobem na optymalizowanie produkcji jest jej automatyzacja. 
Tym bardziej, że szybsze, bardziej precyzyjne, a co najważniejsze – niezawodne 
lakierowanie automatyczne wcale nie musi być drogie!

zarejestrowanie działalności 
(było to 15 lat temu, kiedy za-
łatwianie tego typu formalności 
nie było wcale proste). Dzisiaj 
z powodzeniem prowadzi firmę 
zajmującą się obróbką drewna 
i zdecydowana część jego pro-
dukcji jest zautomatyzowana.

W roku 2017 z myślą 
o podobnych odbiorcach, a więc 
o małych i średnich zakła-
dach, które do tej pory swoją 

działalność opierały głównie na 
lakierowaniu ręcznym, firma UNI-
SON wprowadza na rynek dwa 
nowe automaty lakiernicze: ma-
szyny UNI SLIM i UNI CLAVER.

UNI SLIM  
dobry na start

UNI SLIM to niewielkich 
wymiarów automat, który z po-
wodzeniem zmieści się w po-
mieszczeniu wielkości garażu. 

To świetne rozwiązanie szcze-
gólnie dla firm rozwijających 
się, o ograniczonej powierzchni 
produkcyjnej, które, chcąc zauto-
matyzować lakierowanie, mogą 
wykorzystać w tym celu pomiesz-
czenia, gdzie do tej pory lakiero-
wano ręcznie. Maszyna sprawdzi 
się też jako świetny automat na 
start w tych przedsiębiorstwach, 
które dopiero zaczynają działal-
ność.

SLIM, jak zresztą sugeruje 
jego nazwa, zajmuje niewiele 
miejsca, ma ok. 2300 mm wy-
sokości, 2850 mm szerokości, 
natomiast transporter załadow-
czy, na którym układa się detale 
do lakierowania oraz transporter 
główny zajmują niecałe 3 metry. 
W strefie lakierowania, która jest 
przeszklona, dzięki czemu ope-
rator może w pełni kontrolować 
proces, porusza się poprzecznie 
do ruchu taśmy trawersu. Na niej 
zamontowane są cztery pistolety, 
aby precyzyjnie malować krawę-
dzie i powierzchnie elementów. 
W takiej konfiguracji możliwe jest 
bardzo precyzyjne naniesienie la-
kieru, przez co proces jest prawie 
w stu procentach powtarzalny. 
Przelotowo można lakierować 
nawet dwa metry kwadratowe 
elementów w ciągu minuty.

Producent postawił również 
na prostotę obsługi i intuicyj-
ne sterowanie, a innowacyjnie 
zaprojektowana rakla pozwala 
zachować automat w należy-
tej czystości. Maszyna posiada 

UNI SLIM to niewielkich wymiarów automat, który z powodzeniem zmieści się w pomieszczeniu wielkości garażu.
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MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM  |  1 (41) 20178



system odzysku lakieru, co prze-
kłada się na duże oszczędności 
materiału.

Dziś konkurencja w branży 
lakierniczo-meblarskiej jest bar-
dzo duża, a Polska jest w czo-
łówce producentów tej branży 
w Europie. Automat lakierniczy 
UNI SLIM, który potrzebuje 
ok. 16 metrów kwadratowych, 
w znacznym stopniu zwiększy 
dotychczasową produkcję, a pro-
ces powtarzalności zapewni wyż-
szą jakość. Najmłodsze dziecko 
UNISONA dedykowane jest dla 
firm chcących lakierować krótkie 
i średnie partie elementów z dużą 

precyzją dozowania lakieru. Ła-
twa obsługa, czyszczenie (inno-
wacyjny system montażu rakli), 
intuicyjne programowanie za-
pewniają komfort i niezawodność 
pracy. Potrzebne jest tylko zasila-
nie elektryczne, wyprowadzenie 
wentylacji na zewnątrz, przyłącze 
pneumatyczne i możemy ruszać.

Automatyzacja się 
opłaca!

Na koniec warto zadać so-
bie pytanie, czy warto zmieniać 
technologie lakierowania ręcz-
nego na automatyczne? I chyba 
największy dylemat – czy mnie 

na to stać? Odpowiadając na 
pytanie, warto zacząć od liczb. 
Jeżeli zatrudniamy lakiernika, 
który pracuje pięć dni w tygo-
dniu po osiem godzin, to koszt 
jego utrzymania jest zdecydo-
wanie wyższy (nawet o 50%) 
od miesięcznych rat leasingu! 
Dodając do tego świadczenia 
pracownicze, urlopy, zwolnienia 
lekarskie czy inne zdarzenia lo-
sowe dojdziemy do wniosku, że 
automatyzacja produkcji jest 
wymogiem czasu i ekonomii. 
Tym bardziej, że najmniejszy 
gabarytowo automat UNI SLIM 
jest bardzo atrakcyjny cenowo.

W przyszłości można go 
rozbudować, dokładając np.: 
szczotkarkę, moduł UV lub ko-
morę suszarniczą, tak więc UNI 
SLIM jest doskonałą bazą do 
stworzenia kompleksowej linii 
technologicznej dopasowanej 
indywidualnie do konkretnego 
przedsiębiorcy. Firmy lakierni-
cze, które na rynku mają ugrun-
towaną pozycję, sukcesywnie 
rozwijają swój park maszynowy. 
Kolejne automaty zwiększają 
wydajność, a to z kolei przekłada 
się na większe zyski dla firmy.  

  |  UNISON

Automat lakierniczy UNI SLIM w znacznym stopniu zwiększy dotychczasową produkcję, a proces 
powtarzalności zapewni wyższą jakość.

R E K L A M A

Klienci UNISONA nigdy nie 
pozostają sami, firma zapew-
nia kompleksową obsługę 
transportową, montażową, 
gwarancyjną i pogwa-
rancyjną. Fachowa kadra 
inżynierów i technologów jest 
do dyspozycji klienta, aby jak 
najlepiej dostosować automat 
lakierniczy do potrzeb inwe-
stora. Warto także dodać, że 
UNISON posiada wieloletnie 
doświadczenie, co pozwala 
dobrać optymalną techno-
logię lakierowania zgodnie 
z wymaganiami i potrzebami 
klienta.

UNISON od 15 lat tworzy linie 
technologiczne dla potrzeb 
najbardziej wymagających 
klientów. Ciągle poszu-
kuje nowych rozwiązań 
w dziedzinie lakierowania 
drewna, a maszyny tej firmy 
z powodzeniem pracują nie 
tylko w kraju, ale także poza 
jego granicami.
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SIGMA – lider 
w ofercie FANUM

W pierwszym okresie dzia-
łalności większość zamówień 
realizowanych w FANUM objęła 
dwie serie maszyn: dla przemy-
słu meblarskiego – seria Sigma 
i drugi rodzaj – Lambda, skiero-
wany głównie do producentów 
modeli odlewniczych oraz do 
producentów wyrobów z two-
rzyw kompozytowych i termo-
formowanych.

Centra obróbcze grupy Sig-
ma popularność swą zawdzię-
czają uniwersalności konstrukcji. 
Główną cechą wspólną tych 
maszyn jest bardzo solidna nie-
ruchoma brama i poruszające się 
po odrębnych łożach dwa stoły 
robocze.

10 lat, 100 maszyn
W ciągu dziesięciu lat, które upłynęły od chwili powstania podkarpackiej firmy 
FANUM, liczba zbudowanych przez nią maszyn osiągnęła już postać 3-cyfrową. 
W odniesieniu do tego niezbyt długiego czasu oraz biorąc pod uwagę fakt, że 
wszystkie budowane centra obróbcze powstają na indywidualne zamówienie każdego 
z kupujących, jest to wynik godny uwagi.

Zostało już zbudowane 
ponad 50 sztuk tych maszyn, 
w wersji z jednym lub dwoma 
stołami. Najczęściej zamawia-
ną odmianą jest typ wyposażony 
w 4-wrzecionową głowicę re-
wolwerową, która zawiera elek-
trowrzeciona o mocy 7,5 lub 10 
kW, ceramiczne łożyska i mak-
symalną szybkość obrotową 
24.000 obr./min. Znajdują one 
zastosowanie przy seryjnej i jed-
nocześnie bardzo zróżnicowanej 

produkcji elementów krzeseł, 
stołów oraz innych mebli.

W sytuacji, gdy jest potrze-
ba wykonywania dłuższych serii 
elementów, jak np. produkcja 
nóg i łączyn do krzeseł, stołów, 
elementów do drabin drewnia-
nych itp., może być zastosowana 
maszyna z systemem automa-
tycznej wymiany elementów 
obrabianych – oznaczona do-
datkowym symbolem „ZM”. Do-
stępna jest też nieco mniejsza 

odmiana Sigmy – dwuwrzecio-
nowa maszyna, którą można roz-
poznać po rozszerzonej nazwie 
– Fast. Obydwie wersje maszyn 
mogą pracować w cyklu w pełni 
automatycznym, przy wykorzy-
staniu podajników elementów 
dla obu stołów roboczych lub 
w systemie ręcznej wymiany 
elementów.

Około 90% zbudowanych 
przez FANUM maszyn to jed-
nogłowicowe centra obróbcze 

Centrum obróbcze 
Sigma ZM z systemem 
automatycznej wymiany 
elementów obrabianych.
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sterowane w 5 osiach interpo-
lowanych. W ciągu ostatnich 
dwóch lat do programu produk-
cji weszły też wersje z większą 
liczbą zespołów obróbczych. Są 
to centra obróbcze Sigma Dual 
z dwiema głowicami roboczy-
mi, posiadające łącznie 10 osi 
interpolowanych oraz maszyny 
3-osiowe, ale z powiększoną 
liczbą jednocześnie pracujących 
elektrowrzecion (od 3 do 6 sztuk).

Maszyny 
wielogłowicowe

W 2015 roku doszło do pod-
pisania kontraktu na dostawę 
kilku specjalnych maszyn do jed-
nego z największych w Polsce 
producentów elementów mebli 
do dużych sieci handlowych. 
Chodziło o wysoko wydajne 
maszyny sterowane CNC, prze-
znaczone do obróbki elementów 
mebli produkowanych w dużych 
seriach. Potrzebna była maszyna 
o dwóch naprzemiennie pracują-
cych stołach, wyposażona w ze-
spół wykonawczy, który będzie 
dysponować sześcioma narzę-
dziami pracującymi jednocze-
śnie. Nowa maszyna powstała 
z wykorzystaniem sprawdzonej 
w kilkudziesięciu egzemplarzach 
koncepcji dwustołowej maszyny 
Sigma. Zamówione przez wspo-
mnianego producenta maszyny 
posiadają bardzo szeroką bramę 
z dodatkową, trzecią kolumną 
podpierającą główną belkę bra-
my na środku jej długości. Pomię-
dzy kolumnami, zamocowane na 
odrębnych łożach, poruszają się 
dwa niezależne stoły z blatami 
wykonanymi z litego aluminium. 
Każdy ze stołów posiada rastro-
wą powierzchnię roboczą o wy-
miarach 2,4 x 2,4 m.

Maszyny te pracują w syste-
mie trzech w pełni interpolowa-
nych osi.

W rzeczywistości jednak ma-
szyna posiada 4 niezależne osie 
interpolowane, gdyż ruch każ-
dego z dwóch stołów jest napę-
dzany przez odrębny serwomotor. 
Zespół roboczy maszyny zawie-
ra 6 wysokoobrotowych elek-
trowrzecion (24.000 obr./min.) 
chłodzonych powietrzem, które 
są zamontowane na wspólnym 

suporcie i pracują jednocześnie 
w osiach: poprzecznej – X oraz 
pionowej – Z. Ruch wzdłużny 
jest realizowany przez stoły ro-
bocze – podwójna oś interpolo-
wana Y z niezależnymi napędami. 
Wrzeciona są zamontowane na 
wspólnym suporcie w stałym roz-
stawie 400 mm. Dzięki temu jest 
możliwe wykonywanie jednocze-
śnie równoległej obróbki sześciu 
takich samych elementów.

W opisywanej maszynie ist-
nieje też możliwość obróbki ele-
mentów o większych wymiarach. 

Aby uniknąć ewentualnych kolizji 
przedmiotów obróbki z wrzecio-
nami, aktualnie wyłączonymi 
z pracy, co drugie wrzeciono 
może być odsunięte ku górze na 
saniach poruszanych za pomo-
cą siłownika pneumatycznego. 
Uzyskuje się w taki sposób moż-
liwość obróbki elementów w roz-
stawie 800 mm.

Wszystkie wrzeciona są wy-
posażone w osłony odpylające, 
połączone za pomocą dwóch 
kolektorów z centralną instalacją 
odwiórowania.

Sigma Dual – 10 osi 
interpolowanych 
w jednej maszynie

Pracująca z powodzeniem już 
od kilku miesięcy w innej fabryce 
mebli konstrukcja powstała rów-
nież na bazie dobrze znanego już 
na rynku modelu Sigma. Nowa 
odmiana obrabiarki, nazwana 
Dual, jest wyposażona w dwa 
bliźniacze zespoły robocze, pra-
cujące w systemie jednocześnie 
interpolowanych 5 osi. Kon-
strukcja ta została opracowana 
i sprawdzona w produkowanych 

Jedna z maszyn Sigma, które zamówiła duża fabryka mebli.

Sigma Dual

www.4woodi.pl M A S Z Y N Y

1 (41) 2017  |  MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM 11



już wcześniej, dwugłowicowych, 
ciesielskich centrach obróbczych 
– Kappa. Obydwa zespoły robo-
cze są wyposażone w zmoder-
nizowane głowice rewolwerowe 
o dwóch osiach obrotowych 
i czterech elektrowrzecionach 
z łożyskami ceramicznymi i szyb-
kością obrotową do 24.000 obr./
min. każde. Maszyna posiada 
również dwa stoły robocze, pra-
cujące w sposób naprzemienny. 
Na specjalne życzenie kupujące-
go maszyna została wyposażona 
w bardzo ciche i łatwe w eksplo-
atacji eżektorowe pompy podci-
śnieniowe produkcji firmy PIAB. 
Do sterowania maszyny został 

użyty, standardowo stosowany 
we wszystkich centrach obrób-
czych Fanum, bardzo wydajny 
sterownik CNC włoskiej marki 
OSAI.

Oszczędność 
i ekologia

Wszystkie powstające od 
dwóch lat w Fanum maszyny są 
wyposażone w kilka innowacyj-
nych systemów umożliwiających 
ograniczenie zużycia energii. Jest 
to przede wszystkim układ „Sa-
fety Power”. Działanie tego sys-
temu polega na tym, że praca 
elektrycznych i elektronicznych 
podzespołów maszyny jest na 

bieżąco monitorowana pod ką-
tem potrzeby ich wykorzystania. 
W przypadku, gdy przez określo-
ny, zaprogramowany czas nie 
jest uruchamiana żadna funkcja 
lub maszyna zakończy cykl ro-
boczy, a następny nie zostanie 
rozpoczęty planowo, podzespo-
ły nieużywane, dla zredukowania 
niepotrzebnego zużycia energii, 
zostają przełączone w stan ocze-
kiwania – „STAND BY”. Maszyna 
powraca do stanu aktywności 
po uruchomieniu jakiejkolwiek 
funkcji maszyny przez operatora.

Dzięki temu systemowi 
zaoszczędzona jest energia 
elektryczna, która byłaby bez-
powrotnie utracona podczas 
przerw w obróbce kolejnych ele-
mentów lub w czasie wykonywa-
nia innych prac pomocniczych.

W wyżej opisanych maszy-
nach, zbudowanych dla fabry-
ki mebli, został zastosowany 
również inny, dodatkowy układ 
elektryczny. Jest to system inte-
ligentnego odzysku energii po-
wstającej podczas hamowania 
silników elektrycznych, w które 
maszyna jest wyposażona, np. 
każdej z interpolowanych osi 
maszyny. Energia ta zostaje 
odzyskana za pomocą specjal-
nego układu i zwrócona do sieci 
zasilającej.

W zależności od cyklu pracy 
maszyny zużycie energii może 
spaść nawet o 20%, co jest efek-
tem bardzo wymiernym zarówno 
pod kątem ochrony środowiska, 
jak i kosztów eksploatacji obra-
biarki.

Wysoki standard 
wyposażenia

Na wyposażeniu opisa-
nych tutaj maszyn, jak również 
wszystkich innych obrabiarek 
powstających w Fanum, znajdują 
się wszelkie podzespoły zapew-
niające ich niezawodną i stabilną 
pracę w ciągu długich okresów 
użytkowania, począwszy od 
wspomnianego, w pełni cyfrowe-
go sterownika CNC marki OSAI 
i wysokiej klasy układów elektro-
nicznych, po pozostałe, bardzo 
trwałe elementy wyposażenia 
elektrycznego, pneumatycznego 
i mechanicznego. Wszystkie te 

podzespoły pochodzą od reno-
mowanych producentów szwaj-
carskich, niemieckich, włoskich, 
japońskich i tajwańskich.

Marka na przyszłość
Jednym z podstawowych 

elementów codziennej działal-
ności Fanum jest dobrze zorga-
nizowany oraz sprawnie i szybko 
działający dział serwisu. Olbrzy-
mie znaczenie w kontaktach ze 
wszystkimi klientami ma sze-
rokie wsparcie w zakresie opro-
gramowania maszyn. Obejmuje 
ono kilka z najpopularniejszych 
na rynku systemów CAD/CAM, 
do którego obsługi Fanum dys-
ponuje zespołem programistów 
posiadających bardzo duże do-
świadczenie.

Oprócz wymienionych w tym 
artykule fabryk o jakości produk-
tów marki Fanum przekonało się 
też wielu innych przedsiębiorców, 
i to nie tylko z branży meblarskiej 
czy też szerzej pojętej branży 
drzewnej, ale również mode-
larskiej, gdzie obrabiane są też 
tworzywa sztuczne (produkcja 
modeli odlewniczych i innych 
wyrobów przestrzennych).

U coraz liczniejszych od-
biorców pracuje już więcej 
niż jedna maszyna tej marki. 
Oferta FANUM nie ogranicza 
się tylko do branży drzewnej. 
Coraz liczniejsze są również re-
alizacje dla bardziej odległych 
sektorów przemysłu, jak np. 
produkcja wyrobów z laminatów 
kompozytowych dla motoryzacji 
i kolejnictwa (elementy poszycia 
i wyposażenia samochodów 
dostawczych i ciężarowych, lo-
komotyw i wagonów) oraz dla 
stoczni jachtowych (głównie 
maszyny wielkogabarytowe).

Przyjęta przez właścicieli 
firmy FANUM polityka działa-
nia oraz stały rozwój technicz-
ny decyduje o stabilnej i coraz 
wyższej pozycji tej firmy na rynku 
producentów maszyn sterowa-
nych numerycznie. Owocuje to 
bardzo dobrą prognozą na przy-
szłość dla samej firmy z Wielo-
pola Skrzyńskiego oraz jej coraz 
liczniejszych klientów.              

  |  FANUM

Maszyna Sigma z głowicą specjalną oraz belkowym stołem podciśnie-
niowym, wykonana na specjalne zamówienie producenta mebli skrzy-
niowych. Głowica zawiera elektrowrzeciono z automatycznym systemem 
wymiany narzędzi i odrębny agregat wiertarski.

Czopowanie na centrum obróbczym Sigma ZM.
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Już od samego początku ist-
nienia jednym z flagowych 
rozwiązań oferowanych przez 
PolishStyl jest technologia szli-
fowania listkami ściernymi, 
która bazuje na elastycznych 
narzędziach – szczotkach – do-
pasowujących się do kształtu 
elementu. Taka technologia daje 
dużą elastyczność w zakresie 
szlifowania elementów o bar-
dzo zróżnicowanym kształcie 
oraz możliwość pracy jednym 
narzędziem.

W zależności od potrzeb pro-
dukcyjnych i pożądanego efektu 
do produkcji szczotek można 
zastosować płótno ścierne, 

Wszystkie wymiary 
szlifowania

Firma PolishStyl, która działa na rynku od 2008 roku, od początku 
skupiła się na produkcji i sprzedaży materiałów szlifierskich 
kierowanych głównie do odbiorców z branży drzewnej. Obok 
wysokiej jakości materiałów ściernych i narzędzi szlifierskich 
własnej produkcji przedsiębiorstwo oferuje również 
rozwiązania innych producentów. Wśród nich 
znajdują się m.in. szlifierki Kündig AG.

włókninę ścierną, skórę natural-
ną, Tynex, drut metalowy, włókno 
roślinne, włosie końskie lub pla-
stikowe. Odpowiedni dobór tych 
materiałów, jak i ich granulacji, 
nacięć oraz sposobu podparcia 
zapewnia uzyskanie optymalne-
go efektu podczas wykonywania 
założonej operacji. W przemyśle 
drzewnym tego typu szczotki 
ścierne najczęściej wykorzystu-
je się podczas powtarzalnego 
zaokrąglania ostrych krawędzi, 
szlifowania wąskich krawędzi 
elementów ułożonych w sztaplu 
zarówno przed, jak i po lakiero-
waniu podkładowym, a także do 
rozcierania oleju i wosku.

Elastyczność 
w szczotkowaniu 
ręcznym

Dwuręczna szczot-
karka 2 HSM 0,55/1300 
powstała w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie rynku, na 
którym brakowało produktu 
krajowego, dostępnego od 
ręki, tańszego od zagranicznych 
odpowiedników i o lepszych pa-
rametrach produkcyjnych. Małe 
gabaryty, poręczność i uniwer-
salność zastosowania sprawiają, 
że jest nieodzownym narzędziem 
zarówno dla małego warsztatu 
stolarskiego, jak i dla dużych za-
kładów meblowych.

Lekka strukturyzacja. Szczotkarka do rozcierania bejcy.

Szczotki dopasowują się do 
kształtu krawędzi elementów 
ułożonych w sztaplu. Szczotkowanie MDF.

Szczotkarka dwuręczna 
2HSM 0,55/1300.

Fot. Polish
Styl

Fot. Polish
Styl

Fot. Polish
Styl

Fot. Polish
Styl

Fot. Polish
Styl
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Dzięki licznym testom pro-
dukcyjnym oraz konsultacjom 
z użytkownikami PolishStyl 
w porównaniu do konkurencyj-
nych rozwiązań szczotkarka ma 
poprawioną ergonomię, obniżo-
ną wagę, zwiększoną moc i jest 
tańsza w serwisowaniu dzięki 
wymiennemu silnikowi (w ma-
szynkach zagranicznych silnik 
jest zintegrowany z korpusem).
Wszystkie te zalety sprawiły, 
że od momentu wprowadzenia 
na rynek w 2010 roku nabywcę 
na rynku krajowym i za granicą 
znalazło już ponad 400 sztuk 
szczotkarki.

Najlepszym przykładem 
zastosowania szczotkarki dwu-
ręcznej PolishStyl jest szlifowa-
nie wąskich krawędzi w sztaplu. 
Doskonałe dopasowanie się 
szczotek do kształtu krawędzi 
można uzyskać zarówno przy 
szlifowaniu drewna litego, MDF, 
jak i przy szlifowaniu lakieru. 
Odpowiedni dobór szczotek po-
zwala na uzyskanie dużo gład-
szej powierzchni, co w sposób 
bezpośredni przekłada się na 
oszczędności w zużyciu lakieru 
na poziomie do 15%.

Urządzenie świetnie spraw-
dzi się podczas lakierowania 
krawędzi, bo duża wydajność 
szlifowania i możliwość lakiero-
wania i szlifowania elementów 
bez konieczności rozkładania 
sztapla pozwala na zaoszczę-
dzenie kosztów pracy i obniżenie 
ilości uszkodzeń mechanicznych 
elementów. Szczotkarka jest też 
często wykorzystywana do roz-
cierania bejcy oraz wycierania 
patyny na elementach płaskich 
oraz np. na frontach łukowych.

Wielu klientów PolishStyl 
wykorzystuje też szczotkarkę 
dwuręczną w procesie lekkiej 
strukturyzacji i podczas wykań-
czania powierzchni gatunków 
liściastych w technologii z otwar-
tymi porami. Zastosowanie od-
powiednich głowic z drutem 
metalowym pozwala na usunię-
cie luźnych włókiem z naczyń, np. 
dębu lub jesionu, dzięki czemu 
po lakierowaniu rysunek drewna 
i jego naturalna struktura jest 
doskonale widoczna.

Agregat skośny.

Szlifowanie poprzeczne.

Szlifierki Kündig AG
W inżynierii mechanicz-

nej szlifierki Kündig wyróżnia 
przede wszystkim solidność 
i niezawodność. Począwszy od 
najwyższej jakości podzespołów 
używanych do produkcji naszych 
maszyn, kończąc na precyzyj-
nym montażu i uruchomieniu 
u klienta. Jest to jedyny sposób, 
aby mieć pewność, że maszyny 
szlifierskie nawet po wielu latach 
będą pracować tak precyzyjnie, 
jak pierwszego dnia. Opaten-
towana przez firmę Kündig AG 
technika skośnego szlifowania 
to krok milowy w technologii 
szlifowania szerokotaśmowego. 
W ostatnich dziesięcioleciach 

przedsiębiorstwo zainwestowa-
ło dużo pracy w badania procesu 
szlifowania, z których wyciągnię-
to ważne wnioski. Zaowocowały 
one serią innowacyjnych rozwią-
zań, wśród których znajdują się 
niżej wymienione.

  Agregat skośny 
(Oblique)
Przy jego zastosowaniu 

jakość powierzchni oraz ży-
wotność taśmy szlifierskiej są 
znacznie wyższe. Odchylenie 
jednostki szlifującej daje efekt 
szlifowania krzyżowego, co po-
zwala na uzyskanie znacznie 
bardziej równomiernej i gładkiej 
powierzchni.

  Szlifowanie 
poprzeczne  
(Cross-Sanding)
Zastosowane w szlifowaniu 

poprzecznym osobne napędy 
taśmy szlifującej i sierżanta 
pozwalają na pracę z różną 
prędkością liniową. Dzięki temu 
unika się docisku sierżanta za-
wsze w tym samym miejscu, co 
znacznie wydłuża żywotność 
taśmy szlifującej, skraca rysę 
i zapewnia większą gładkość 
powierzchni. Aby zapobiec 
uszkodzeniu taśmy i sierżan-
ta przez krawędź obrabianego 
elementu, cały agregat wraz 
ze stopą opuszczany jest na 
element.
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  Skośna stopa 
dociskowa (Pad)
System wykrywania krawę-

dzi z dociskiem pneumatycznym 
jest elektronicznie sterowany. 
Ciśnienie docisku na krawę-
dziach materiału może być 
regulowane po każdej stronie 
oddzielnie. Docisk może być 
zmniejszony lub zwiększony 
w procentach w stosunku do 
innych miejsc na detalu, co nie 
powoduje przeszlifowań przy 
wejściu i wyjściu materiału 
ściernego. Segmenty stopy do-
ciskowej są dostępne w dwóch 
szerokościach: 22 i 35 mm.

  Automatyczny pomiar 
(Enormatic)
Podczas obróbki większych 

elementów sprawdza się w pełni 
automatyczny system pomiaru 
obrabianego elementu. Maszy-
nę obsługuje jeden operator, 
a prostotę i intuicyjną obsługę 
panelu sterowniczego zapewnia 
oprogramowanie OMRON.

Automatyczny pomiar.

Budowa wieloramowa.

Skośna stopa dociskowa.
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  Budowa wieloramowa
Budowę wieloramową 

stosuje się w ekstremalnych 
warunkach obróbki, jak duże 
naddatki (1,5 mm i więcej) oraz 
prędkość posuwu do 120 m/
min., dzięki czemu można za-
chować parametry dokładno-
ści. To innowacyjne rozwiązanie 
pozwala uniknąć przenoszenia 
niepożądanych drgań z obrób-
ki wstępnej na wykańczającą. 
To właśnie dzięki temu można 
szlifować 500-kilogramowy blat 
o wysokości 600 mm w jednym 
przejściu!

  System 
podciśnieniowy 
(Vacuum)
Stabilność elementów obra-

bianych w procesie szlifowania 
daje podciśnieniowy stół trans-
misyjny z perforacją. Wentyla-
tory próżniowe są montowane 
pod stołem obrabiarki, a ode-
ssane powietrze jest odzyski-
wane i kierowane do systemu 
odmuchiwania i oczyszczania 
taśm ściernych. Dodatkową 
zaletą jest system kompensacji 
i stabilizacji ciśnienia w przy-
padku jego wahań w sieci dys-
trybucyjnej.

System podciśnieniowy – Vacuum.

System zdmuchiwania pyłu z taśmy ściernej.

R E K L A M A

  Funkcja ECO
Kündig AG jest jednym 

z pierwszych na świecie pro-
ducentów w branży maszyn, 
który kładzie duży nacisk na 
uzasadniony problem eko-
nomicznego wykorzy-
stania zasobów 
energetycznych. 
O p r a c o w a n e 
przez to przed-
s i ę b i o r s t w o 
oprogramowanie 
przyczynia się do 

zmniejszenia zużycia energii 
w maszynach bez obniżania ich 
wydajności. Tryb oszczędzania 
energii ECO posiadają wszyst-
kie szlifierki szerokotaśmowe 

najnowszej generacji 
tego producenta. 

W przypadku bra-
ku działań ope-
racyjnych po 
krótkim czasie 
urządzenie roz-
pocznie funkcję 

oszc zędzania 

prądu, automatycznie obniżając 
prędkości obrotowe agregatów, 
przesuwu stołu transmisyjnego 
i odcięcie sprężonego powie-
trza. Dla przeciętnego warsz-
tatu średnia oszczędność 
energii elektrycznej wynosi 
od 10 do 15%, co potwier-
dzają badania.               
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Szlifierki SP4
Szlifierka SP4 przeznaczo-

na jest do prac szlifiersko-wy-
kończeniowych powierzchni, 
po obróbce mechanicznej (od 
szlifowania do polerowania), po-
między i po lakierowaniu, wodo-
waniu, olejowaniu, patynowaniu, 

Czterostronne szlifowanie 
zoptymalizowane pod kątem potrzeb

Szlifierki czterostronne wielogłowicowe SP4 firmy Prochera pozwalają na 
realizację nawet najbardziej specyficznych zadań produkcyjnych. Urządzenia 
tego typu są przeznaczone do czterostronnego szlifowania i polerowania elementów 
drewnianych i drewnopochodnych o powierzchni płaskiej, o złożonym kształcie 
w elementach płycinowych, profili, listew, ościeżnic itp., przy czym istnieje 
możliwość dopasowania ilości i rodzajów agregatów oraz głowic szlifierskich 
i czyszczących do potrzeb zamawiającego.

ługowaniu oraz przy zastosowa-
niu innych technologii.

Maszyny te mogą być 
wyposażone w agregaty ta-
lerzowe, głowice szlifierskie 
wałowe pionowe oraz poziome 
z układem rowka prostego lub 
spiralnym, ściernice, włókniny 

itp. Po przejściu elementu przez 
wszystkie zespoły robocze 
otrzymujemy elementy oszlifo-
wane, ale niepozbawione pyłu, 
dlatego też na końcu maszyny 
można zamontować dodat-
kowo wały szczotkowe, które 
odkurzą ostatecznie element. 

Szlifierki czterostronne składa-
ją się z solidnego, spawanego 
korpusu profilowego, na którym 
instalowane są zespoły napę-
dowe. Ilość głowic szlifujących 
i czyszczących każdorazowo do-
stosowywana jest indywidualnie 
do żądanych potrzeb klienta.

Szlifierka czterostronna z transporterem taśmowym 
SP4T (głowica bok/bok, głowica góra/dół).
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Wały szlifierki można wy-
posażyć we wkłady z bogate-
go asortymentu materiałów 
ściernych i szczotek czysz-
czących, pozwalających na 
wykonywanie wszelkich prac 

Szlifierka czterostronna  
z transporterem taśmowym SP4T-8  
(po dwie głowice bok/bok, po dwie głowice góra/dół).

R E K L A M A

wykończeniowych: od szlifowa-
nia po czyszczenie pod określo-
ne zadania produkcyjne, a ich 
konstrukcja umożliwia szybką 
wymianę i nie sprawia najmniej-
szego kłopotu.

Wrzeciona szlifierki posia-
dają płynną regulację obrotów, 
a ponadto każde z nich ma obro-
ty współbieżne i przeciwbieżne 
w stosunku do kierunku ruchu 
obrabianego elementu. Przy 

zastosowaniu szczotek z płót-
nem obustronnym o różnych 
granulacjach, maszyna posiada 
możliwość obróbki dwóch pro-
cesów technologicznych bez 
wymiany płótna ściernego.

www.4woodi.pl M A S Z Y N Y
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Regulacji wysokości poziomu 
roboczego narzędzi szlifujących 
i czyszczących dokonujemy in-
dywidualnie dla każdego zespołu 
obróbczego za pomocą kół ręcz-
nych wyposażonych w liczniki 
położenia. Każdy zespół obrób-
czy posiada regulacje w pionie 
i poziomie, a także możliwość 
pochyłu kątowego do 10° głowic, 
możliwość obrotu głowic i agre-
gatów dyskowych wokół osi płyty 
mocowania silników do ±45°.

Szlifowany element trans-
portowany jest za pomocą 
przenośnika taśmowego, który 
posiada płynną regulację obro-
tów posuwu taśmy. Szlifierka 
wyposażona jest również w re-
gulowane dociski rolkowe bocz-
ne, dociski rolkowe lub paskowe 
górne. Regulacji wysokości po-
ziomu docisków bocznych i gór-
nych dokonujemy za pomocą 
dwóch skonfigurowanych kół 
ręcznych wyposażonych w licz-
niki położenia.

Poprzez specjalne ssawy 
usuwany jest powstający w trak-
cie obróbki pył, który trafia do 
odciągu indywidualnego lub do 
zakładowej sieci odciągowej.

Na uwagę zasługuje też 
prostota obsługi – sterowanie 
urządzeniem odbywa się bezpro-
blemowo z dotykowego pulpitu 
sterowniczego, który ma moż-
liwość zachowania kilkunastu 
programów zapisanych przez 
pracownika w pamięci maszyny.

Prosta budowa urządzenia 
zapewnia łatwą jego obsługę 
i niezawodne działanie.            

  |  Prochera

Szlifierka czterostronna 
z transporterem rolkowym SPWD 8-2-4C (trzy dyski góra/dół, po dwie  
głowice bok/bok, po dwie głowice góra/dół, czterostronny agregat wałowy – czyszczący).

Szlifierka czterostronna  
z transporterem taśmowym  
SP4T-2D (2 x dysk, głowica bok/bok, głowica góra/dół).

Układ pracy poziomy, pionowy
Obrót głowic wokół osi płyty mocowania silników do ±45°
Kąt pochylenia głowic do 10º
Ilość powierzchni roboczych 4
Szerokość szlifowania 200 mm
Min. długość obrabianych, szlifowanych elementów puszczanych 290 mm
Głowica (Ø 250 mm) nad transporterem, maks. grubość elementu 100 mm
Rolki lub pasy dociskowe

Płynna regulacja obrotów wrzeciona 150 do 1000 obr./min.
Kierunek obrotów wrzeciona współbieżny/przeciwbieżny
Płynna praca transportera w zakresie 2-12 m/min. lub 5-30 m/min.
Sterowanie przy pomocy panelu dotykowego

Napięcie zasilające 3 × 400 V, 50 Hz
Zgodność z normami bezpieczeństwa CE

DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE
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ZAPRASZAMY
NA TARGI DREMASILESIA 

DO SOSNOWCA
W DNIACH 12-14 MAJA



Strukturyzacja 
i szlifowanie 
powierzchni z serią P

Firma GUMET, wprowadza-
jąc sekcję roboczą z zastoso-
waniem oscylujących dysków 
szczotkujących, jest w stanie 
zaspokoić oczekiwania najbar-
dziej wymagających klientów. 
Dzięki zastosowaniu oscylują-
cych dysków o średnicy 150 lub 
250 mm możliwe jest szlifowa-
nie elementów frezowanych lub 
strukturyzacja, której efektem 
jest uzyskanie nieregularnej po-
wierzchni. Konstrukcja maszyny 
umożliwia bezpieczną obróbkę 
elementów o długości od 400 

Obróbka wykańczająca powierzchni 
oraz podcinanie deski podłogowej

Polski producent maszyn – firma GUMET z Bydgoszczy, wprowadza 
nowoczesne udogodnienia dla istniejących produktów oraz oferuje 
specjalistyczne maszyny do podcinania desek podłogowych.

mm. W przypadku potrzeby szli-
fowania krótszych elementów 
proponowane jest zastosowanie 
podciśnieniowego stołu posuwo-
wego. Maszyna występuje rów-
nież w wersji zabudowanej. Jest 
przystosowana do pracy w linii 
produkcyjnej. Istnieją dwie opcje 
sterowania: za pomocą standar-
dowych potencjometrów, przyci-
sków i korb lub za pośrednictwem 
dotykowego panelu PLC.

Obróbka z wykorzystaniem 
standardowych szczotkarek 
z serii P odbywa się za pośred-
nictwem minimum dwóch wa-
łów umieszczonych prostopadle 
do pasa transportera, których 

maszyn ACM, przeznaczona do 
poprzecznego nacinania spodniej 
strony deski podłogowej.

Wielu producentów war-
stwowych podłóg drewnianych, 
podążając za panującymi tren-
dami i wymaganiami klientów, 
stosuje poprzeczne podcięcia na 
spodniej stronie deski. Ma to na 
celu odprężenie deski i zwięk-
szenie jej elastyczności.

Nacinarka ACM umożliwia 
precyzyjne określenie odległo-
ści nacięć od początku i końca 
deski, a także ich głębokości. 
Programowalna jest również 
długość deski, a klient ma moż-
liwość wyboru rozstawu i sze-
rokości nacięć. Maszyna może 
pracować w połączeniu z podaj-
nikiem buforowym oraz stołem 
odbiorczym – dzięki temu do jej 
obsługi zaangażowana będzie 
tylko jedna osoba.

obroty są skierowane przeciw-
nie względem siebie. Agregaty 
szczotkujące wymagają zasto-
sowania dużej mocy roboczej, 
dlatego oferowane są maszy-
ny z silnikami od 5,5 do 11 kW. 
Dostępne są cztery szerokości 
robocze: 400, 600, 1000 i 1350 
mm. Bębny robocze posiadają 
niezależną regulację wysokości, 
prędkości obrotowej oraz kierun-
ku. Również prędkość posuwu 
jest płynnie regulowana.

Nacinarka ACM do 
deski podłogowej

W ofercie firmy Gumet po-
jawiła się również nowa seria 

Szczotkarka P1350L-D1WB3.
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Obróbka wzdłużna – 
szlifierki PROFI 150

Popularnym modelem 
z oferty firmy Gumet są szlifier-
ki z serii PROFI 150, które sta-
nowią bazę dla zaawansowanej 
linii szlifującej. Szlifowanie od-
bywa się przy użyciu dowol-
nej ilości szczotek – górnych, 
dolnych lub bocznych. Każda 
z głowic posiada precyzyjną re-
gulację odległości od elementu 
oraz kąta pochylenia. Prędkości 
obrotowe szczotek oraz posuw 
są płynnie regulowane. Dzię-
ki temu możemy dostosować 

obróbkę do zróżnicowanej 
produkcji. Szerokość robocza 
maszyny wynosi 150 mm i jest 
wystarczająca przy produkcji 
listew. Konfiguracja maszyny 
jest dowolna, może być ona wy-
posażona w minimum 3 sztuki 
agregatów szlifujących, mak-
symalna ilość głowic może do-
chodzić, przy zaawansowanych 
procesach technologicznych, do 
kilkunastu.

Uniwersalne 
szlifierki US250

Dla mniej wymagających 
klientów lub zakładów o więk-
szym zróżnicowaniu produkcji 
proponowane są uniwersalne 
szlifierki US250, w których pro-
ces szlifowania odbywa się za 
pośrednictwem dwóch bęb-
nów szlifujących. Elastyczność 
użytkowania maszyny powoduje 

znaczne obniżenie kosztów roz-
budowy parku maszynowego, 
ponieważ ograniczone jest do 
zakupu jednego, wielofunkcyj-
nego urządzenia.                  

  |  Gumet

Szlifierka US250.

Szczotkarka Profi 150.

Nacinarka ACM 650.
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Prasa pneumatyczna 
montażowa z płytą 
otworową Typ PMO

Urządzenie PMO to uniwer-
salna prasa przeznaczona do 
montażu elementów drewnia-
nych o różnych kształtach i ga-
barytach (drzwi, okna, elementy 
ramowe, łuki, elementy mebli – 
płaskie i przestrzenne, proste 
i krzywoliniowe). Prasa doskona-
le sprawdza się w warsztatach 

Prasy montażowe  
i do klejenia drewna Steblo

Firma Steblo oferuje różnego typu prasy pneumatyczne przeznaczone m.in. do 
klejenia drewna litego i PVC, do montażu, okleinowania i obłogowania, a także 
prasy do klejenia elementów na mikrowczepy (na długość). Dzięki różnorodnym 
wariantom konfiguracji urządzeń oraz możliwości dokupienia dodatkowego osprzętu 
można dopasować wybrane urządzenie dokładnie do potrzeb klienta.

stolarskich. Wyposażona jest 
ona w płytę otworową, która 
stanowi płaszczyznę pola robo-
czego. Na niej umieszczane są 
montowane elementy drewnia-
ne oraz dodatkowy, opcjonalnie 
dostępny osprzęt, na przykład 
siłowniki i ściski – pneuma-
tyczne, śrubowe, hydrauliczne, 
zębate, inne.

Prasa wyposażona jest 
w trzy belki oporowe – dwie 

Przydatnym osprzętem dla 
klientów, którzy wykorzystują 
elementy łukowe z cienkich li-
stew, jest przyrząd do gięcia 
łuków. Ten osprzęt dodatkowy 
mocuje się (przykręca) do płyty 
otworowej. Przyrząd zawiera 
przeponę pneumatyczną, zawór 
ręczny i reduktor ciśnienia. Jego 
maksymalne ciśnienie pracy wy-
nosi 0,3 MPa.

Prasy o nacisku 
pionowym

Prasy o nacisku pionowym 
przeznaczone są do klejenia 
drewna (oraz PVC) w bloki 
i warstwy, do obłogowania 
i okleinowania na zimno. Kon-
strukcja prasy wykonana jest 
z odpowiednio zespawanych 
kształtowników konstrukcyjnych 
(stalowych) lub z płyt stalowych, 
wypalanych laserowo. Belka do-
ciskowa ustawiona poprzecznie 
prowadzona jest w czterech 
prowadnicach sworzniowych, 
a powrót docisku na pozycję 
wyjściową wywołują cztery 
sprężyny odciągowe.

Stół roboczy prasy wykona-
ny jest z kształtowników kon-
strukcyjnych, które połączone 
są ze sobą złączami spawany-
mi oraz skratowane. Na stole 
ułożona i zamocowana jest od-
powiednimi śrubami płyta sklej-
kowa, twarda, wodoodporna. 

Prasa montażowa 
z płytą otworową.

pionowe z regulacją kąta pro-
stego i jedną poziomą stałą. Na 
torach jezdnych zamontowane 
są ruchome belki, do których 
mocowane są dociski wyrów-
nujące prostopadłe, zapobiega-
jące wyboczeniom ściskanych 
elementów. Montowane na pły-
cie siłowniki są ustawiane pod 
kątem prostym do belek oporo-
wych. Tolerancja płaskości płyt 
otworowych wynosi ±0,9 mm.
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Powietrze doprowadzane jest za 
pomocą zaworów. Maksymalny 
nacisk na 1 cm² powierzchni kle-
jonej wynosi ok. 4 kg, a nacisk 
siły jest regulowany wielkością 
ciśnienia. Do przygotowania 
powietrza służy reduktor z za-
kresem regulacji ciśnienia od 
0-1 MPa z zaworem zwrotnym 
i oczyszczanie powietrza do 5 
µm. Z reduktora wyprowadzony 
jest wąż zbrojony z końcówką 
do szybkozłączki. Każda sekcja 
składa się z jednego siłownika 
przeponowego sterowanego za-
worem dźwigniowym, przy czym 
skok siłownika wynosi maksy-
malnie 45 mm.

Górny stół jest podzielony 
na sekcje dociskowe, przy czym 
każda z nich ma oddzielne stero-
wanie, co umożliwia klejenie płyt 
o maksymalnych rozmiarach lub 
klejenie kilku płyt o mniejszych 
rozmiarach z wykorzystaniem 
tylko tej części prasy, która jest 
potrzebna w danej chwili.

Tego typu prasy są przyja-
zne środowisku naturalnemu, 
ponieważ zasilane są sprężo-
nym powietrzem (bez oliwienia). 
Powietrze, które zostaje pobra-
ne do prasy, wraca do atmosfery 
niezanieczyszczone, zachowując 
identyczne parametry.              

  |  Steblo

Prasa o nacisku pionowym (standard).

PRASA PNEUMATYCZNA MONTAŻOWA  
Z PŁYTĄ OTWOROWĄ TYP PMO

Pola robocze 1

Wysokość płyty otworowej 2000 mm

Długość płyty otworowej 3000 mm

Grubość elementów klejonych 80 mm

Belki oporowe boczne z regulacją kąta 2 szt.

Dolna belka oporowa stała 1 szt.

Dociski pneumatyczne proste 5 szt.

Dociski prostopadłe wyrównujące 4 szt. (2 szt./belkę)

Długość prasy 3500 mm

Głębokość prasy 1100 mm

Wysokość prasy 2400 mm

Ciśnienie stosowane 0,3-0,8 MPa

PRZYRZĄD DO GIĘCIA ŁUKÓW

Maksymalny przekrój elementu giętego 40 x 80 mm

Długość łuku 750 mm

Strzałka ugięcia łuku 160 mm

Pola załadowcze 1

Długość elementów klejonych 2500 mm

Szerokość stołu roboczego 1200 mm

Wysokość pakietu klejonego 450 mm

Ciśnienie robocze 0,35 MPa

Belki dociskowe ogółem 12 szt.

PRASA O NACISKU PIONOWYM  
(WERSJA STANDARDOWA)

Prasa PMO przeznaczona do montażu elementów drewnianych 
o różnych kształtach i gabarytach.
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Wszystkie lata działalności fir-
my TECH-FA-MILER to lata 
specjalizacji, zdobywania kolej-
nych doświadczeń, doskonalenia 
maszyn, wprowadzania ulep-
szonych rozwiązań konstrukcyj-
nych i nowych typów urządzeń 
z dbałością o każdy ich szczegół 
i z wykorzystaniem materiałów 
oraz pneumatyki najwyższej ja-
kości. Wśród najbardziej popular-
nych urządzeń przedsiębiorstwa 
znajdują się prasy trapezowe 
(jednostronne i dwustronne oraz 
z dociskiem bocznym), a także – 
docenianie szczególnie przez 
producentów mebli – ściski sto-
łowe otworowe i prasy do mon-
tażu korpusów meblowych.

Wszystkie prasy wyko-
nywane są na indywidualne 
zamówienie według parame-
trów ustalonych z klientem, 
przez co otrzymuje on produkt 
dokładnie skrojony na miarę 
swoich wymagań i specyfiki 
produkcji. Na długą żywotność 

Pneumatyka  
na najwyższym poziomie

TECH-FA-MILER to firma, której nikomu nie trzeba przedstawiać, bo w ciągu 
27 lat istnienia prasy pneumatyczne do klejenia drewna oraz urządzenia 
montażowe tego producenta stanęły w setkach polskich przedsiębiorstw 
z branży drzewnej i meblowej. Okazją do zapoznania się z nowościami firmy będą 
nadchodzące targi DREMASILESIA w Sosnowcu.

produkowanych przez TECH-
-FA-MILER pras wpływa wy-
soka jakość spawów, trwała 
powłoka lakiernicza i podzespo-
ły renomowanych producentów, 
a także wsparcie techniczne ze 
strony producenta.

Prasa trapezowa 
jednostronna typ PTJ 
i dwustronna PTD

Tego typu prasy przezna-
czone są do klejenia drewna dla 
stolarki budowlanej typu: okna, 
drzwi, belki, parapety, do klejenia 
płyt meblowych, stopni schodo-
wych itp. Długość elementów 
klejonych wynosi maksymalnie 
8000 mm,szerokość załadunku 
– do 1300 mm, a maksymalna 
grubość klejonych elementów 
to 10-220 mm. Prasy posiadają 
jedno pole załadowcze (typ PTJ) 
lub dwa pola (typ PTD), które po-
dzielone są na sekcje docisko-
we i sterowane indywidualnie 
zaworem z dźwignią ręczną. 

Prasa trapezowa  
jednostronna typ PTJ.

Prasy trapezowe  
jednostronne typ PTJ są przeznaczone  
do klejenia drewna dla stolarki budowlanej (np. okna, drzwi, belki, 
parapety), do klejenia płyt meblowych, stopni schodowych itp.

Każda sekcja dociskowa wypo-
sażona jest w imaki – dociski 
wyrównujące klejoną płaszczy-
znę (1 lub 2 sztuki docisków na 
jedną sekcję dociskową). Dociski 
wykonywane są w wersji: śrubo-
wej, pneumatycznej lub na mi-
mośrody. Siła docisku głównego 
regulowana jest reduktorem ci-
śnienia. Prasa posiada regulację 
środka docisku. Dodatkowym 

wyposażeniem prasy jest regu-
lacja szerokości załadunku co 
100 mm.

Prasa trapezowa  
typ PTJDB

Jest to prasa pneumatyczna 
trapezowa z dociskiem bocznym, 
która swoich nabywców znajduje 
najczęściej w zakładach klejenia 
i montażu drzwi i okien, belek, 

Prasa trapezowa 
dwustronna typ PTD.
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tel. +48 608 512 690
tel. +48 602 334 683
fax. +48 61 44 22 803

e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
www.tech-fa-miler.pl

TECH-FA-MILER
Firma Urządzeń Technicznych Irena Miler

PAPROĆ 43, 64-300 Nowy Tomyśl

Prasa montażowa 
typ PSS – ścisk 
otworowy

Rozwiązaniem kierowanym 
do producentów mebli jest pneu-
matyczny ścisk stołowy otworo-
wy, który sprawdzi się podczas 
klejenia i montażu szuflad, fron-
tów meblowych, ramek drzwio-
wych, okien, drzwi, łuków oraz 
elementów ramowo-płycinowych 
stosowanych w stolarstwie me-
blowym. Prasy posiadają jedno 
lub dwa pola załadowcze, przy 
czym każde z nich może posiadać 

od jednego do czterech stanowisk 
roboczych wyposażonych w si-
łowniki pneumatyczne tłokowe 
sterowane zaworem z dźwignią 
ręczną. Prasy tego typu wyposa-
żone są w dociski wyrównujące 
pneumatyczne (od czoła), imaki 
(dociski wyrównujące śrubowe), 
belki oporowe stałe i przestawne. 
Grubość załadunku jest regulowa-
na, użytkownik może też ustawiać 
za pomocą filtroreduktora ciśnie-
nia regulację grubości załadunku. 
Prasy wykonywane są na stojaku 
stałym lub regulowanym do po-
zycji poziomej. Wymiary elemen-
tów klejonych wynoszą: długość 
– 3500 mm, szerokość – 2800 
mm, grubość – 120 mm.

Prasa montażowa 
typ PMKM

Do klejenia i montażu kor-
pusów meblowych typu: szafka, 
szafy, kredensy, regały, komody, 
półki itp. przeznaczona jest pra-
sa montażowa PMKM z jednym 
lub dwoma polami załadowczy-
mi. Urządzenie wyposażone jest 
w jedną/dwie belki dociskowe, 
które działają w układzie piono-
wym oraz w jedną belkę dzia-
łającą w układzie poziomym, 
przestawianą bezstopniowo 
góra-dół za pomocą motoreduk-
tora. Każda belka wyposażona 
jest w siłowniki pneumatyczne 
tłokowe sterowane zaworem 
z dźwignią ręczną. Siła docisku 
głównego regulowana jest re-
duktorem ciśnienia, a siłowników 
tłokowych – filtroreduktorem 
powietrza.                       

  |  Tech-Fa-Miler

parapetów, stopni schodowych, 
płyt meblowych itp.

Prasa posiada jedno lub 
dwa pola załadowcze, które są 
podzielone na sekcje dociskowe 
sterowane indywidualnie za-
worem z dźwignią ręczną, przy 
czym każda z nich – podobnie jak 
w prasach PTJ i PTD – wyposażo-
na jest w dociski śrubowe/pneu-
matyczne wyrównujące klejoną 
płaszczyznę (jeden lub dwa do-
ciski na jedną sekcję dociskową). 
Te modele pras posiadają docisk 
boczny wyposażony w siłowniki 
tłokowe sterowane zaworem 

z dźwignią ręczną, natomiast dru-
ga strona prasy wyposażona jest 
w belkę oporową przestawną.

Siła docisku głównego regu-
lowana jest reduktorem ciśnienia, 
a siła docisku siłowników tłoko-
wych regulowana jest filtroreduk-
torem powietrza. Prasa posiada 
regulację środka docisku. Do-
datkowym wyposażeniem urzą-
dzenia jest regulacja szerokości 
załadunku co 100 mm. Wymiary 
klejonych elementów wynoszą: 
długość – do 8000 mm, szero-
kość – do 1300 mm, grubość – 
10-220 mm.

Prasa trapezowa typ PTJDB.

Prasa montażowa typ PSS.

Prasa montażowa typ PMKM do klejenia i montażu korpusów 
meblowych.

R E K L A M A
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Przyszłościowa 
produkcja z grupą 
Weinig

Jeżeli w obliczu utrzymu-
jącego się niedoboru specjali-
stów zakłady chcą zachować 
nieograniczoną zdolność dzia-
łania, to obsługę zaawansowa-
nych systemów produkcyjnych 
należy utrzymać na możliwie 
najprostszym poziomie. Weinig, 
dzięki zapewniającym kom-
fortową obsługę systemom 
sterowania, stwarza ku temu 
idealne warunki. Oprogramo-
wanie OptiCom/Plus zapew-
nia wszystkim maszynom 
i systemom z zakresu rozkroju 

Produkcja zdigitalizowana
Na liczącym 4000 m² stoisku firmy Weinig podczas nadchodzących targów 
LIGNA na klientów z branży rzemiosła i przemysłu czeka ciekawa ekspozycja. 
W zakresie obróbki litego drewna oferta obejmuje takie segmenty, jak: struganie 
i profilowanie, rozkrój i optymalizacja, obróbka końcowa oraz produkcja okien i mebli. 
Obszary kluczowe stanowią W4.0 Digital, praca projektowa i materiały alternatywne.

jednolity interfejs użytkownika. 
Eksponaty z obszaru strugar-
ko-żłobiarek są wyposażone 
opcjonalnie w system Smart-
Touch, pomocny w uzbrajaniu 
maszyny, czujniki monitorujące 
uniemożliwiają kolizje w ma-
szynie i inne poważne uszko-
dzenia, a osłona Variohaube 
w obrabiarce Powermat 1500 
pomaga przy przestawia-
niu elementów dociskowych. 
W prezentowanej na targach 
LIGNA nowości ProfiPress 
T Next Generation automa-
tyczna regulacja grubości 
elementów pozwala uniknąć 
błędów podczas prasowania 

płyt, natomiast nowy system 
Weinig EasyStop znacznie uła-
twia wstęp do automatyzacji 
obrabiarek ręcznych. Lista cięć 
jest przygotowywana w biurze, 
a wyrównywanie obrabianych 
elementów na ograniczniku 
długości jest zaprojektowane 
w sposób bardzo komfortowy. 
Doskonałym przykładem uda-
nej koncepcji uproszczenia jest 
kompaktowa strugarka cztero-
stronna Cube Plus, która przy 
zachowaniu intuicyjnej obsłu-
gi sprawia, że struganie jest 
łatwe i dziesięć razy szybsze 
niż na tradycyjnych wyrówniar-
kach i grubościówkach.

Efektywne 
wykorzystanie 
zasobów

Przy rosnących kosztach 
personelu, surowców i środków 
eksploatacyjnych coraz większą 
rolę w produkcji będzie odgry-
wać efektywne wykorzystanie 
zasobów. Systemy skanowania 
służące do oceny jakości i sorto-
wania z pewnością będą wkrót-
ce standardem także w małych 
zakładach. Kluczem do sukcesu 
jest cyfrowe przygotowywa-
nie zamówień na komputerze. 
Z Moulder Master Weinig ofe-
ruje oprogramowanie umożli-
wiające doskonałą organizację 
środowiska pracy. W połączeniu 
z nową, w pełni automatyczną 
ostrzarką narzędzi Rondamat 
1000 CNC, stanowiskiem do 
pomiaru narzędzi OptiControl 
i systemem sterowania Po-
werCom Plus Moulder Master 
tworzy system pozwalający na 
połączenie etapów procesu od 
pomysłu do gotowego profilu 
i przygotowanie następnego 
narzędzia i profili równolegle 
z bieżącą produkcją.

W pilarkach poprzecznych 
zastosowanie znajduje nato-
miast pakiet oprogramowania 
Weinig OptiPal. Umożliwia on 
inteligentne tworzenie listy 
rozkrojów do produkcji palet 
i skrzyń. Millvision i Envision to 
kolejne składniki oprogramowa-
nia z grupy Weinig służące do 
digitalizacji etapów produkcji. 

Powermat 1500 Smart Touch
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Zyski zwiększa też optymali-
zacja wykorzystania drewna. 
W grupie Weinig zaczyna się 
ona od piły optymalizacyjnej 
OptiCut S 50. Nowością są po-
moc w wyrównywaniu pakietów 
pozwalająca na zwiększenie do-
kładności na długości i w pełni 
automatyczne znakowanie ob-
rabianych elementów. Na tar-
gach zaprezentowana zostanie 
także OptiCut 450 Quantum – 
najszybsza piła optymalizacyjna 
świata. Mocny duet w zakresie 
wydajnej optymalizacji tworzą 
piła OptiCut 260 i czterostron-
ny kolorowy skaner Weinig 
EasyScan+. Nowością piły jest 
wspomagany zsyp na odpady 
zapewniający pewne oddziela-
nie części nawet przy wysokiej 
prędkości. W Hanowerze bę-
dzie można zobaczyć również 
wielopiłę tarczową VarioRip 
310 M oraz solidną taśmówkę 
rozdzielczą BKS z automatycz-
nym pomiarem szerokości i me-
chanizmem rozkroju skośnego, 
a także opatentowaną linię 
frezującą Turbo-S 1000. Dzięki 
automatycznym ustawieniom 
wymiarów skrawania lub za-
stosowaniu systemu Trimsaver 
linia pozwala na maksymalne 

wykorzystanie drewna. Pracu-
jąc z 15 taktami prasowania na 
minutę, spełniana też najwyższe 
wymagania w zakresie wydaj-
ności, a monitoring aplikacji 
kleju pozwala obniżyć koszty. 
Możliwości linii Turbo-S 1000 
zostaną zademonstrowane 
w ramach systemu, do którego 
należy także wysoko wydajna 
linia optymalizacyjna OptiCut 

450 Quantum. Uzupełnieniem 
oferty grupy Weinig jest Ronda-
mat 985, ostrzarka do w pełni 
automatycznego ostrzenia fre-
zów do wczepów.

Nowy Powermat 
2400

Nowoczesne systemy pro-
dukcyjne muszą dzisiaj produ-
kować równie ekonomicznie 

zarówno pojedyncze partie, jak 
i serie przemysłowe. Z Power-
mat Weinig stworzył system 
modułowy, który dokładnie 
spełnia te wymagania. Na tar-
gach LIGNA swoją światową 
premierę świętować będzie 
nowy Powermat 2400. Stru-
garko-żłobiarka jest zaprojekto-
wana do przemysłowej produkcji 
listew z prędkością posuwu do 

Rondamat 100 CNC

Multirex
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100 m/min. i zostanie zapre-
zentowana w zmechanizowa-
nym przebiegu z załadunkiem 
i odprowadzaniem materiału. 
Na wersji 3D można produko-
wać dowolnie programowalne, 
strukturyzowane powierzchnie. 
Nowością jest możliwość pro-
dukowania na maszynie także 
elementów o konturach stożko-
wych i/lub zakrzywionych.

Weinig Conturex
Cieszący się uznaniem sys-

tem Weinig Conturex w drugiej 
generacji obejmuje szeroką 
paletę centrów CNC do produk-
cji okien i mebli bazujących na 
identycznej zasadzie opaten-
towanego stołu zaciskowego, 
od rozwiązań kompaktowych 
po systemowe, z podwójnym 
torem i równoległą obróbką 
dwóch elementów. Sterowanie 
komputerowe łączy dowolną licz-
bę osi i pozwala na niemal nie-
ograniczony system produkcyjny 
o maksymalnej elastyczności. 
System Weinig Solid Woodwork 
Flow (WF) umożliwia bezpro-
blemowe podłączenie do każ-
dego powszechnie używanego 

branżowego softwaru w najróż-
niejszych środowiskach pracy. 
Struganie wstępne, optymali-
zacja drewna i kompleksowa 
automatyzacja z firmy Weinig 
są dzisiaj oczywiście zintegro-
wane i tworzą razem z syste-
mem Conturex wysoko wydajną 
komórkę produkcyjną. Nowością 
w systemie Conturex C 125 Va-
rio są mechanizacja doprowa-
dzania materiału z załadunkiem 
równoległym, 4 pojedyncze stoły 
zaciskowe Vario, posiadające po 
dwie pary kleszczy oraz dwie in-
terpolowane, 5-osiowe głowice.

Aby zademonstrować wy-
soką elastyczność technologii 
Conturex, na połączonej w sieci 
linii wykonane zostaną na żywo 
zarówno elementy mebli, jak też 
konstrukcje słupowo-ryglowe, 
części okien i drzwi oraz okien-
nice. Elementem prezentacji 
będzie też Weinig Multirex 7225 
Windows, maszyna z wielofunk-
cyjną głowicą do racjonalnej, 
pięciostronnej obróbki elemen-
tów z litego drewna. Nowa tech-
nologia PRO-Torque pozwala 
na dokładny, jednoczesny ruch 
frezów na pięciu osiach. W linii 

zintegrowana jest ponadto Uni-
Pin 200, nowa maszyna do auto-
matycznego klejenia parapetów 
i do wbijania kołków.

Wszystko  
z jednej ręki

Pod hasłem „Wszystko z jed-
nej ręki” grupa Weinig pokaże na 
targach LIGNA komórki produk-
cyjne o najróżniejszym stopniu 
kompleksowości, przeznaczone 
dla najróżniejszych wymogów. 
W kompaktowym centrum roz-
kroju FlexiRip/FlexiCut sprzężone 
są uniwersalna wielopiła tarczo-
wa i tarczówka poprzeczna. Na 
stoisku znajdzie się także duża 
linia do w pełni automatycznego, 
zoptymalizowanego rozkroju 2D. 
System składa się z wielopiły tar-
czowej ProfiRip 450 M4 Speed 
z posuwem rolkowym, skanerem 
EasyScan RT do rozpoznawania 
defektów, wizualizacji obrazu 
cięcia i drukarki do znakowania 
listew. Do bezkompromisowej, 
wydajnej produkcji pod hasłem 
„Making more out of wood” słu-
ży zsieciowana linia produkcyj-
na, łącząca ogólne kompetencje 
grupy WEINIG w jednym wysoce 

efektywnym rozwiązaniu. W linii 
zsieciowane są ze sobą skaner, 
piła optymalizacyjna i maszyna 
do mikrowczepów. Komunikacja 
na Standard W4.0 Digital za-
pewnia systemowi nieograni-
czoną otwartość na przyszłość 
produkcji.

Swoją premierę na LIGNA 
w Hanowerze będą świętować 
dwie maszyny, niezintegrowa-
ne wprawdzie w żadnej linii, ale 
mogące zostać z nią w każdej 
chwili sprzężone. Jedną z nich 
jest automatyczna prasa do 
klejenia ProfiPress T Next Ge-
neration oraz ProfiPress LB. Od-
wiedzający stoisko firmy Weinig 
będą też mogli zobaczyć linię 
produkcyjną do deskowania dla 
branży budowlanej oraz nagro-
dzony nagrodą Schweighofera 
system klejenia bloków metodą 
na styk. Ostatnie z wymienio-
nych urządzeń dostępne jest 
obecnie w trzech klasach wy-
dajności: od wariantu podsta-
wowego dla małych firm do 
najwyższego poziomu zaawan-
sowania.                              

  |  Weinig

Conturex C 125 Vario.
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Mocna szóstka

Rem-Tech oferuje sześć mo-
deli pilarek Pilous FORESTOR: 
CTR 520, CTR 710M, CTR 800, 
CTR 950H, CTR 1000H, CTR 
1300H oraz CTR 1000H40. 

W małych i średnich zakła-
dach o niewielkim dziennym 
przetarciu najtańszym warian-
tem będzie pilarka taśmowa 
do kłód CTR 710M. W kategorii 
pilarek ręcznych taśmowych 
maszynę wyróżnia możliwość 
ustawiania wysokości ramienia 
z centralnego panelu sterowni-
czego. Ustawianie odbywa się 
z jedną prędkością, ponadto ist-
nieje możliwość zainstalowania 
elektronicznego układu pomia-
rowego LG 100, który wyraźnie 
przyspiesza i ułatwia ustawianie 
ramienia pilarki w nowej pozycji. 

Z kolei pilarka taśmowa do 
kłód CTR 800S ma centralny 
panel sterujący zamocowany 
do nieruchomej, podstawowej 
sekcji przejezdnej. Maszyna wy-
posażona jest w system szyb-
kiego dojazdu na pozycję pracy 
i powrotu do pozycji początko-
wej. Układ dwustopniowego, 
automatycznego hamowania 
w pozycjach skrajnych zwiększa 
bezpieczeństwo i wydłuża czas 
bezawaryjnej pracy. 

Sprawdzonym rozwiąza-
niem jest też pilarka taśmowa 
do kłód CTR 520, w której za-
stosowano taśmę bimetalo-
wą, odporną na uszkodzenia 

Perfekcyjna praca zespołowa, 
czyli pilarka z hydrauliką

Spośród sześciu dostępnych modeli pilarek Pilous FORESTOR firmy Rem-Tech 
rozwiązanie adekwatne do potrzeb znajdą zarówno te zakłady, w których dziennie 
przecinane są bardzo niewielkie ilości dłużyc, jak i te, w których przeciera się bardzo 
ciężkie, duże kłody. W ostatnim przypadku świetnie sprawdzi się wyposażenie 
hydrauliczne maszyn, które pozwoli skrócić czas operowania ciętym materiałem 
i zmniejszyć liczbę zaangażowanych pracowników.

odłamkami stalowymi. Po za-
instalowaniu imadła można nią 
uciąć nawet kształtownik sta-
lowy. Prowadnice taśmy tnącej 
wyposażono w płytki z węgli-
ków spiekanych zapewniające 
wyjątkową prostoliniowość 
cięcia. Dzięki temu rozwiązaniu 
uzyskano proste serwisowanie 
maszyny, możliwość stosowania 

jednej taśmy do wszystkich ga-
tunków drewna, precyzję cięcia. 
Wyeliminowano też konieczność 
długotrwałego i skomplikowa-
nego ostrzenia i ustawiania zę-
bów taśmy. 

Hydraulika się 
opłaca

Długość cięcia 7,1 m moż-
na uzyskać, decydując się na 
piłę taśmową do kłód CTR 950 

CTR1000H40 – 
widok na maszynę 
bez kłody.

Piła taśmowa do kłód 
CTR 950 Hydraulik.

www.4woodi.pl
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Hydraulik o masywnej konstruk-
cji. Dwustronne prowadzenie 
mostu przejazdowego pozwala 
na zamontowanie wydajnego 
wyposażenia hydraulicznego 
w celu łatwego manewrowania 
nawet wielkimi, grubymi kłoda-
mi. Obustronne prowadzenie 
mostu na sekcji przejazdowej 
w kombinacji z silnikiem o dużej 
mocy umożliwia płynne ścią-
ganie nawet ciężkich kłód za 
pomocą podajnika uciętego 
materiału. Maszyna jest wypo-
sażona w szybki posuw mostu 
z automatycznym zwalnianiem 
w położeniach krańcowych. Wer-
sja podstawowa ma możliwość 
piłowania kłody o długości 7,1 m 
i jest wyposażona w następujące 
urządzenia hydrauliczne: wysuw-
ną obrotnicę kłód, dwa zaciski do 
kłód, pięć kątowo i wysokościo-
wo regulowanych ograniczników, 
wyrówniarkę końca kłody oraz 
wyrówniarkę końca kłody z po-
suwem poziomym. Prowadzenie 
taśmy piły odbywa się pomiędzy 
płytkami z węglików spiekanych. 
Przedłużacze sekcji o długości 
cięcia 3 m umożliwiają zainsta-
lowanie wyposażenia hydraulicz-
nego według wymagań klienta. 
Podstawowa sekcja przejazdowa 
i sekcje przedłużające są wypo-
sażone w otwory/gniazda do 
mocowania zespołów wyposa-
żenia hydraulicznego. Użytkow-
nik otrzymuje możliwość łatwej 
zmiany układu agregatów i roz-
mieszczenia ich w wygodnych 
dla siebie pozycjach. W wersji 
podstawowej CTR 950 Hydraulik 
wyposażony jest w silnik o mocy 
15 kW, opcjonalnie można za-
montować silnik 18 kW.

CTR 950 
HYDRAULIK

Wyposażenie hydrauliczne 
w istotny sposób skraca czasy 
operowania ciętym materiałem 
i zmniejsza liczbę zaangażowa-
nych pracowników, bo do mani-
pulacji bardzo ciężkimi kłodami 
wystarczy tylko jedna osoba. 
Zastosowanie nowoczesnych 
systemów manipulacji zwięk-
sza wydajność, obniża nakłady 
produkcyjne, pozwala na szybki 

zwrot kosztów poniesionych na 
inwestycję oraz eliminuje wypad-
ki przy pracy w stosunku do ma-
nipulacji prowadzonych ręcznie.

Wszystkie maszyny w wersji 
Hydraulik wyposażone są w dwie 
profesjonalne pompy, które za-
pewniają wysokie prędkości i siły 
w układzie. Elementy wyposa-
żenia hydraulicznego to spraw-
dzone i niezawodne konstrukcje, 
a dostawca zapewnia pomoc 
w doborze urządzeń i agrega-
tów o parametrach stosownych 
do planowanych zadań. 

Dwuramienna, hydrauliczna 
ładowarka kłód umożliwia bez-
pieczne i szybkie unoszenie okrą-
glaków i przenoszenie ich na łoże 
maszyny. Każdy segment ramy 
wyposażony jest w gniazda prze-
znaczone do mocowania urzą-
dzeń załadowczych. Użytkownik 
może umieścić hydrauliczny ze-
spół ładowarki w wybranej przez 
siebie pozycji. Sterowanie siłow-
nikami ładowarki jest niezależne, 
a załadunek nawet długich pni 
jest bardzo łatwy. 

Najważniejszym, wielo-
funkcyjnym zespołem wypo-
sażenia hydraulicznego jest 
obrotnica wysuwna. Porusza się 
w kierunkach: pionowo i poziomo 
z wykorzystaniem utwardzonych, 
chromowanych prowadnic za 
pomocą niezależnie sterowanej 
pary siłowników hydraulicznych. 
Służy do mocowania, obracania 
i przysuwania ciętego materiału 
do kątowników uchylnych. Z kolei 
dwuramienna obrotnica łańcu-
chowa wyposażona jest w dwa 
wychylne, niezależnie sterowane 
ramiona. Są na nich osadzone 
łańcuchy synchronicznie napę-
dzane silnikiem hydraulicznym, 

za pomocą którego odbywa się 
obracanie materiału. Przy cięciu 
długich kłód i ich częstym obra-
caniu zalecane jest wyposażenie 
maszyny w dwie takie obrotnice, 
które wyraźnie skrócą czasy ma-
nipulacji i poprawią wydajność 
maszyny.

Pakiet wyposażenia hydrau-
licznego obejmuje również rolkę 
bierną unoszoną do poziomo-
wania i manewrowania kłodą, 
rolkę unoszoną z napędem hy-
draulicznym do poziomowania 
i przesuwania kłody, jak również 
hydrauliczne zaciski do kłód.

Pilarki CTR 1000H 
i CTR 1000H40

Maszyna CTR 1000H w wer-
sji podstawowej wyposażona 
jest w silnik o mocy 22 kW oraz 
możliwość cięcia kłód o długości 
7,7 metra. Wyjątkowo masywna 
konstrukcja umożliwia cięcie bar-
dzo ciężkich kłód o średnicy do 
1 metra.

W najnowszej pilarce CTR 
1000H40 zastosowano zmiany 
techniczne: przeniesiono ste-
rownik wraz z wyświetlaczem 
z bramy maszyny i zamontowa-
no obok panelu operatora, za-
stosowano też nowy sterownik 
niemieckiej firmy ELGO Electrik 
GmbH. Urządzenie umożliwia 
odmierzanie grubości ciętego 
materiału od góry oraz od dołu. 

Dodatkowe wypo-
sażenie dla większej 
automatyzacji

Szeroka gama rozwiązań 
oferowanych jako wyposaże-
nie dodatkowe traków to ukłon 

w stronę tych klientów, którzy 
chcą np. automatycznie i szyb-
ko ustawiać grubość cięcia lub 
dobierać prędkości posuwu w za-
leżności od stopnia obciążenia 
silnika i stępienia taśmy. Do-
stępne są tu różne rozwiązania 
przedstawione poniżej.
 LG Automat służy do szyb-

kiego i dokładnego, automatycz-
nego ustawiania grubości cięcia. 
Po ustawieniu wartości na wy-
świetlaczu ramię piły taśmowej 
automatycznie przemieści się 
w wybrane położenie. Zapobie-
ga to błędom ludzkim przy usta-
wianiu ręcznym, oszczędza czas 
i poprawia dokładność cięcia.
 Umieszczony na ruchomym 

ramieniu agregat korowarki 
umożliwia oczyszczenie z pia-
chu i kory miejsca wprowadzenia 
taśmy tnącej w kłodę. Zastoso-
wanie frezowania wstępnego 
w miejscu wejścia piły w mate-
riał zapobiega stępieniu taśmy, 
ogranicza częstotliwość wymia-
ny pił taśmowych, podnosi ich 
żywotność, a także poprawia 
wydajność całej maszyny. 
 Hydrauliczny naciąg piły ta-

śmowej służy do napinania ta-
śmowej taśmy tnącej za pomocą 
ręcznej pompy hydraulicznej. Od-
czyt stopnia naciągnięcia taśmy 
wskazuje umieszczony w pobliżu 
manometr. Zawór ciśnieniowy 
zabezpiecza przed zbytnim na-
prężeniem taśmy. 
 Na skali amperomierza moż-

na odczytać wartość natężenia 
prądu wskazującą na stopień 
obciążenia silnika pilarki podczas 
pracy. Wskazania amperomierza 
są pomocne w doborze pręd-
kości posuwu cięcia i określają 
stopień stępienia taśmy, której 

Ześlizg materiału za pomocą hydrauliki. Podajnik uciętego materiału.
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terminowa wymiana wydłuża ży-
wotność i poprawia jakość cięcia. 
 Elektrycznie przestawna li-

stwa z rolką napinającą taśmę 
tnącą poprzez łatwą i płynną re-
gulację położenia rolki ogranicza 
długość pracującego fragmentu 
taśmy. Przyciski umieszczone na 
panelu sterującym umożliwiają 
płynny wybór pozycji rolki nacią-
gu taśmy tnącej.
 Podajnik uciętego materiału 

przy ruchu powrotnym ramienia 
piły taśmowej po zakończeniu 

cięcia materiał za pomocą zde-
rzaków przesuwany jest w kierun-
ku panelu sterującego i umożliwia 
bardzo wygodny odbiór materiału 
lub jego dalsze przesunięcie na 
związane przenośniki taśmowe 
bądź rolkowe.
 Ześlizg materiału za pomo-

cą hydrauliki ustawiany jest na 
wysokość, zgodnie z wysokością 
odcinanego materiału. Służy do 
ześlizgnięcia się końca przesuwa-
nego materiału na związane prze-
nośniki taśmowe albo rolkowe.

 Regulacja chłodzenia piły 
taśmowej wyraźnie ogranicza 
zużycie medium chłodzącego/
smarującego, ponieważ w sys-
temie chłodzenia dodatkowo 
znajduje się elektromagnetycz-
ny zawór przepływowy, który 
automatycznie otwiera się po 
włączeniu piły taśmowej, a za-
myka po jej wyłączeniu. 
 Ciśnieniowy, dwustronny 

system chłodzenia taśmy tną-
cej składa się z pompy ciśnie-
niowej umieszczonej w zbiorniku 

z medium chłodzącym, elektro-
magnetycznego zaworu prze-
pływowego, dwóch dysz. Za 
pośrednictwem dysz środek 
chłodzący natryskiwany jest 
na górną i dolną powierzchnię 
taśmy. Dwustronne chłodzenie 
zapobiega niepożądanym naprę-
żeniom i osadzaniu się nalotów 
żywicznych, co skutkuje spo-
kojniejszą pracą taśmy tnącej, 
wydłuża żywotność narzędzia 
i podnosi dokładność cięcia.    

  |  Rem-Tech

Agregat korowarki. Hydrauliczny naciąg taśmy piły. Listwa sterowana elektrycznie.

R E K L A M A
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Zakład Metalowy Stefan Droz-
dowski jest obecnie jednym 
z czołowych producentów 
maszyn i urządzeń do obróbki 
drewna i tartacznictwa. Jest to 
firma rodzinna, kontynuująca 
wieloletnie tradycje zapocząt-
kowane w 1949 roku przez ojca 
Stefana – Józefa. Zakład posia-
da własne zaplecze technicz-
ne umożliwiające stały rozwój 
i modernizację produkowanych 
wyrobów, które odpowiadają 
wysokim wymaganiom stawia-
nym współczesnej technologii 
przerobu drewna. Maszyny no-
woczesne pod względem roz-
wiązań konstrukcyjnych i proste 
w obsłudze odznaczają się bar-
dzo dobrą jakością i bezawa-
ryjnością. Większość produkcji 

Więcej możliwości obróbczych  
z hydraulicznym pozycjonowaniem kłody

Jednym z flagowych rozwiązań, jakie oferuje firma Zakład Metalowy Stefan 
Drozdowski, są traki serii TTM z ruchomym zespołem tnącym. Urządzenia te są 
przeznaczone do wzdłużnego piłowania kłód o maksymalnej grubości 850 i 1100 
mm oraz długości do 10 metrów. Dzięki zastosowanemu modułowi hydraulicznemu 
operatorzy traków zyskują dodatkowe możliwości obróbcze.

eksportowana jest niemal do 
wszystkich krajów Europy, a tak-
że na kontynenty Azji i Afryki.

Traki z ruchomym 
zespołem tnącym

Jednymi z najlepiej rozpo-
znawalnych na rynku urządzeń 
polskiego producenta jest seria 
traków TTM z ruchomym ze-
społem tnącym, przeznaczo-
na do wzdłużnego piłowania 
kłód. Maksymalna długość 
obrabianej kłody wynosi 10 m, 
a jej grubości – 850 i 1100 mm. 
Długość torowiska maszyny 

wynosi 12 m. Posuw pionowy 
góra-dół oraz poziom roboczy 
są napędzane silnikami elek-
trycznymi. Prędkość posuwu 
poziomego jest regulowana 
płynnie, mechanicznie i wynosi 
1,5 do 20 m/min. w przód oraz 
5 do 40 m/min. w tył, natomiast 
prędkość posuwu pionowe-
go góra-dół wynosi 20 mm/s. 
Traki mogą być wyposażone 
w podcinak kory, elektroniczny 

nastaw wymiaru cięcia, zimowy 
system smarowania taśmy, stół 
do mocowania kłód krótkich czy 
też dodatkowy 3-metrowy seg-
ment torów.

Trak TTM
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• Prześwit poziomy ramy piłowej: 580 mm
• Prześwit pionowy między walcami: 350 mm
• Skok ramy piłowej: 300 mm
• Prędkość obrotowa wału głównego: 320 obr./min.
• Posuw roboczy: 0,5-2,0 m/min.
• Wymiary brzeszczotów (dług. × szer. × grubość):
 815 × 70 × 1,6 mm
• Maksymalna ilość pił: 10 szt. 
• Silnik główny: 15,0 kW / 400 V (lub 11 kW)
• Silnik posuwu: 0,75 kW / 400 V
• Silnik pompy hydraulicznej: 0,75 kW / 400 V
• Minimalna długość przecieranej kłody: 1,8 m
• Minimalna długość przecierania 
 z osprzętem specjalnym: 1,2 m

PILARKA RAMOWA PIONOWA PRP-58
OSTRZARKA PIŁ TARCZOWYCH 
OSW-5A, OSW-5AX

• Minimalna grubość przetarcia (deski): 
 - 13 mm – standard
 - 9 mm – montaż pojedynczy pił
• Wysokość przecierania kłody 
 nad gruntem: 880 mm
• Wysokość torowiska 
 nad gruntem: 600 mm
• Docisk walców: hydrauliczny
• Wymiary gabarytowe pilarki:
 1,20 × 1,60 × wys. 2,10 m 
• Całkowita długość zespołu 
 z torowiskiem: 10 m
• Masa z kompletnym wyposażeniem: 
 3200 kg

• Zakres ostrzonych średnic: 100-1000 mm
• Typy ostrzonych uzębień: GM, GS, GT, GW, GD, GA, GR/GM
• Zakres ostrzonych kątów natarcia: -5 do +35 stopni
• Zakres ostrzonych kątów przyłożenia: 13 do 25 stopni
• Zakres kątów ostrzonych płaszczyzn skośnych: 0 do 45 stopni 

lewo/prawo
• Ściernica diamentowa płaska typ 4A2: 150 × 32 × 6 × 2 mm
• Szybkość podawania: 20 zębów/min.
• Podziałka zęba: 6 do 120 mm
• Silniki napędowe: - ściernicy: 0,37 kW / 400 V / 2800 obr.
  - posuwu: 0,55 kW / 400 V / 1500 obr.
  - elektropompki: 0,10 kW / 400 V / 2800 obr.
• Gabaryty ostrzarki (m): 0,90 × 1,20 × wys. 1,65
• Masa: - OSW-5A: 400 kg
  - OSW-5AX: 450 kg

Pławo 118, 39-305 Borowa 
Tel./fax: +48 17 58 155 95, 58 153 30, 58 153 73
www.drozdowski.com.pl

Traki serii TTM 
przeznaczone są do kłód 
o maksymalnej grubości 
850 i 1100 mm i długości 
do 10 m.

Poziomowanie, 
obracanie 
i mocowanie 
kłody łatwiejsze 
z hydrauliką

W trakach TTM produ-
cent zastosował hydrauliczny 
system pozycjonowania kło-
dy (poziomowania, obracania 
i mocowania). Układ hydraulicz-
ny został zaprojektowany jako 
system niezależny, który można 

montować zarówno w aktual-
nie produkowanych pilarkach, 
jak i samodzielnie instalować 
w pilarkach już pracujących 
u klientów, nawet w najstar-
szych modelach TTM. Nowa-
torski moduł hydrauliczny daje 
zupełnie nowe możliwości, m.in.:
• instalacji segmentów hy-

draulicznych w dowolnym 
miejscu torowiska i w do-
wolnej odległości, zależnie 
od długości przecieranych 
kłód;

• montaż hydrauliki i zmiana 
dystansu między segmen-
tami odbywa się szybko, 

bez użycia choćby jednego 
klucza;

• obrót kłody jest możliwy 
w obu kierunkach i jest reali-
zowany przez zupełnie inne 
elementy niż powszechnie 
dotychczas stosowane;

• mechanika obrotu kłody 
umożliwia kręcenie nawet 
bardzo krzywych i ciężkich 
kłód.

Ponadto standardowo dłu-
gie torowiska mogą być łatwo 
dozbrojone w manualne uchwy-
ty mocowania kłody. Pozwala to 
stworzyć dwa stanowiska insta-
lacji kłody, co przy odpowiedniej 
organizacji pracy umożliwia gło-
wicy tnącej ciągłe cięcie, bez 
przerw na zmianę kłody.          

 | Zakład Metalowy Stefan Drozdowski
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Firma Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowa Masz-Drew Sp. j. 
została założona w 1987 roku 
i od samego początku działal-
ności skupiała się na produkcji 
maszyn do obróbki drewna. 
Zdobyte na przestrzeni lat do-
świadczenie pozwoliło właści-
cielom firmy na dopracowanie 
procesów wytwórczych w naj-
drobniejszych detalach oraz na 
wyeliminowanie najsłabszych 
stron oferowanych urządzeń, 
które charakteryzują się wysoką 
wydajnością, solidną konstruk-
cją oraz niezawodnością.

Wszystkie produkowane 
przez Masz-Drew maszyny zo-
stały zaprojektowane w oparciu 
o najnowsze osiągnięcia tech-
niki, posiadają atesty i certyfi-
katy bezpieczeństwa produktu 
CE. Są to produkty dobrej klasy 
w atrakcyjnych cenach.

Maszyny tartaczne  
od polskiego producenta

Wysoka jakość za niską cenę... czy to naprawdę możliwe? To pytanie zadaje 
sobie wielu właścicieli tartaków, którzy muszą zainwestować w park maszynowy 
i coraz częściej wybierają rozwiązania oferowane przez polskich producentów. 
Jakością wcale nie ustępują one zagranicznym wyrobom, a korzystne ceny, 
serwis i opieka gwarancyjna na miejscu to z pewnością atuty takich obrabiarek. 
Jednym z polskich przedsiębiorstw, które może poszczycić się wieloletnim 
doświadczeniem w produkcji maszyn do obróbki drewna, jest Firma 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Masz-Drew Sp. j., która w branży działa 
już od 30 lat.

Obecnie w ofercie polskie-
go producenta znaleźć można 
wielopiły, pilarki taśmowe, ob-
rzynarki dwustronne wzdłużne, 
formatówki, oflisiarki, obracaki 
oraz wiele innych urządzeń.

Pilarka taśmowa 
w wersji stacjonarnej 
lub mobilnej

Pilarka taśmowa TTP-1000 
stacjonarna lub mobilna przezna-
czona jest do przecierania kłód 
i pryzm drewna iglastego i liścia-
stego. Znajduje zastosowanie 
w małych zakładach tartacznych, 
gospodarstwach leśnych, rolnych, 

indywidualnych i innych. Zain-
stalowanie pilarki na podwoziu 
jezdnym umożliwia łatwe prze-
mieszczanie i instalowanie, przy 
czym mała moc silnika głównego 
pozwala na duże oszczędności 
energii oraz nie wymaga specjal-
nej instalacji elektrycznej.

Maszyna dostępna jest 
w czterech wariantach, które 
odpowiadają na różnorodne po-
trzeby zakładów tartacznych.
•  Wersja podstawowa: posuw 

manualny (ręczny), pomiar 
grubości cięcia – listwa mili-
metrowa, moc silnika głów-
nego – 7,5 kW.

•  Wersja standardowa: po-
suw mechaniczny, bezstop-
niowy, z elektronicznym 
sterowaniem (falownik), 
elektroniczny pomiar gru-
bości cięcia (urządzenie 
pomiarowe JSP-07), moc 
silnika głównego – 7,5 lub 
11 kW.

•  Wersja wzbogacona: posuw 
mechaniczny, bezstopniowy 
z elektronicznym sterowa-
niem (falownik), elektronicz-
ny pomiar grubości cięcia 
(urządzenie pomiarowe 
JSP-07), podcinak kory (ko-
rowarka), moc silnika głów-
nego – 7,5 lub 11 kW.

•  Wersja najbogatsza: posuw 
mechaniczny, bezstop-
niowy, z elektronicznym 
sterowaniem (falownik), 
elektroniczny pomiar gru-
bości cięcia (urządzenie 
pomiarowe JSP-07), podci-
nak kory (korowarka), cię-
cie piłami 4 m, elektryczne 
sterowanie położeniem 
rolki ruchomej napinającej 
taśmę tnącą, siedzenie dla 
operatora pilarki, hydrau-
liczna manipulacja kłody: 
obracanie, docisk, rucho-
me opory, obustronne po-
ziomowanie, moc silnika 
głównego – 7,5/11/15 kW.Pilarka taśmowa TTP 1000
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Wielopiła WP-10/160
Wielopiła WP-10/160 prze-

znaczona jest do wzdłużnego 
piłowania drewna zespołem pił 
tarczowych na listwy, łaty i kra-
wędziaki. Maszyna sprawdzi się 
w frezarniach, skrzynkarniach, 
zakładach stolarki budowlanej 
i zakładach produkcji boaze-
rii i parkietu. W zależności od 
wariantu moc silnika głównego 
może wynosić: 11, 15, 18, 22, 30 
lub 37 kW. Maksymalna grubość 
cięcia wynosi 150 mm, a sze-
rokość cięcia w jednym przej-
ściu – 400 mm. Maszyna może 
być wyposażona w od 8 do 12 
jednocześnie pracujących pił 
tarczowych o średnicach Ø450 
do Ø500. Osiągane prędkości 
posuwu mechanicznego 2,5 do 
7,5 m/min. pozwalają na prze-
robienie od 8 do 12 m³ surowca 
podczas jednej zmiany.

 F.P.H.U. „MASZ-DREW” Sp. J. 
    MAJDAN SIENIAWSKI 407  

37-534 ADAMÓWKA 
ANDRZEJ WACHOWICZ – 602 746 305  

WŁADYSŁAW MOŁOŃ – 602 277 299 
BIURO FIRMY 16 622 91 12 

www.maszdrew.pl 

PILARKA TAŚMOWA TTP-1000 WERSJA NAJBOGATSZA
z pełną hydrauliką stacjonarna lub mobilna

CENA OD 54 000,00 zł netto
Silnik 7,5 kW / 11 kW / 15 kW

Obrzynarka 
dwustronna 
wzdłużna OWD-
2x350/100-450

Obrzynarka przeznaczona 
jest do wzdłużnego obrzynania 
tarcicy, tj. desek, łat i bali ze-
społem dwóch pił tarczowych 
(o średnicy Ø350) o zmiennej 
odległości. Maszyna sprawdzi 
się w zakładach przeróbki su-
rowca drzewnego, w których 
uzyskuje się tarcicę obrzynaną, 
a wydajność obrzynarki – w za-
leżności od wybranego wariantu 
– może wynieść od 4 do 10 m³ 
na zmianę.

Moc silników głównych 
wynosi 4, 5,5 lub 7,5 kW. Mak-
symalna grubość cięcia w ma-
szynie to 100 mm, a szerokość 
– 450 mm. Posuw mechaniczny 
w maszynie ma prędkość od 4 
do 30 m/min.

Oflisiarka O145
Maszyną przeznaczoną do 

wzdłużnego obrzynania bali 
o grubości 70-150 mm i dłu-
gości 0,5-2,5 m jest oflisiarka 
O145, która pozwala obrobić 
od 2 do 5 m³ materiału na go-
dzinę. Moc silnika głównego 

zainstalowanego w maszynie 
wynosi 11 kW. Urządzenie wy-
posażone jest w silnik posuwu 
mechanicznego o mocy 1,1 kW, 
który pozwala uzyskać prędko-
ści posuwu rzędu 5-30 m/min. 

  |  Masz-Drew

Wielopiła WP-10/160

Obrzynarka dwustronna 
wzdłużna OWD

Oflisiarka O145

R E K L A M A
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Nowe życie traka
Najbardziej eksploatowane części maszyn tartacznych, jak: prowadnice, łożyska, 
segmenty, suwaki lignofolowe, wymagają regularnej wymiany, co znacząco 
pozwala wydłużyć żywotność parku maszynowego. Jednak nie chodzi tylko 
o to, aby zużyte części wymieniać na nowe, ale także o jakość instalowanych 
w maszynie elementów. Ważne, aby części były wytwarzane ze zgodnością 
materiałową urządzeń producenta, bo tylko to zagwarantuje bezawaryjną 
i bezpieczną dla operatorów eksploatację maszyn.

CZĘŚCI ZAMIENNE  
DO TRAKÓW:

• części do traków polskich 
DTRA, GRA, GKT, FTAA, 
DTPC,

• części do traków rosyjskich, 
LINK, HOFFMANN,

• części do obrzynarek DPPA, 
DPPC,

• prowadnice,
• segmenty,
• suwaki lignofolowe,
• klocki żeliwne,
• ramy piłowe,
• części do wózków trako-

wych,
• urządzenia DTKA (wory),
• łańcuchy,
• piły trakowe,
• piły trakowe, taśmowe,
• uchwyty (wieszaki) do pił,
• tarcze do ostrzenia,
• hydraulika do traków,
• łożyska,
• pierścienie i uszczelniacze,
• paski klinowe,
• pasy pędne,
• falowniki,
• manometry,
• wilgotnościomierze,
• noże do rębaków,
• przeciwnoże,
• prowadnice i łańcuszki Epcz,
• ostrzałki,
• walcarki,
• sprzedaż używanych maszyn 

tartacznych,
• części na zamówienie klienta,
• usługi w zakresie zmiany 

posuwu mechanicznego na 
posuw z falownikiem,

• okuwanie i walcowanie pił,
• regeneracja podzespołów.

W Polsce jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych producentów 
części zamiennych do szerokiej 
gamy urządzeń tartacznych jest 
firma Trak-Las z Ostródy. Przed-
siębiorstwo oferuje ponad 1500 
różnych części, przy czym na ży-
czenie klienta o specyficznych 
potrzebach producent może 
dostosować wymiary poszcze-
gólnych elementów zamiennych.

Części zamienne  
do traków

Oferta firmy Trak-Las obej-
muje między innymi części do 

traków: DTRA, GRA, GKT, FTAA, 
DTPC, obrzynarek: DPPA, DPPC, 
prowadnice, segmenty, suwa-
ki lignofolowe, klocki żeliwne, 
ramy piłowe, części do wózków 
trakowych, łożyska, pierścienie, 
uszczelniacze czy urządzenia 
rozdzielcze DTKA, przy czym 
wszystkie są produkowane z peł-
ną zgodnością materiałową pro-
ducenta.

„Jednym z rozwiązań prze-
dłużających żywotność części 
są segmenty skręcane na walce 
traka, które pozwalają na ła-
twy ich montaż i demontaż bez 

uszkodzenia wału. Dzięki temu 
wydłuża się czas pracy walca 
i jednocześnie zwiększa oszczęd-
ności” – mówi Mariusz Laskowski, 
współwłaściciel firmy Trak-Las.

Obok części zamiennych 
do polskich traków w ofercie 
producenta dostępne są także 
części zamienne (głównie ramy 
traków i prowadnice) do maszyn 
rosyjskich, których sporo pracuje 
w polskich tartakach. Trak-Las re-
alizuje też zamówienia na części 
do traków LINK, HOFFMAN na 
podstawie dostarczonych wzorów 
lub rysunków.

www.wydawnictwofaktor.pl
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R E K L A M AW firmie Trak-Las tartacz-
nicy mogą się również zaopa-
trzyć w narzędzia takie, jak: piły 
tarczowe i taśmowe, tarcze do 
ostrzenia, noże do rębaków, 
przeciwnoże, prowadnice, łań-
cuszki Epcz oraz ostrzałki.

Stara maszyna 
w nowej odsłonie

Nie każde przedsiębiorstwo, 
zwłaszcza takie, które dopiero 

rozpoczyna działalność, może 
sobie pozwolić na zakup nowych 
maszyn tartacznych.

„Takim klientom oferuje-
my maszyny używane. Wy-
konujemy także przebudowy 
urządzeń tartacznych. Są to 
na przykład zmiany posuwu 
z mechanicznego na posuw 
z falownikiem czy instalacja 
stacji hydraulicznych – z takiej 
możliwości często korzystają 
zakłady, które w związku z po-
szerzeniem profilu działalności 
potrzebują udoskonalenia lub 
zmodernizowania dotychczaso-
wego parku maszynowego, ale 
nie chcą inwestować w nowe, 
drogie urządzenia” – mówi Ma-
riusz Laskowski.                 

  |  TRAK-Las
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Trak TP 800

Przy użyciu traka TP 800 
można ciąć kłody drewniane, 
listwy, krawędziaki, elementy 
stolarki budowlanej, obicia 
elewacyjne, gonty pokryciowe 
w doskonałej jakości z zacho-
waniem wysokiej wydajności. 
Trak TP 800 RESBUD produko-
wany jest w różnych wersjach 
i o różnych parametrach. Ma-
szynę można wyposażyć od 
razu w Zakładzie Produkcyj-
nym we wszystkie urządzenia 
zapewniające jednoosobową 
obsługę.

Traki z automatycznym nastawnikiem 
grubości cięcia – zakup, który się opłaca

Firma RESBUD istnieje na rynku 
od 1992 roku, a przez wiele lat 
działalności przedsiębiorstwo 
ugruntowało swoją pozycję na 
rynku, specjalizując się w produkcji 
traków taśmowych typ TP 800 
z ruchomym zespołem tnącym. 
Maszyny te, przeznaczone do 
wzdłużnego przecierania drewna, mają 
zastosowanie w zakładach tartacznych 
i przemyśle meblowym w całej Polsce, 
gdzie docenianie są za innowacyjność, 
wytrzymałość i dokładność cięcia.

Trak TP 800 RESBUD wy-
posażony został w urządzenie 
elektroniczne SOFTSTART od-
powiedzialne za łagodny start 
i hamowanie silnika głównego 
głowicy tnącej. Wszystkie ste-
rowniki cięcia umieszczone są na 
pulpicie sterowniczym zamonto-
wanym w przedniej części traka.

Automatyczny 
nastawnik grubości 
cięcia

Dodatkowym wyposaże-
niem traka jest automatyczny 

www.wydawnictwofaktor.pl
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R E K L A M A

 Napinacz. Docisk hydrauliczny. Głowica.

Korowarka. Obracak, docisk. Opory kątowe.

Posuw mechaniczny. Ramiona załadowcze. Rolka poziomująca.

nastawnik grubości cięcia (model 
ISP-010NT), który jest najnow-
szym modelem nastawnika do-
stępnym na rynku. Zastosowanie 
go umożliwia bardzo szybkie 
i wygodne nastawienie wymaga-
nej grubości cięcia materiału czy 
powtórzenie cięcia dowolną ilość 
razy. Sterownik posiada specjal-
ną funkcję ustalonej wysokości 
powrotnej, dzięki której możliwe 
jest cięcie materiału bez zdej-
mowania poszczególnych desek 
z toru maszyny. W modelu ISP 
010NT istnieje możliwość wpro-
wadzenia własnego programu 
przecieranych kłód. Urządzenie 
wyposażone jest w dużą, łatwą 
w obsłudze klawiaturę i czytelny 
wyświetlacz.

Jak przedłużyć 
żywotność 
brzeszczotu?

Zamontowana w TP 800 
korowarka (frez nacinający korę) 
używana podczas pracy zwięk-
sza w znacznym stopniu żywot-
ność brzeszczotu oraz ogranicza 
potrzebny czas na ręczne usu-
wanie zanieczyszczeń z kłody. 
Natomiast zastosowany już 

w wersji podstawowej napinacz 
hydrauliczny umożliwia prawidło-
we napięcie piły. W celu zacho-
wania stabilności brzeszczotu 
dodatkowo istnieje możliwość 
regulowania podczas cięcia jego 
elektrycznej listwy przesuwnej za 
pomocą pulpitu operatora.

Torowisko maszyny stan-
dardowo wyposażone jest 
w opory kątowe (boczne) stero-
wane manualnie lub hydraulicz-
nie oraz w ręczny, regulowany 
docisk kłody przytrzymujący 
kloc podczas cięcia. W opcji 
dodatkowej istnieje możliwość 
dokupienia docisku hydraulicz-
nego. Cięcie ostatniej deski ma 
minimalną grubość 25 mm, 
a jego długość zależy od ilości 
zakupionych segmentów. Stan-
dardowo łoże cięcia traka ma 
długość 6 m, natomiast można 
je przedłużyć o 1,5, 3 lub 6 m.

Uzupełnieniem oferty firmy 
RESBUD są urządzenia, dzięki 
którym można przedłużyć ży-
wotność brzeszczotu i zwiększyć 
dokładność cięcia (m.in. rozwie-
raki i ostrzarki).                      

 | Resbud
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Oferowane przez ZM PRECYZJA 
wydajne i bezpieczne w obsłu-
dze rębaki w zależności od typu 
rozdrabniają gałęzie o grubości 
do 150 mm przy drzewie mięk-
kim. Rębaki typu RD umożli-
wiają cięcie drewna i gałęzi na 
odcinki długości około 70-80 
mm (przy dwóch nożach tną-
cych), 35-40 mm (przy czterech 
nożach) i 15-20 mm (przy sze-
ściu nożach – model RD-105). 
Pocięte kawałki drewna są 
wsypywane na przyczepę lub 
pryzmę. Rębaki mocuje się na 
traktorze i są one napędzane 
z wałka napędowego traktora. 
Rębaki mogą być również na-
pędzane silnikami elektryczny-
mi lub spalinowymi.

Dla działkowców 
i zakładów 
stolarskich

Modelem najbardziej po-
lecanym dla działkowców jest 
rębak RD-108, który rozdrabnia 
gałęzie o maksymalnej grubości 
5-6 cm. Z kolei rębak do gałęzi 
RD-104 z kierunkiem wyrzutu 
zrębków ustawianym w zakresie 
360 stopni wokół osi pionowej 
kierowany jest do sadowni-
ków, administratorów dróg, jak 

Rębaki do gałęzi i drewna  
od polskiego producenta

Wykorzystanie zrębki jako paliwa opałowego staje się coraz częstsze 
z różnych względów, zwłaszcza ekonomicznych i ekologicznych. 
Na popularność zagospodarowywania tego materiału wpływ mają 
również nowoczesne systemy grzewcze, zautomatyzowane i w zasadzie 
bezobsługowe, które są w pełni przygotowane do opalania zrębkami. 
Wychodząc naprzeciw różnorodnym zapotrzebowaniom klientów, firma 
Zakład Mechaniczny PRECYZJA oferuje różne typy rębaków, które 
pozwalają dopasować maszynę do indywidualnych potrzeb klientów.

również do użytkowników, któ-
rzy chcą, aby zrębki były wsypy-
wane na przyczepę przypiętą do 
rębaka umocowanego na trak-
torze. Takie rozwiązanie umoż-
liwia ciągłe przemieszczanie się 
rębaka wraz z traktorem i przy-
czepą wzdłuż rzędów w sadzie, 
dróg czy rowów, gdzie gałę-
zie są ścinane i równocześnie 
rozdrabniane. Podobne zalety 
i możliwość jednoczesnego 
przemieszczania rębaka, trak-
tora i przyczepy ma również 
bardzo tani rębak RD-107 i RD-
-107S.

W ofercie firmy znajdują się 
ponadto rozdrabniacze: dwu-
wałowy RF-137 i RF-195 i jed-
nowałowy RJ/205/600/18,5. 
Służą one do rozdrabniania 
drewna (odpadów drewnia-
nych), folii, opakowań pla-
stikowych, tektury, papieru 
i podobnych materiałów. Roz-
drabniacze są szczególnie pole-
cane dla zakładów stolarskich, 
ale również dla innych branż, 
gdzie występuje konieczność 
rozdrabniania.

Wszystkie maszyny są so-
lidnie i profesjonalne wykonane 
i są objęte 12-miesięczną gwa-
rancją producenta.

Przykładowe 
wyposażenie 
rębaków z dwoma 
nożami
Model RD-104 – wersja 
z wyrzutnikiem 360°, 2 walce 
ciągnące + koło zamachowe 
+ wyłącznik bezpieczeństwa 
(8850 zł netto, 10.885,50 zł 
brutto).

rozdrabniający zrębki (11.200 zł 
netto, 13.776 zł brutto).

Model RD-105 – wer-
sja z wyrzutnikiem 360°, 
2 walce ciągnące + koło 
zamachowe + wyłącznik 
bezpieczeństwa, sześciono-
żowy wał tnący, mechanizm 

Model RD-107 – wersja 
z wyrzutnikiem 360°, 1 walec 
ciągnący, bez sprzęgła wyłą-
czającego napęd wałka cią-
gnącego gałęzie (3950 zł netto, 
4858,50 zł brutto).

www.wydawnictwofaktor.pl
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Model RD-107S – wersja 
z wyrzutnikiem 360°, 1 walec 
ciągnący + sprzęgło wyłącza-
jące napęd wałka ciągnącego 
gałęzie (4600 zł netto, 5658 zł 
brutto).

Model RF-195 – rozdrabniacz 
shredder dwuwałowy, wyposa-
żony w silnik o mocy: 5,5 kW 
(25.000 zł netto 30.750 zł brut-
to) lub silnik 7,5 kW (28.000 zł 
netto, 34.440 zł brutto). Roz-
drabniacz wyposażony jest 
w skrzynkę sterowniczą oraz 
sito dostosowane do wyma-
ganej frakcji rozdrobnienia.

www.zmprecyzja.pl
www.rębaki.com.pl

R E K L A M A

Z AKŁ AD MECHANICZNY 

„PRECYZJA” Sp. z o.o.

32-860 Czchów
ul. Dworska 71
tel./fax 14 68 43 444
tel. 603 680 035
tel. 607 755 065 
biuro@zmprecyzja.pl

funkcjonowania układu tnącego, 
w ich wyniku zaproponowano 
korekty konstrukcyjne, które są 
wprowadzone w kolejnych eg-
zemplarzach maszyny. Efektem 
badań jest też wprowadzenie 
modułu komunikacji w sieci GSM, 
który umożliwia zdalne zadawa-
nie i odczytywanie parametrów 
pracy rozdrabniacza. Komunika-
cja jest realizowana za pomocą 
wiadomości tekstowych SMS. 
Dzięki temu rozwiązaniu można 
odczytywać i ustalać między in-
nymi czas pracy maszyny, czas 
cofania wału głównego w sy-
tuacji przeciążenia, ustawienie 
parametrów czasowych rozru-
chu, ustawienie zabezpieczenia 
prądu rozruchowego i robocze-
go, ilość prób załączeń napędu 
głównego podczas przeciąże-
nia, ilość pustych przebiegów 
hydraulicznej szuflady docisko-
wej, która powoduje wyłączenie 
maszyny (RJ).

Model RD-107 może być 
napędzany silnikiem elektrycz-
nym o różnych mocach. Maszyna 
wyposażona w silnik 7,5 kW do 
cięcia gałęzi o grubości do około 
6-7 cm kosztuje 8700 zł netto, 
10.701 zł brutto. Maszyna z nie-
co większym silnikiem – 11 kW 
(cena urządzenia: 9500 zł netto 
11.685 zł brutto) lub silnikiem 15 
kW z czterema nożami (cena: 
11.600 zł netto, 14.268 zł brut-
to) pozwalają na cięcie gałęzi 
o grubości do około 8 cm.

Do każdego z powyższych 
typów rębaków jest możliwość 
zamontowania przystawki do 
workowania na dwa worki za 
dodatkową opłatą.

Dostępne są również rębaki 
napędzane silnikami spalinowy-
mi, montowane na przyczepach 
samochodowych. Jednym z naj-
popularniejszych modeli w tym 
typoszeregu jest rębak RD-
-107SP z silnikiem spalinowym, 
benzynowym 24 KM. Wersja 
z wyrzutnikiem 360°, 1 walcem 
ciągnącym i sprzęgłem wyłą-
czającym napęd wałka ciągną-
cego gałęzie kosztuje 19.800 zł 
netto (brutto: 24.354 zł).

Dużym zainteresowa-
niem ze strony klientów firmy 
ZM PRECYZJA cieszy się też 
rębak RD-104 wyposażony 
w silnik spalinowy wysoko-
prężny Lombardini o mocy 42 
KM, przeznaczony do cięcia 
gałęzi o grubości do około 
9 cm (cena: 36.450 zł netto, 
44.833,50 zł brutto).                 

  |  ZM PRECYZJA

Model RD-108 – wersja z wy-
rzutnikiem, 1 walec ciągnący, 
napędzany silnikiem elektrycz-
nym 3 kW (4 kW) wraz z insta-
lacją (3200 zł netto, 3936 zł 
brutto), rębak ten wykonywany 
jest również w wersji z silnikiem 
spalinowym (3500 zł netto, 
4305 brutto).

Model RT-150 – rębak tar-
czowy, wersja z wyrzutnikiem 
360°, 2 walce ciągnące hydrau-
liczne (11.500 zł netto, 14.145 
zł brutto).

Model RF-137 – rozdrabniacz 
shredder dwuwałowy, wyposa-
żony w silnik 3,0 kW, skrzynkę 
sterowniczą oraz sito dosto-
sowane do wymaganej frakcji 
rozdrobnienia (13.600 zł netto, 
16.728 zł brutto).

Model RJ-205/600/18,5 – 
rozdrabniacz posiada 8-krawę-
dziowe noże tnące wykonane 
z hartowanej stali narzędzio-
wej (podczas rozdrabniania 
pracuje 1 krawędź); urządzenie 
wyposażone jest w skrzynkę 
sterowniczą realizującą cały 
program pracy maszyny, cena: 
45.000 zł netto, 55.350 zł brutto. 
Opcjonalnie rozdrabniacz może 
mieć zamontowany ślimakowy 
wyrzutnik zrębków. W celu po-
prawy parametrów użytkowych 
rozdrabniacza RJ-205/600/18,5 
na Politechnice Krakowskiej zo-
stały przeprowadzone badania 

Do rębaków typu: RD-104, 
RD-105, RD-107, RD-107S, RD-
-107SP za dodatkową opłatą 
można zamontować przystawki 
do workowania na dwa worki.

www.4woodi.pl
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Flamex BF-se i B-se
Produkty dedykowane 

branży drzewnej to między in-
nymi węże Flamex BF-se i B-se. 
Pierwszy, Flamex BF-se, to lek-
ki, bardzo elastyczny, przesyłowy 
wąż ssawno-tłoczny trudnopal-
ny wg DIN 4102 B1, jaki stosuje 
się do materiałów ścierających 
w obszarach zagrożonych po-
żarem, do kopiarek i obrabiarek 
do drewna, obrabiarek z głowi-
cami sterowanymi numerycznie 
oraz do instalacji wyciągowych 

Jaki wybrać wąż 
do odpylania?

Pył powstający podczas obróbki drewna i płyt drewnopochodnych jest 
szkodliwy dla zdrowia człowieka, a także bardzo niebezpieczny, bo jego 
nagromadzenie – zwłaszcza drobnych frakcji – stwarza ogromne ryzyko pożaru 
i wybuchu. Dlatego konieczne jest stosowanie skutecznych systemów odpylania 
i wentylacji, co dotyczy zarówno urządzeń typu odciągi i odkurzacze mobilne, ale 
także trudnopalnych węży ssawno-tłocznych, projektowanych właśnie z myślą 
o wymagającym przemyśle drzewnym. Szerokie spektrum rozwiązań z tego 
zakresu oferuje firma Masterflex Polska.

w przemyśle drzewnym. Ścian-
ki węża stanowi poliuretanowa 
folia poliestrowa z domieszką 
środka opóźniającego palność. 
W porównaniu do poliuretanu 
polieterowego odporność na 
ścieranie jest w tym wypadku 
większa o 30% wg DIN 53516. 
Wąż może być stosowany 
w temperaturach od -40°C do 
+90°C, a chwilowo nawet do 
+125°C. Ma wysoką odporność 
na rozciąganie, rozerwanie 
i zmniejszenie światła przepływu 

spowodowane podciśnieniem 
instalacji odpylającej, jest od-
porny na ozon atmosferyczny 
(poza jego formą skoncentro-
waną) oraz na promieniowanie 
UV. Wyrób jest zgodny z normą 
TRBS 2153 (strefa 1, 21), od-
prowadzanie ładunków elektro-
statycznych następuje poprzez 
obustronne uziemienie spirali. 
Flamex BF-se jest zgodny z unij-
ną dyrektywą RoHS. Standardo-
we dostępne długości to 5 i 10 
m, średnice DN 40 do DN 400.

W instalacjach odciągowych 
przy obrabiarkach do drewna 
sprawdzi się również Flamex 
B-se – wąż ssawno-tłoczny trud-
nopalny wg DIN 4102 B1. Jego 
ścianki wewnętrzne są gładkie, 
co zapewnia innowacyjny sys-
tem produkcji metodą ekstruzji 
poliuretanu bezpośrednio na 
pomiedziowaną spiralę, co za-
pewnia optymalne charaktery-
styki przepływu. Stosując ten 
produkt, uzyskuje się wyższą 
sprawność instalacji odpylającej 

Flamex BF-se Flamex B-se

www.wydawnictwofaktor.pl
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przy mniejszym zużyciu energii 
elektrycznej. Węże z serii Flamex 
B-se mają bardzo wysokie pa-
rametry techniczne dotyczące 
temperatur pracy -40 do +90oC, 
odporności na rozciąganie, ście-
ranie, załamania, odporności na 
środki chemiczne i czynniki at-
mosferyczne. Odprowadzanie 
ładunków elektrostatycznych 
następuje poprzez obustronne 
uziemienie spirali. Dostępne są 
średnice DN 40 do DN 500, od-
cinki handlowe 5 i 10 m. Inne 
długości dostępne są na zamó-
wienie w terminie uzgodnionym 
bezpośrednio z zamawiającym.

MASTER CLIP PUR
Do zastosowań niskoci-

śnieniowych, do wentylacji 
i klimatyzacji powietrza oraz 
do odprowadzania mediów 
ścierających przeznaczony jest 
wąż MASTER CLIP PUR, wy-
konany z folii poliuretanowej 
bez zawartości plastyfikato-
rów, ze spiralą zewnętrzną ze 
stali ocynkowanej. Na życzenie 
klienta producent może zaofe-
rować wyrób wykonany z innym 
skokiem spirali (<30 mm, wów-
czas wąż jest zgodny z normą 
TRBS 2153 dla stref 1, 21) oraz 
ze spiralą ze stali nierdzewnej, 
kwasoodpornej lub aluminium. 

Wąż charakteryzuje się wysoką 
odpornością na ścieranie (dzię-
ki zewnętrznej spirali stalowej), 
uszkodzenia mechaniczne, olej 
i opary benzyny. Jest bardzo 
sprężysty, elastyczny i odporny 
na starzenie. W porównaniu do 
węży PVC ma wyższą odporność 
ogniową, a ponadto stanowi dla 
nich świetną alternatywę pod 
względem ochrony środowiska. 
Metoda mocowania CLIP gwa-
rantuje wysoką odporność na 
rozerwanie. Zakres temperatury 
węża MASTER CLIP PUR wynosi 
-40°C do +90°C, a chwilowo do 
+125°C.

MASTER PUR STEP
Tam, gdzie zachodzi potrze-

ba zastosowania węży ssaw-
nych odpornych na zgniatanie, 
sprawdzi się MASTER PUR 
STEP – wąż foliowy, trudnopal-
ny wg DIN 4102 B1, którego 
ścianki wykonane są w 100% 
z poliuretanu poliestrowego 
z domieszką środka zmniejsza-
jącego palność (w porównaniu 
do poliuretanu polieterowego 
odporność na ścieranie jest 
większa o 30% wg DIN 53516). 
Wąż może pracować w tempe-
raturach od -40°C do +90°C, 
a chwilowo do +125°C. Ma do-
skonałe własności sprężystości 

powrotnej, wysoką odporność 
na obciążenia mechaniczne, 
a jednocześnie jest bardzo lekki 
i elastyczny. Posiada linkę stalo-
wą do przewodzenia elektrycz-
nego – zgodnie z normą TRBS 
2153 (strefa 1, 21) odprowadza-
nie ładunków elektrostatycznych 
następuje poprzez obustronne 
uziemienie stalowej linki. Wyso-
ka odporność na ozon atmos-
feryczny oraz promieniowanie 
UV sprawia, że węże MASTER 
PUR STEP sprawdzą się w każ-
dych warunkach, w których obok 
optymalnych charakterystyk 
przepływu liczy się też wytrzy-
małość.

MASTER PUR L-F 
TRIVOLUTION

Do materiałów ścierających 
w obszarach o dużym zagroże-
niu pożarem, do przesyłania 
materiałów ciekłych i gazowych, 
włókien papieru, tekstylnych, do 
przesyłu granulatu oraz odpro-
wadzania rozpylonego oleju 
przeznaczony jest wąż ssaw-
no-tłoczny MASTER PUR L-F 
TRIVOLUTION. Jest on anty-
statyczny, odporny na drobno-
ustroje i trudnopalny. Znajduje 
zastosowanie w obrabiarkach 
do drewna, centrach obrób-
czych z głowicami sterowanymi 

numerycznie oraz w instala-
cjach wyciągowych w przemyśle 
drzewnym.

Wąż wykonany jest ze zgrze-
wanej folii (100% poliuretan po-
liestrowy z domieszką środka 
opóźniającego palność, który 
w porównaniu do poliuretanu 
polieterowego ma odporność 
na ścieranie większą o 30% wg 
DIN 53516), wzmocniony po-
miedziowanym drutem ze stali 
lanej sprężynowej. Nie zawiera 
halogenów i plastyfikatorów. Jest 
bardzo elastyczny, lekki, wysoce 
odporny na rozciąganie, rozerwa-
nie i ścieranie oraz załamania. 
Gazoszczelność, odporność na 
zagięcia, rozpuszczalniki, oleje 
i paliwa sprawia, że sprawdzi się 
nawet w najtrudniejszych warun-
kach. Zakres temperatur węża 
MASTER PUR L-F TRIVOLUTION 
kształtuje się w przedziale -40°C 
do +90°C, a chwilowo do +125°C. 
Ma wysoką odpornością na ozon 
atmosferyczny (oprócz jego for-
my skoncentrowanej) oraz na 
promieniowanie UV i jest zgod-
ny z normą TRBS 2153 (strefa 1, 
21) – odprowadzanie ładunków 
elektrostatycznych następuje 
poprzez obustronne uziemienie 
spirali.                                

 | Masterflex

MASTER CLIP PUR MASTER PUR STEP
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Efektywne odpylanie  
w dobie automatyzacji produkcji

Maszyny wykorzystywane 
w przemyśle meblarskim 
są dziś szybsze i lepsze niż 
kiedykolwiek wcześniej. 
Wszystkie etapy produkcji są 
wysoce zautomatyzowane, 
a zaawansowane technologicznie 
urządzenia pozwalają na 
osiąganie niespotykanych dotąd 
wydajności. Jednocześnie te same, 
wysoce efektywne maszyny 
powodują też, że podczas obróbki 
powstaje więcej pyłu i kurzu 
niż na wolniejszych i starszych 
obrabiarkach. Jednak i z tym 
problemem można sobie bez 
trudu poradzić, o czym świadczy 
oferta urządzeń odpylających 
firmy Höcker Polytechnik.

Filtry Multi-Star to typoszereg 
produktów, na którego przykła-
dzie najlepiej widać, że Höcker 
Polytechnik dotrzymuje kroku 
producentom maszyn wciąż 
rozwijającym i udoskonalają-
cym swoje wyroby. Urządzenia 
odpylające są projektowane 
specjalnie pod potrzeby zakła-
dów drzewnych i producentów 
mebli posiadających rozbudo-
wane parki maszynowe i kom-
pletne linie produkcyjne. To 
właśnie tam są szczególnie do-
ceniane za skuteczność i niskie 
zużycie energii, a dzięki temu, 
że odpylony materiał w przewa-
żającej mierze odprowadzany 
jest automatycznie, można 
zwiększyć także wydajność 
pracowników, eliminując ich 
ręczną pracę. Na całym świecie 
pracuje już ponad 1500 filtrów 
z tego typoszeregu.

Filtry Multi-Star na 
miarę potrzeb

System odciągowy Multi-
-Star może znajdować się we-
wnątrz lub na zewnątrz hali 
produkcyjnej, przy czym druga 
opcja jest zdecydowanie prefe-
rowana z uwagi na oszczędność 
cennej przestrzeni roboczej. Bu-
dowa filtrów jest każdorazowo 
opracowywana w zależności 
od potrzeb, dostępnego miej-
sca i zaplanowanego wariantu 
odbioru z filtra wytrąconego 
w nim odpadu.

Najwyższe konstrukcje 
odciągowe potrzebują bardzo 
niewielkiej powierzchni pod-
stawy, wynoszącej minimum 5 
m². Budowa filtrów opiera się 
na zoptymalizowanej siatce 
modułowej, która daje niemal 
nieograniczoną liczbę warian-
tów. Długie konstrukcje, które Filtr Multi-Star JR 8-8 z wygarniaczem obrotowym.

www.wydawnictwofaktor.pl

MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM  |  1 (41) 201746

O D P Y L A N I E



przylegają do hali produkcyjnej, 
są w stanie odpylić 600.000 m³ 
na godzinę, wykorzystując filtry 
o powierzchni większej niż 3000 
m². Do wyboru są różne sposoby 
opróżniania z filtra wytrąconego 
w nim odpadu, np. wygarniacz 
w postaci ruchomej podłogi, 
wygarniacz łańcuchowy, wy-
garniacz obrotowy z ramionami, 
ślimak transportowy, następnie 
śluzy celkowe wysypują materiał 
np. bezpośrednio do kontenerów 
lub podają porcje materiału do 
systemu transportującego do 
silosu.

Filtry Multi-Star mogą być 
stosowane zarówno w podci-
śnieniowym, jak i nadciśnie-
niowym układzie instalacji 
odciągowej, a sercem systemu 
są specjalnie zaprojektowane 
wentylatory, które pozwalają 
ograniczyć do minimum zuży-
cie energii przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiej wydajno-
ści. Sprzyja temu między innymi 
takie zaprojektowanie urządzeń, 
które pozwala na dopasowanie 
wydajności systemu odciągo-
wego do liczby pracujących 
w danej chwili maszyn.

Do wyboru są różne sposoby 
regeneracji rękawów filtracyjnych: 
wstrząsowe, z przepłukiwaniem 
powietrzem rewersyjnym, prze-
dmuchiwane impulsami sprężo-
nego powietrza.

Odbierz 
i zagospodaruj 
odpady!

Firma Höcker Polytechnik 
oferuje kilka różnych rozwiązań 
w zakresie odbioru z filtra wy-
trąconego w nim odpadu. Mogą 
to być na przykład zamontowa-
ne od spodu filtra śluzy celko-
we. Filtry Multistar o budowie 
w formie bloków o kwadratowej 
podstawie mają z kolei w dol-
nej części zbiornik buforowy, 
z którego materiał wygarniany 
jest za pomocą obrotowego 
wygarniaka jedno- lub dwura-
miennego. Inną możliwością 
jest hydrauliczna, ruchoma 
podłoga, skąd materiał może 
być transportowany do dal-
szego przetworzenia (np. do 
zbrykietowania) lub przenośniki 

ślimakowe o średnicy 500 mm 
i długości od 10 m.

Jeśli w danym zakładzie 
dziennie powstaje bardzo dużo 
odpadów po przeróbce drewna, 
to najbardziej racjonalną decy-
zją jest ich zagospodarowanie. 
Doskonałą inwestycją może być 
zakup brykieciarki, która pozwo-
li na przykład na uniezależnienie 
się od zewnętrznych dostaw-
ców energii cieplnej poprzez 
opalanie brykietem własnej 
produkcji. Brykiet można też 
sprzedawać dalej, co oczywiście 

również przekłada się na dalsze 
korzyści ekonomiczne.

Potwierdzone 
w praktyce

Dobrym przykładem wy-
korzystania filtrów Multi-Star 
może być duży, niemiecki pro-
ducent kuchni – firma Nobilia 
Werke czy polskie przedsiębior-
stwo Sklejka-Eko. Ekstremalnie 
wysoka automatyzacja procesów 
produkcyjnych, podczas której 
powstają codziennie ogromne 
ilości pyłu, wymusiła konieczność 

zapewnienia skutecznego odpy-
lania oraz zdrowego środowiska 
pracy dla pracowników. W tym 
celu firma zwróciła się do Höcker 
Polytechnik, która dostarczyła 
kilka urządzeń filtracyjnych oraz 
kompletny system odciągowy. 
Przykład niemieckiego producen-
ta mebli pokazuje też, że czyste 
i wolne od pyłu miejsce, w którym 
powstają meble, to także sposób 
na podniesienie jakości wyrobu 
finalnego.                                

 | Höcker Polytechnik

Filtr Multi-Star JL 40-5 z wygarniaczem łańcuchowym.

Filtr Multi-Star JL 24-6 z wygarniaczem łańcuchowym.
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Praca bez pyłu to 
ochrona dla zdrowia

„Zarówno podczas szlifowania, jak 
i podczas frezowania drewna, efek-
tywne odsysanie pyłu jest aspektem, 
którego nie można pominąć. Nie tylko 
po to, by miejsce pracy było czyste, 
ale przede wszystkim ze względu 
na ochronę zdrowia użytkownika” – 
wyjaśnia Andreas Buck, menedżer 
produktu w Festool i dodaje: „Przy 
konstrukcjach wyfrezowuje się z płyty 
wiórowej lub z płyty MDF, za pomocą 
szablonów, otwory na okna dachowe 
czy drzwi. Proces ten uwalnia naj-
drobniejsze cząsteczki drewna, które, 
jeśli nie zostaną odessane, mocno 
zanieczyszczą miejsce pracy i dosta-
ną się głęboko do płuc użytkownika. 

Frezowanie  
– precyzyjnie i bez pyłu

Podczas frezowania, 
a zwłaszcza jeśli 
frezujemy płyty wiórowe 
i płyty MDF, powstają nie 
tylko większe wióry, ale 
i drobinki pyłu. Gdy nie 
korzysta się z odsysania, 
zanieczyszczają one 
miejsce pracy 
i są zagrożeniem 
dla zdrowia 
użytkownika, 
ponieważ 
drobniutkie 
cząsteczki pyłu mogą 
wnikać głęboko do 
płuc. Rozwiązaniem 
tego problemu jest 
połączenie frezarki 
górnowrzecionowej 
z odkurzaczem 
mobilnym Festool.

Dodatkowo przyczynią się do skró-
cenia życia elektronarzędzia”. Idealne 
połączenie, pozwalające na precy-
zyjne i czyste przeprowadzenie prac 
związanych z frezowaniem, stanowią 
frezarka górnowrzecionowa Festool 
OF 1400 i odkurzacz mobilny CTM 36 
– specjalnie do klasy pyłu M, do pyłu 
drzewnego (lub CTM 48 o większej po-
jemności). Optymalnym dopełnieniem 
pracy bez pyłu jest łapacz wiórów (w 
zakresie dostawy frezarki) – zwłasz-
cza przy obróbce krawędzi.

Siła i wygoda podczas 
frezowania

Frezarka górnowrzecionowa OF 
1400 jest bardzo wszechstronnym 
urządzeniem. Dzięki swoim rezerwom 

O precyzję dba również łatwe, dokładne co do 1/10 
milimetra ustawianie głębokości frezowania.

www.wydawnictwofaktor.pl

MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM  |  1 (41) 201748

N A R Z Ę D Z I A  I  A K C E S O R I A



mocy jest idealnym narzędziem 
do frezowania wszelkich ma-
teriałów drewnianych i oferuje 
perfekcyjną harmonię pomię-
dzy wygodą i mocą, niezależnie 
od tego, czy frezowanie odby-
wa się ręcznie, przy szynie, 
z prowadnicą równoległą czy 
z łożyskiem oporowym. Precy-
zję zapewnia z kolei dokładne 
co do 1/10 milimetra ustawia-
nie głębokości frezowania, ale 
i prowadnice po obu stronach. 
W łatwy sposób, dzięki technice 
grzechotki z przyciskiem koły-
skowym, odbywa się wymiana 
frezów, gdzie zastosowany frez 
może zostać zamocowany lub 
zwolniony bez przestawiania 
klucza widełkowego. A odby-
wa się to w wyjątkowo szybki 
i wygodny sposób. Urządzenie 
wyposażone jest w szybki ha-
mulec, dzięki czemu użytkownik 
ma zapewnione bezpieczeń-
stwo pracy. Frezarka posiada 

elektronikę MMC z regulowa-
ną, stałą prędkością obroto-
wą i kontrolą temperatury, co 
umożliwia dostosowanie pracy 
do rodzaju obrabianego mate-
riału. Na tle innych frezarek OF 
1400 to bardzo wszechstron-
ne urządzenie – dodatkowo 
głębokość frezowania 70 mm 
umożliwia pracę z wszelkie-
go rodzaju szablonami, jak na 
przykład szablony do frezowa-
nia MFS lub APS 900, profile 
przedłużające i pierścienie do 
kopiowania, które – co jest roz-
wiązaniem bardzo praktycznym 
–można zamontować bez uży-
cia narzędzi.

Frezowanie 
z odpowiednim 
odsysaniem – klasa 
pyłu M

Rzemieślnicy zajmują się 
obróbką rozmaitych mate-
riałów, jednak przy pracach 

SYSTEM 18 V

DARMOWY AKUMULATOR 5.2 AH 
Więcej na www.festool.pl/18V

R E K L A M A

Frezowanie – precyzyjnie, bez pyłu i oszczędnie dla zdrowia.

www.4woodi.pl
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z drewnem obowiązuje jedna 
zasada – pył drzewny należy 
do pyłów klasy M. Urządzenia 
przeznaczone do różnych klas 
pyłów różnią się od siebie nie 
tylko stopniem filtracji. I tak na 
przykład te, które przeznaczo-
ne są do klasy pyłu M, muszą 
sygnalizować dźwiękiem mo-
ment, w którym moc ssania nie 
jest wystarczająca. Konkretnie 
oznacza to moment, w którym 

prędkość powietrza w wężu jest 
mniejsza niż 20 m/s. Z technicz-
nego punktu widzenia odpo-
wiedzialne za to są: specjalna 
elektronika, sensory i oprogra-
mowanie.

Menedżer produktu Andreas 
Buck zasadniczo przy frezowa-
niu zaleca pracę z odkurzacza-
mi mobilnymi klasy M.      

  |  Festool

DANE TECHNICZNE  
FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWEJ OF 1400

Pobór mocy 1400 W

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10.000-22.500 min.-1

Uchwyt zaciskowy ø 6-12,7 mm

Szybkie nastawianie głębokości frezowania 70 mm

Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania 8 mm

Maksymalna średnica frezu ø 63 mm

Przyłącze do odsysania ø 27/36 mm

Ciężar 4,5 kg

Optymalnym dopełnieniem pracy bez pyłu jest łapacz wiórów (w zakresie 
dostawy)– zwłaszcza przy obróbce krawędzi.

Głębokość frezowania 70 mm umożliwia pracę z wszelkiego rodzaju 
szablonami, jak na przykład szablony do frezowania MFS.

Frezarka górnowrzecionowa OF 1400.

Czyste połączenia naroży i płyt za sprawą szablonu do łączenia blatów 
kuchennych APS 900.

Precyzję pracy zapewnia dokładne co do 1/10 milimetra ustawianie głębokości frezowania i prowadnice po obu stronach.

www.wydawnictwofaktor.pl
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System odprowadzania  
wióra 2.0 – historia przyszłości 
pisana przez AKE

Technologia Zerspanung 2.0 swoją egzystencję rozpoczęła od piły 
formatyzującej na maszynach z posuwem ręcznym jako piły SuperSilent. 
Następnie została ona wykorzystana do produkcji frezów, a później do 
produkcji pił formatyzujących z posuwem mechanicznym. W międzyczasie 
zdobyto wiele praktycznych doświadczeń, które stały się krokami milowymi 
w rozwoju technologii przyszłości.

Początek technologii Zerspa-
nung 2.0 miał miejsce przed 
czterema laty na targach LI-
GNA 2013. Zaprezentowano 
tam piłę SuperSilent. Było 
to wówczas zupełnie nowe, 
innowacyjne rozwiązanie. 
Użytkownicy ocenili bardzo po-
zytywnie innowacyjny system 
odprowadzania wióra, tzw. 2.0. 
W kolejnych dwóch latach firma 
zastosowała tę technologię do 
produkcji narzędzi PKD do nu-
towania czy falcowania. Frezy 
wykonane w technologii 2.0 
posiadają system odprowadza-
nia wióra za ostrzem. Pozwala 
to uniknąć wielokrotnego roz-
drobnienia wióra, a co za tym 
idzie – wydłuża się okres pracy 
między ostrzeniami. Inną zale-
tą tego rozwiązania jest fakt, 
że użytkownik nie potrzebuje 
frezów z negatywnym lub po-
zytywnym kątem natarcia, po-
nieważ AKE-Z3 sam rozwiązuje 
ten problem.

Jak formatyzować 
efektywniej i ciszej?

W minionym roku AKE za-
prezentowało na targach Hol-
zhandwerk piłę formatyzującą 
2.0 do maszyn z posuwem me-
chanicznym. Piła ta spotkała się 

www.wydawnictwofaktor.pl
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z bardzo pozytywną opinią użyt-
kowników. Na bazie opinii zebra-
nych z różnych krajów Europy, 
a dotyczących obróbki różnych 
materiałów, stwierdzono, że 
okres pracy między ostrzeniami 
zwiększył się o 70%, przy czym 
została zachowana bardzo do-
bra jakość obrabianej krawędzi. 
Redukcja szumów o ok. 10 dB 
(A) pozwala na zmniejszenie 
hałasu o 50%. Jedną piłą moż-
na z powodzeniem formatować 

różne materiały: płytę wiórową, 
MDF, Mutiplex czy HPL.

Posiadając pozytywne 
doświadczenia z narzędziami 
wykonanymi w technologii Ze-
rspanung 2.0, na targach LI-
GNA 2017 firma AKE zamierza 
w praktyce udowodnić zalety tej 
nowoczesnej technologii, a od-
wiedzający targi będą mogli 
przekonać się o nich na stoisku 
firmy w Hanowerze.              

  |  AKE

www.4woodi.pl
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Jak ostrzyć piły, aby 
przedłużyć ich żywotność

Tempo, w jakim piły ulegają stępieniu, zależy od wielu czynników, między innymi 
od rodzaju obrabianego materiału. Na przykład przy cięciu płyt i sklejek proces ten 
nastąpi szybciej niż przy obróbce drewna litego, co wynika z faktu, że produkty 
drewnopochodne zawierają kleje oraz różne zanieczyszczenia. Ważne są też 
parametry cięcia, takie jak zachowanie odpowiedniej prędkości obrotowej piły 
czy zastosowane prędkości posuwu. Użytkownik powinien też przestrzegać 
wszystkich zaleceń producentów pił, ponieważ po przekroczeniu pewnego progu 
stępienia bardzo szybko następuje ich dalsze zużycie, bo wzrastają obciążenia 
występujące w procesie cięcia.

Precyzyjne ostrzenie
Umiejętne posługiwanie 

się piłami spowoduje, że będą 
pracowały długo i sprawnie. Nie 
można ciąć materiału zużytą 
piłą, dlatego należy wypraco-
wać umiejętność dostrzegania 
wszystkich sygnałów informują-
cych o tym, że czas ją naostrzyć. 
Jakie to sygnały?

„Jest kilka objawów zużycia 
piły. Przede wszystkim są to: 
wzmożony hałas podczas cię-
cia, możliwy spadek obrotów 
wrzeciona, rosnący pobór mocy, 
a także przegrzewanie piły. 
Można przy tym zaobserwować 
gorszą jakość powierzchni i kra-
wędzi ciętego materiału, a sama 
piła ma tendencję do odchylania 
się na boki” – mówi Maciej Bor-
kowski z firmy Boran.

Aby nie dopuścić do wystę-
powania takich zjawisk, należy 
systematycznie ostrzyć piły, 
zapobiegając tym samym nad-
miernemu ich stępieniu. Piłę 
widiową uważa się za stępioną, 
jeżeli zaokrąglenia ostrzy prze-
kraczają promień od 0,1 mm.

Zachowanie  
prawidłowej 
geometrii ostrza zęba

Firma Boran produkuje 
ostrzarki do pił tarczowych 
o nazwie SOPW-150 z mikro-
ruchem w II fazie, który umoż-
liwia zachowanie prawidłowej 
geometrii ostrza zęba.

w pewnej odległości od zęba, 
a następnie jest do niego do-
suwana. Zapobiega to zeszlifo-
waniu końca ostrza zęba oraz 
w znacznym stopniu oszczędza 
ściernicę, chroniąc ją przed za-
okrągleniem krawędzi nasypu 
ścierniwa.

„Ostrzarka SOPW-150, któ-
rą produkuje nasza firma, ostrzy 
piły tarczowe metodą na sucho. 
Zastosowana w niej ściernica ma 
nasyp ścierniwa dostosowany do 

Rozwiązanie to polega 
na tym, że ściernica w pierw-
szej fazie wprowadzana jest 

Ostrzarka SOPW-150

www.wydawnictwofaktor.pl
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Rys. 1. Piłę widiową 
uważa się za stępioną, 
jeżeli zaokrąglenia 
ostrzy przekraczają 
promień od 0,1 mm.

Rys. 2. Szlifowanie ostrza: 
a) powierzchni natarcia,  
b) powierzchni natarcia 
i przyłożenia. W przy-
padku szlifowania tylko 
powierzchni natarcia 
warstwa zeszlifowana 
musi mieć grubość L1 
(rys. 2a), natomiast 
w przypadku ostrzenia 
w jednym cyklu zarówno powierzchni przyłożenia, jak i natarcia 
(rys. 2b) zeszlifowane warstwy są znacznie mniejsze i pozwalają 
na wykonanie większej ilości ostrzeń.

Rys. 3. Pierwsza 
faza ostrzenia, czyli 
przysunięcie ściernicy 
do zęba do pewnej 
odległości.

Rys. 4. Mikroruch II 
faza – dosunięcie ścier-
nicy do powierzchni 
zęba, po którym 
następuje właściwe 
ostrzenie. P-Z – ruch 
posuwisto-zwrotny 
wykonywany podczas 
ostrzenia.

Ząb ostrzony metodą  
bez mikroruchu II faza  
– profil ostrza niepra-
widłowy.

Ząb ostrzony meto-
dą z mikroruchem  
II faza – profil ostrza 
prawidłowy.

www.boran.com.pl

SOPW-150
OSTRZARKA

 zasilanie 230 V
 moc silnika 0,25 kW
  ostrzenie na sucho
   ostrzy kąt natarcia i przyłożenia
    przesuw piły za ząb ostrzony
       prosta w obsłudze

BORAN Maciej Borkowski 08-110 Siedlce, ul. Starzyńskiego 10, tel. 512 453 702, e-mail: biuro@boran.com.pl

UZYSKAJ

RABAT
 podaj kod: MWPD01

%
-10

R E K L A M A

tej metody ostrzenia, a konstruk-
cja mimo swej prostoty sprawia, 
że ostrzarka jest bardzo funk-
cjonalna. Można na niej ostrzyć 
piły o średnicy od 80 do 630 
mm (opcjonalnie również więk-
sze) oraz wszystkie kształty 
zębów występujących w piłach 

tarczowych: proste, naprzemian-
skośne i trapezowe. Dużą jej za-
letą jest również to, że ostrzy 
ona zarówno kąty natarcia, jak 
i przyłożenia” – podsumowuje 
Maciej Borkowski.              

     |  BORAN

Wyłączny przedstawiciel
T & B electronic GmbH

na Polskę

SYSTEMY WYKRYWANIA I GASZENIA ISKIER
MOGĄ SIĘ ZAMORTYZOWAĆ W PRZECIĄGU KILKU SEKUND!

 

Fire Service Systems s.c.
78-400 Szczecinek, ul. Klasztorna 7A
tel. 94 732 65 73
e-mail: biuro@fss.info.pl             www.fss.info.pl

• WYKRYWANIE ISKIER
• GASZENIE ISKIER
• ZAPOBIEGANIE EKSPLOZJOM
 I POŻAROM

www.4woodi.pl
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Bosch rozszerza swój program 
materiałów ściernych o siat-
kę ścierną M480 Net i wpro-
wadza nowy, wielootworowy 
talerz szlifierski do szlifierek 
mimośrodowych. To systemowe 
rozwiązanie pozwala użytkow-
nikom zajmującym się mon-
tażem suchej zabudowy czy 
wykańczaniem wnętrz uniknąć 
czasochłonnego sprzątania po 
pracy. Z nowymi produktami 

Szlifowanie bez pyłu
Koniec szlifowania to najczęściej dopiero połowa pracy, jaką musi wykonać 
profesjonalista. Jej druga część to żmudne sprzątanie. Innowacyjna siatka ścierna 
M480 Net firmy Bosch umożliwia odsysanie pyłu całą swoją powierzchnią, 
co w połączeniu z nowym, wielootworowym talerzem szlifierskim gwarantuje 
znaczące zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. Rozwiązanie skraca czas pracy oraz 
skuteczniej chroni zdrowie użytkownika.

Bosch proces szlifowania jest 
szybki, efektywny i dużo bar-
dziej bezpieczny dla zdrowia.

Rozwiązania 
systemowe w cenie

Siatka ścierna ma otwar-
tą strukturę siatkową i w 
przeciwieństwie do konwen-
cjonalnych papierów ścier-
nych umożliwia odsysanie 
pyłu całą swoją powierzchnią. 

Minimalizuje to ryzyko zaty-
kania się materiału ścierne-
go, wydłuża jego żywotność 
i zwiększa prędkość odbiera-
nia urobku. Siatka znacząco 
redukuje też zanieczyszczenie 
otoczenia i obrabianych mate-
riałów. Nowy materiał ścierny 
ma wiele zastosowań. Może 
być stosowany w szlifierkach 
mimośrodowych, oscylacyjnych, 
delta i uniwersalnych, ale też 

podczas szlifowania ręcznego 
za pomocą bloczka ścierne-
go. Siatka M480 Net wchodzi 
w skład programu osprzętu 
Bosch „Best for Wood and Pa-
int” i jest dostępna w sprzedaży 
w wielu formatach i opakowa-
niach po 5, 10, 25 lub 50 sztuk.

Innowacyjna siatka ścier-
na M480 Net jest szczegól-
nie efektywna w połączeniu 
z nowym, wielootworowym 

Dzięki nowym produktom 
Bosch proces szlifowania 

jest szybki i efektywny.

www.wydawnictwofaktor.pl
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talerzem szlifierskim. W porów-
naniu do popularnych talerzy z 6 
lub 8 otworami umożliwia on 
znacznie skuteczniejsze odsy-
sanie pyłu. Jest to także jedyny 
wielootworowy talerz szlifier-
ski na rynku kompatybilny ze 
wszystkimi popularnymi mode-
lami szlifierek mimośrodowych 
i wszystkimi wersjami papierów 
dziurkowanych i mocowanych 
na rzepy.

Talerz szlifierski 
o różnym stopniu 
twardości

Bosch oferuje trzy stopnie 
twardości nowego talerza szli-
fierskiego.

Do wykorzystania z siatką 
ścierną M480 Net szczególnie 
polecany jest talerz „twardy”, 
który umożliwia szybką obrób-
kę dużych, równych powierzchni 
i zapewnia wysoką wydajność 

ścierną przy szlifowaniu schodów 
lub ścian gipsowo-kartonowych. 
Równie wydajnie można szlifo-
wać lakier, masę szpachlową, 
tynk i surowe, naturalne drewno.

Przy obróbce lekko wypu-
kłych lub wklęsłych powierzch-
ni albo podczas szlifowania 
przed lakierowaniem użytkow-
nicy mogą sięgnąć po „średnio 
twardy”, wielootworowy talerz 
szlifierski.

Do szlifowania wykończe-
niowego, zwłaszcza w przy-
padku małych powierzchni 
o precyzyjnych kształ tach 
i krzywiznach, najlepszym roz-
wiązaniem będzie talerz w wer-
sji „miękkiej”. Wszystkie trzy 
wersje talerza oferują użytkow-
nikom możliwość niemal bezpy-
łowego szlifowania.            

  |  Bosch

Nowy materiał ścierny może być stosowany w szlifierkach 
mimośrodowych, oscylacyjnych, delta i uniwersalnych, ale też podczas 
szlifowania ręcznego za pomocą bloczka ściernego.

Siatka ścierna M480 Net firmy Bosch umożliwia odsysanie pyłu całą swoją 
powierzchnią.

Mniejsze zapylenie podczas pracy pozwala skuteczniej chronić zdrowie użytkownika.

www.4woodi.pl
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W styczniu tego roku firma  
Vollmer Polska przeniosła się 
do nowej, własnej siedziby  
w Zabrzu przy ulicy Handlowej 11. 
Obiekt został zaprojektowany 
od podstaw pod kątem opty-
malnego wykorzystania go na 
cele szkoleniowe i prezenta-
cyjne dla najnowszych maszyn 
do produkcji i serwisu narzędzi 
PKD, pił tarczowych oraz frezów 
pełnowęglikowych. Podstawo-
wym aspektem, na który od 
początku położono tutaj duży 
nacisk, był możliwie najlep-
szy i jak najbardziej otwarty 

Nowy rozdział w historii 
Vollmer Polska otwarty

Kto stoi w miejscu, ten się cofa... To sformułowanie powtarzane jest na tyle często, że 
dla wielu przedsiębiorstw stało się ono już pustym sloganem reklamowym. Jednak dziś, 
w XXI wieku, gdy wszystkie zmiany na rynku wymuszane są przez coraz to wyższe 
oczekiwania klientów i rosnącą konkurencję, należałoby powyższe powiedzenie brać 
naprawdę na poważnie. Doskonałym tego przykładem jest firma Vollmer Polska, która 
wraz z rozpoczęciem roku 2017 otworzyła nowy, ważny rozdział w swojej historii.

w dosłownym tego słowa zna-
czeniu kontakt z klientami pra-
cującymi na urządzeniach marki 
Vollmer, dlatego w hali pokazo-
wej zainstalowane zostały ma-
szyny pokazowe i testowe.

W ślad za udaną imprezą 
„Vdays”, zorganizowaną w po-
łowie lutego w siedzibie fabryki 
w Biberach w Niemczech, która 
miała na celu przybliżyć klientom 
ostatnie dokonania producenta 
na polu automatyzacji produk-
cji i ostrzenia narzędzi, oddział 
Vollmer Polska planuje zorga-
nizowanie swoich otwartych 

nowa generacja urządzeń do 
drutowej elektroerozji narzędzi 
PKD, QXD 250 z zaawansowa-
nymi funkcjami rozwijanymi 
pod kątem przemysłu meta-
lowego, a także Vgrind 360 
– sztandarowa szlifierka do 
produkcji narzędzi HM oparta 
na systemie NUMROTOplus®, 
czyli opatentowanej przez firmę 
Vollmer konstrukcji z wertykal-
nie względem siebie zamoco-
wanymi wrzecionami o dwóch 
podparciach w osi obrotowej C 
i unikalnej kinematyce osi CNC.

Wszystkie maszyny Vollmer 
mogą zostać skonfigurowane 
zarówno pod kątem wysoko 
wydajnego serwisu i produkcji 
narzędzi do drewna, jak i nowo-
czesnych narzędzi skrawających 
dla przemysłu motoryzacyjnego 
czy lotniczego.

Swoją premierę podczas 
„Vdays” miała też nowa maszy-
na kierowana do producentów 
pił tarczowych, czyli centrum 
produkcyjne Vollmer CC 355. 
Koncept tego urządzenia opar-
ty jest na wykorzystaniu trzech 
stanowisk roboczych zabudo-
wanych we wspólnej kabinie. 
Pierwsze stanowisko służy do 
ostrzenia kąta natarcia (lub 
przyłożenia), drugie przezna-
czone jest do wykonywania 
ostrzeń powierzchni bocznych 
zęba, a trzecie – do szlifowania Nowa siedziba firmy Vollmer Polska.

dni technologicznych. Będą 
one okazją dla klientów z Polski 
i z zagranicy, aby zapoznać się 
z najnowszymi technologiami 
rozwijanymi i wdrażanymi przez 
Vollmer Werke GmbH.

Maszyny na żywo
Swoje stałe miejsce w hali 

pokazowej mają najnowsze 
modele maszyn do serwisu 
pił tarczowych jak CP650 czy 
CHC840 w różnych konfigura-
cjach sprzętowych.

Prezentowane będą rów-
nież maszyny: Vpulse 500, czyli 

www.wydawnictwofaktor.pl
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Prezentacja maszyn to okazja dla klientów, aby zapoznać się 
z najnowszymi technologiami producenta.

Vollmer CHC 840

Najwyższy poziom elastyczności i wydajności przy produkcji 
wielkoseryjnej pił tarczowych HM do średnic Ø355mm. 
Postaw na jakość: VOLLMER CC 355.

Vollmer Polska sp z o.o. // Ul.Handlowa 11 // 41-807 Zabrze
info-pl@vollmer-group.com // Tel. +48 32 733 0869 

www.vollmer-group.com

ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DO 
KAŻDEGO ZADANIA: MAKSIMUM PRECYZJI!

VOLLMER CC 355

R E K L A M A

kąta przyłożenia (lub natarcia, 
przy czym sekwencja ta może 
być konfigurowana według 
wymagań klienta). CC 355 
pracuje w pełnym trybie au-
tomatycznym z załadunkiem 
i wyładunkiem pił do maksy-
malnej średnicy Ø355 mm. 

Pełna automatyzacja procesu 
oraz jego optymalizacja (3 piły 
wymieniane są równocześnie 
na 3 stanowiskach poprzez 
zautomatyzowany system zała-
dunku) powodują, iż jest to ma-
szyna o najwyższej wydajności 
spośród maszyn produkcyjnych 

funkcjonujących na rynku dla 
takich właśnie zastosowań.

Grupa maszyn pokazowych 
umożliwia przeprowadzenie pre-
cyzyjnych testów na narzędziach 
powierzonych przez klientów, do-
pracowanie technologii ostrzenia 
pod okiem specjalistów marki 

Vollmer czy też organizację blo-
ków szkoleniowych mających na 
celu zoptymalizowanie dotych-
czasowych operacji, a także 
wprowadzenie nowych funkcjo-
nalności w ślad za rozwojem 
technologicznym narzędzi do 
drewna czy metalu.

www.4woodi.pl
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Promocja partnerów 
handlowych

W hali pokazowej znalazło 
się też miejsce na urządzenia 
i akcesoria oferowane przez 
firmy partnerskie, a ich oferta 
stanowi dopełnienie rozbudo-
wanego już portfolio maszyn 
produkowanych przez firmę 
Vollmer. Są to rozwiązania 
marki Loroch GmbH (maszy-
ny przeznaczone do ostrzenia 
tarczowych frezów piłkowych 
HSS) i Göckel GmbH – produ-
centa maszyn do ostrzenia 
noży płaskich dla przemysłu 
drzewnego, noży krążkowych 
czy noży specjalnych na potrze-
by firm działających w branży 
recyklingowej. Prezentacyjna 
maszyna Göckel G50el ze sto-
łem magnetycznym 1500 mm 
jest na stałe udostępniona 

Vgrind 360 Vpulse 500

w nowej hali pokazowej Vollmer 
Polska w Zabrzu.

Kolejnym, wieloletnim już 
partnerem handlowym firmy 
Vollmer jest niemiecki producent 
precyzyjnych uchwytów do mo-
cowania ściernic w zestawy na 
popularne szlifierki narzędziowe 
– firma GDS GmbH, której ofer-
ta produktowa zawiera prak-
tycznie wszystkie rozwiązania 
znanych zachodnich producen-
tów maszyn wieloosiowych do 
ostrzenia narzędzi HM i HSS.

Najnowsze technologie ofe-
rowane przez grupę VOLLMER 
wraz z firmami partnerskimi, 
poza swoją siedzibą w Zabrzu, 
Vollmer Polska przedstawi na naj-
bliższych targach TOOLEX 2017 
w Sosnowcu (październik 2017). 

  |  VollmerVgrind – wnętrze z podtrzymką na długie narzędzia.

Goeckel G50el

www.wydawnictwofaktor.pl
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Zaczynając od naj-
mniejszych elementów 
z oferty Prebeny, należy 
wspomnieć o produkcji 
zszywek, które kiedyś 
stanowiły podstawę 
działalności. Dedykowane 
są głównie do branży meblowej, ogrodowej oraz budowlanej. Wraz z rozwojem 
przedsiębiorstwa portfolio produktowe rozwinięto o produkcję gwoździ. Zarówno 
luzem, np. certyfikowane typu EPAL do maszyn zasypowych, jak i gwoździ 
łączonych drutem, papierem, tworzywem, przeznaczonych do budownictwa, pro-
ducentów palet, domów i konstrukcji drewnianych oraz wielu innych branż, gdzie 
wymagane jest solidne połączenie elementów drewnianych. Warto wspomnieć 
o posiadanych przez firmę certyfikatach na produkowane łączniki, umożliwia-
jących ich stosowanie podczas prac w takich branżach jak budownictwo szkieleto-
we czy branża motoryzacyjna.

PREBENA - Polska
ul. Grunwaldzka 495, 62-064 Poznań-Plewiska

tel.: 61 867 67 28, 61 651 70 00, fax: 61 867 68 05
bok@prebena.com.pl, www.prebena.com.pl

R E K L A M A

Od pojedynczego gwoździa po 
zautomatyzowane systemy modułowe
Firma PREBENA – producent elementów złącznych, jak zszywki, gwoździe, sztyfty, może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem 
na arenie międzynarodowej. Obok elementów złącznych przedsiębiorstwo zajmuje się także projektowaniem i tworzeniem narzędzi 
pneumatycznych do tychże łączników oraz źródeł ich zasilania, czyli kompresorów. Doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 50 lat działania 
na rynkach ogólnoświatowych pozwala konstruować narzędzia wysokiej jakości, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniki. Dzięki temu 
powstają solidne i nowoczesne urządzenia pozwalające na szybką i skuteczną pracę, które są ponadto bardzo wydajne i ergonomiczne.

ZSZYWKI I GWOŹDZIE

SPRĘŻARKI

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

URZĄDZENIA ZAUTOMATYZOWANE

ROZWIĄZANIA DLA RÓŻNYCH BRANŻ

Oprócz łączników oferta 
obejmuje szeroki wachlarz 
narzędzi pneumatycznych 
mających za zadanie 
wbicie łącznika w krótkim 
tempie i dużą precyzją. Są 
to m.in. zszywacze (np. 
stolarskie, tapicerskie, do 
konstrukcji drewnianych), 
gwoździarki (bębnowe, 
listwowe), sztyfciarki oraz 
pozostałe urządzenia na 
sprężone powietrze jak 
wkrętarki, pistolety do 
przedmuchiwania.

Ważną kwestią jest także 
obsługa posprzedażowa. 
Serwis i części zamienne to 
istotny aspekt, na który warto 
zwrócić uwagę podczas 
kupna profesjonalnych 
narzędzi. Każde urządzenie 
kiedyś ulegnie awarii lub 
zużyciu. Wtedy istotny 
jest sprawny serwis, 
dobra dostępność części 
zamiennych o jakości równej 
fabrycznym komponentom. 
Wszystko to gwarantuje 
firma PREBENA-Polska.

Całości dopełnia gama sprężarek 
umożliwiających pracę ze wspo-
mnianymi wyżej narzędziami oraz 
niezbędne akcesoria pneumatycz-
ne, czyli armatura i rury do tworze-
nia instalacji sprężonego powietrza. 
Modele zaczynają się od najmniej-
szych, przenośnych kompresorów 
do użytku hobbystycznego, po-
przez urządzenia kompaktowe, lecz 
bardzo wydajne i poręczne podczas 
pracy np. na budowie, a kończą na 
dużych, stacjonarnych kompreso-
rach śrubowych przeznaczonych 
dla przemysłu.

Wraz z rozwojem 
i dostępem do nowych 
technologii do oferty 
wprowadzane są urządzenia 
zautomatyzowane, tzw. 
moduły, które mogą 
być indywidualnie 
konfigurowane 
i programowane, dzięki 
czemu są kompatybilne 
z dużymi maszynami 
do zbijania elementów 
drewnianych na dużą skalę.

Szeroka i przemyślana oferta 
pozwala na zaoferowanie 
kompleksowych rozwiązań 
klientom prosperującym 
w różnych branżach. Narzędzia 
pneumatyczne to wciąż najbar-
dziej wydajne, a jednocześnie 
ekonomiczne rozwiązania dla 
przemysłu obróbki i budownic-
twa z elementów drewnianych. 
Wieloletnie doświadczenie 
pozwoliło stworzyć najkorzyst-
niejsze rozwiązania i dopaso-
wać się do wymagań polskiego 
rynku.

www.4woodi.pl
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Szybciej, 
bezpieczniej, 
sprawniej

W każdym sektorze prze-
mysłu – dotyczy również bran-
ży drzewnej oraz meblarskiej 
– transport wewnętrzny jest 
jednym z najważniejszych 
elementów procesu technolo-
gicznego, wpływając na jego 
prędkość i optymalizację pro-
dukcji. Szczególnie widać to 
wówczas, gdy w przedsiębior-
stwie produkuje się elemen-
ty trudne w transporcie, np. 
o skomplikowanym kształcie, 
wielkogabarytowe lub delikat-
nie, co utrudnia ich podnoszenie 
czy przemieszczanie. Do takich 
wyrobów można zaliczyć m.in. 
wielkowymiarowe deski, płyty 
meblowe, drewniane elementy 

Optymalizacja transportu bliskiego 
w zakładzie drzewnym i meblowym

Czy praca w zakładach drzewnych i meblowych może być o wiele bezpieczniejsza, 
prostsza i bardziej ergonomiczna? Może, pod warunkiem, że w przedsiębiorstwie będą 
wykorzystywane urządzenia ułatwiające transport wewnątrzzakładowy, na przykład 
manipulatory pneumatyczne i podciśnieniowe czy wózki manipulacyjne, chwytaki 
i zawiesia. Szeroką ofertę w tym zakresie przygotowała firma ID LIFTING.

budowlane czy choćby zbiorni-
ki z lakierem w zakładach me-
blarskich. Nierzadko trudnym 
zadaniem jest nie tylko prze-
mieszczenie takich materia-
łów z jednego miejsca w inne, 
ale także ich podnoszenie na 
wysokość, obracanie lub prze-
chylanie.

Na potrzeby przedsię-
biorstw, które chcą zoptyma-
lizować transport wewnętrzny 
oraz ułatwić operowanie nie-
poręcznymi ładunkami, kom-
pleksowo odpowiada firma ID 
LIFTING, która oferuje różne-
go typu manipulatory (pod-
ciśnieniowe i pneumatyczne) 
przeznaczone do chwytania 
i transportowania produktów 
oraz wózki manipulacyjne, 
chwytaki i zawiesia.

Manipulatory 
pneumatyczne

Manipulatory pneuma-
tyczne to specjalistyczne 
urządzenia do przenoszenia 
ładunków, które pozwalają 
chwytać przedmioty poza ich 
środkiem ciężkości. Dzięki temu 
bez wysiłku i w prosty sposób 
można chwycić przedmiot 
o maksymalnym ciężarze 500 
kg w dowolnej pozycji, obrócić 
go czy pochylić, co ułatwia in-
teligentny system balansujący. 
Sztywne ramię manipulatora 
może być zakończone chwyta-
kiem pneumatycznym, ssawko-
wym lub mechanicznym. Dzięki 
wyposażeniu urządzeń w sys-
temy bezpieczeństwa (m.in. 
zapasowy zbiornik powietrza) 
utrzymują one bezpiecznie 

ładunek nawet w przypadku 
braku zasilania. Za podnosze-
nie i opuszczanie ładunku od-
powiada cylinder balansujący, 
a wygodną i ergonomiczną pra-
cę umożliwiają rączki sterujące.

Firma ID LIFTING oferuje 
różne typy montażu manipula-
torów: mogą to być konstrukcje 
na kolumnie, na płycie mobil-
nej, podwieszane do sufitu czy 
do suwnicy, przez co bez tru-
du można dobrać rozwiązanie 
adekwatne do potrzeb klienta.

Manipulatory 
podciśnieniowe

Urządzeniami, które po-
zwalają na przenoszenie 
przedmiotów o maksymalnym 
ciężarze 320 kg, są manipula-
tory podciśnieniowe, w których 

Manipulator pneumatyczny z modułem do obracania drzwi. Manipulator pneumatyczny z prostym chwytakiem do palet.

www.wydawnictwofaktor.pl
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podciśnienie generowane 
jest przez pompę próżniową. 
W większości urządzeń łatwe 
chwytanie ładunku zapew-
nia dopasowana przyssawka, 
jednak istnieje możliwość wy-
posażenia manipulatora tak-
że w chwytak mechaniczny 
lub pneumatyczny. Tego typu 
urządzenia pozwalają unieść 
ładunek na wysokość 2,8 m 
i – w zależności od potrzeb 
– mogą one pracować pod-
wieszone na żurawikach (ścien-
nych, na słupie, na płycie) lub 
suwnicach (z torem pojedyn-
czym, podwójnym lub na nieza-
leżnej konstrukcji), zapewniając 
ergonomiczne wykorzystanie 
stanowiska pracy. W zależności 
od wysokości pomieszczenia 
i wymaganego zakresu pracy 
dobierane jest też najbardziej 
optymalne w danym wypad-
ku ramię urządzenia. Sercem 
manipulatora podciśnieniowe-
go jest wydajna i niezawodna 

pompa próżniowa firmy Bec-
ker lub Siemens. Górne złącze 
obrotowe wyposażone jest 
w zawór bezpieczeństwa, któ-
ry uruchamia się w przypad-
ku braku zasilania. Tego typu 
manipulatory bez problemy 
poradzą sobie z transportem 
dużych, nieporęcznych płyt 
meblowych, drewna, a także 
worków, skrzynek, kanistrów, 
beczek i innych.

Chwytaki i zawiesia
Gdy zachodzi konieczność 

przemieszczania z miejsca na 
miejsce ładunków cięższych niż 
pozwalają na to dopuszczalne 
obciążenia manipulatorów 
pneumatycznych i podciśnie-
niowych, sprawdzą się chwy-
taki i zawiesia podwieszane 
na wciągnikach elektrycznych 
(linowych i łańcuchowych). 
W zależności od aplikacji i po-
trzeb danego produktu eksperci 
z firmy ID LIFTING pomagają 

klientom w doborze chwytaka 
mechanicznego lub pneuma-
tycznego. W przypadku zawie-
si jest to rozwiązanie oparte 
na podciśnieniu generowanym 
przez pompę umieszczoną na 
konstrukcji chwytaka, którą 
dobiera się w zależności od 
udźwigu i wymaganej wydaj-
ności.

Chwytaki i zawiesia pod-
wieszone do wciągnika i za-
instalowane na dobranej do 
danego przypadku konstruk-
cji umożliwiają przenoszenie 
elementów ważących nawet 
5000 kg, przy czym łatwość 
manipulacji zapewnia prosty 
typ konstrukcji i ergonomiczne 
wykonanie. Jeśli oprócz prze-
noszenia zachodzi potrzeba 
pochylania lub obracania ła-
dunków, możliwe jest dopo-
sażenie urządzeń w specjalne 
dodatkowe moduły.

Pracą chwytaków i zawie-
si steruje się wygodnie przy 

pomocy pilota, na którym usta-
la się zadaną pozycję ładunku 
– podnosi się go, opuszcza, za-
trzymuje i – w przypadku wersji 
z napędem – steruje ruchem 
wciągnika.

Wózki manipulacyjne
Rozwiązaniem z oferty ID 

LIFTING, które chętnie wy-
korzystywane jest w branży 
drzewnej i meblarskiej, są też 
wózki manipulacyjne, które 
pozwalają na szybki transport 
ładunków o maksymalnej ma-
sie 300 kg na duże odległo-
ści (w wersjach specjalnych 
mogą to być ładunki nawet do 
500 lub 1000 kg). Konstruk-
cja wózków każdorazowo do-
pasowywana jest do potrzeb 
i warunków lokalowych klienta 
(możliwe jest np. zaprojekto-
wanie i wykonanie urządzeń 
spełniających surowe wymogi 
branży farmaceutycznej lub in-
nej). W zależności od specyfiki 

R E K L A M A

Manipulator podciśnieniowy 
w modułem do płyt.

Manipulator podciśnieniowy. Wózek manipulacyjny do rolek.
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przenoszonego ładunku wózek 
może być wyposażony w pro-
sty chwytak typu platforma, 
w widły, hak lub w rozprężny 
trzpień wewnętrzny z funkcją 
obrotu czy ścisk zewnętrzny 
elektryczny z pochylaniem lub 
obracaniem. Wśród zalet tych 
urządzeń trzeba wymienić mo-
bilność, która zapewnia niemal 
nieograniczony obszar działania 

oraz prostą i lekką konstrukcję, 
przez co z łatwością można 
operować nawet bardzo cięż-
kimi ładunkami. Klient może 
zamówić wózek z wymiennymi 
akumulatorami, które zapew-
niają nieprzerwaną pracę.

W XXI wieku bezpieczeń-
stwo wykorzystywanych w róż-
nych dziedzinach przemysłu 
parków maszynowych jest 

Wózek manipulacyjny do beczek. Dwutubowy manipulator podciśnieniowy do płyt. Zawiesie z funkcją pochylania 90 
stopni.

tematem podnoszonym równie 
często, jak efektywność pracy 
i optymalizacja kosztów. Dziś 
coraz więcej inwestorów jest 
świadomych, że dobór maszyn 
jest równie ważny, co wybór 
rzetelnego dostawcy, który 
skroi swoją ofertę na miarę 
potrzeb klienta i zapewni mu 
opiekę posprzedażową. Ofer-
ta firmy ID LIFTING kierowana 

jest do takich wymagających 
klientów, którzy chcą unowo-
cześnić swój park maszynowy, 
zmniejszyć koszty eksploatacji 
i usprawnić procesy produk-
cyjne, mając jednocześnie 
pewność, że kupują sprzęt 
bezpieczny i zgodny z obowią-
zującymi przepisami.             

  |  ID LIFTING
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Wielopiła Raimann KM 310:

–  rok produkcji: 1999
–  maksymalna szerokość cięcia: 

310 mm
–  maksymalna wysokość cięcia: 

80 mm
–  mocny silnik tnący: 37 kW
–  szybkość posuwu: do 30 m/

min.
Cena: 52.800 zł

Używane maszyny 
wiodących producentów

Wielopiły, szlifierki szerokotaśmowe, sękarki – to tylko niektóre z 350 maszyn 
i urządzeń do obróbki drewna, jakie w swojej ofercie ma firma P.P.H.U. INTER-PART 
Aleksander Tybora. Obok szerokiego asortymentu obrabiarek renomowanych firm 
polskich oraz importowanych z krajów zachodnich (Niemiec, Holandii, Belgii, Szwajcarii, 
Danii) firma zajmuje się także demontażem linii produkcyjnych.

Zakłady zajmujące się obróbką 
drewna coraz częściej kupują 
maszyny za pośrednictwem 
firm, które są w stanie zaofe-
rować im szeroki wachlarz 
możliwości, nierzadko realizując 

R E K L A M A

zamówienia według indywidu-
alnych potrzeb. Takim przed-
siębiorstwem jest firma Inter 
Part, której pracownicy – oprócz 
sprzedaży maszyn i urządzeń 
– udzielą też fachowej pomocy 

w zakresie doradztwa technicz-
nego. Przedsiębiorstwo świad-
czy też usługę uruchamiania 
obrabiarek na miejscu u klienta, 
transportu do miejsca docelowe-
go, a także sprzedaży ratalnej 

i leasingowej na dogodnych 
dla klienta warunkach.          

Okleiniarka Holz-Her 
Sprint 1310-1 
(cykliny profilowe):

–  polerka
–  frezowanie góra-dół
–  kabina
–  maksymalna wysokość 

elementu: 45 mm
–  prędkość posuwu: 11 m/min.
–  dwie rolki dociskowe
Cena: 26.000 zł

Szlifierka szerokotaśmowa
Johannsen Kombi 1000:

–  dane silnika: 380 V, 50 Hz,  
25,2 A, 11 kW

–  szerokość szlifowania:  
maks. 1000 mm

– wysokość robocza:  
maks. 170 mm

–  szczotka: sprężone powietrze 
6 barów, elektryczna regulacja 
wysokości

–  cyfrowy wyświetlacz
–  prędkość posuwu:  

1 x 5,5 m/min., 1 x 11 m/min.
Cena: 18.200 zł

Sękarka Ayen 
Alomat AL 100:

–  średnica fleka: maks. 35 mm
–  moc: 1,5 kW
–  posuw automatyczny
Cena: 4000 zł

ELASTYCZNE FINANSOWANIE     SPRZEDAŻ RATALNA I LEASING      WWW.INTER-PART.EU

tel. kom. 605 436 745
tel. kom. 697 012 673

e-mail: aleksander-tybora1@wp.pl
e-mail: aleksandra.tybora@wp.plINTERPART Aleksander Tybora, ul. Leśna 12, 77-200 Miastko

www.4woodi.pl
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Maszyny i kompletne linie 
produkcyjne z jednej ręki

Firma VANHOLD Machinery Sp. z o.o. zajmuje się produkcją strugarek 
czterostronnych oraz urządzeń pomocniczych typu podajniki, odbiorniki, urządzenia 
sztaplujące itp. Przedsiębiorstwo dostarcza również kompletne linie produkcyjne, 
wyposażone w maszyny renomowanych producentów.

Strugarka czterostronna VANHOLD HYDROMAX
Potężna strugarka 
czterostronna 
przeznaczona do 
bardzo ciężkiej pracy, ze 
zwiększoną ilością walców 
posuwu (przy maszynie 
6-głowicowej – 16 walców 
ciągnących, w tym 4 na 
wejściu o średnicy 200 
mm) oraz dużej masie 
(maszyna 6-głowicowa – 9600 kg, a 8-głowicowa – 11.200 kg). Prędkości 
posuwu w maszynie wynoszą od 60 do 150 m/min. Strugarka z wrzecionami 
z podporami hydro, z jointerami automatycznymi przeznaczona jest do 
zastosowania w produkcji elementów o większych przekrojach, zwłaszcza 
w programie ogrodowym.
Strugarka HYDROMAX wyposażona jest w napędzane rolki posuwowe 
w blacie: 6 walców w blacie w maszynie 6-głowicowej i 9 w 8-głowicowej.

Linia do strugania i czopowania

Linia do 
strugania 
z podajnikiem 
i odbiornikiem 
krzyżowym

To podstawowy moduł, który stanowi serce  
wielu linii. Może być rozbudowany o automatyczny 
załadunek materiału na podajnik przed strugarką, jak 
również o inne maszyny za odbiornikiem krzyżowym, np. 
czopiarkę, układarkę elementów, optymalizację lub inne.

Automatyczna 
linia do łączenia 
na mikrowczepy ze 
sztaplarką

Popularna strugarka, często 
stosowana w liniach z uwagi na 
małe gabaryty i niezbyt wielki 
ciężar (np. model 6-głowicowy 
– 5700 kg) i szybki posuw, 
do 100 m/min. Wyposażona 
w napędzane rolki posuwu 
w blacie.

Strugarka czterostronna 
VANHOLD POWERMAX

Linia do strugania krótkich elementów

Linia lakiernicza 
natryskowa
Automatyczna linia lakiernicza. 
Kompletna, z suszeniem na UV 
i tunelem, może być rozbudowana 
o szpachlarkę i automatyczne 
podajniki elementów z palety 
oraz odbiornik z układaniem 
elementów w pakiety.

Klasyczna strugarka 
czterostronna, na odlewanych 
korpusach. Od 4 do 8 
głowic, z różną szerokością 
i konfiguracją, z wrzecionami 
do rozpiłowywania oraz 
wrzecionem uniwersalnym. 
Wyposażona w napędzane rolki 
posuwu w blacie.

Strugarka czterostronna VANHOLD UNIMAX

Klasyk – najbardziej popularne połączenie maszyn w linię z możliwością 
rozbudowy o załadunek automatyczny oraz układarkę pakietów.

Specjalnie stworzona do elementów o długości od 10 do 45 cm. Zasypnik 
elementów nie wymaga pojedynczego wkładania elementów do podajnika 
elementów. Wygodna w połączeniu z optymalizacją.

  |  VANHOLD Machinery 
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