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Podczas ostatniej edycji targów 
BUDMA najsilniej reprezento-
waną grupą byli przedstawiciele 
sieci handlowych, którzy stano-
wili aż 44% ogólnej liczby osób 
uczestniczących w wydarzeniu. 
Silnie reprezentowana była 
również grupa wykonawców 
i fachowców, która stanowiła 
35% ogólnej liczby osób. Z kolei 
architekci i projektanci stanowili 
12%, a inwestorzy i dewelope-
rzy 8% osób biorących udział 
w targach budowlanych. W Po-
znaniu z okazji targów pojawili 
się reprezentanci aż 49 krajów, 
praktycznie z całego świata, 
stanowiąc 14% ogólnej liczby 
targowych gości. Najczęściej 
słyszanym językiem obcym 
podczas biznesowych spotkań 
z wystawcami był: niemiec-
ki – 15% oraz litewski – 12%. 
Mocno reprezentowana była 
również Skandynawia. Z półno-
cy Europy przybyło do Poznania 
aż 11% osób zainteresowanych 
nowinkami branży budowlanej.

Te dane pokazują, że BUD-
MA z roku na rok rośnie w siłę. 

Przygotowania  
do BUDMY w toku!

Już 27 września, gdy minął pierwszy termin zgłoszeń na Międzynarodowe 
Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2018, chęć uczestnictwa w tym 
wydarzeniu zgłosiło ponad 40% więcej wystawców niż w roku ubiegłym. 
Obok niekwestionowanych liderów z branży w Poznaniu pojawią się 
też firmy, które dopiero wchodzą na rynek. Będzie je można zobaczyć 
w dniach 30 stycznia – 2 lutego 2018 roku.

Podczas nadchodzącej edycji 
będziemy mogli zobaczyć ponad 
800 producentów i dystrybuto-
rów materiałów budowlanych.

BUDMA na salonach
Wśród bogatej oferty pro-

duktowej materiałów, techno-
logii i narzędzi na szczególną 
uwagę zasługują najmocniejsze 
strony BUDMY 2018:
• Największy Salon Dachów 

w Polsce – największa 
w Polsce ekspozycja produ-
centów pokryć i akcesoriów 
dachowych;

• Największy Salon Stolar-
ki w Polsce – okna, drzwi, 
bramy i ogrodzenia – pre-
zentacja najnowszej oferty 
zarówno uznanych marek, 
jak i zupełnie nowych na 
targach producentów;

• Salon Podłóg i Parkietów 
– najnowsze trendy i desi-
gnerskie rozwiązania;

• Salon Rusztowań i Szalun-
ków – systemy montażu 
rusztowań i nowe rozwią-
zania technologiczne.

Ciekawie zapowiada się 
także strefa Design4Senses, 
której założeniem jest niety-
powa prezentacja oferty wy-
stawców. Strefa ma przenieść 
klientów w niecodzienny świat 
pełen zmysłowych doznań. 
Mają za to odpowiadać aż 4 
dedykowane przestrzenie: Vi-
sualStudio, TouchPoint, Audio-
Zone oraz AromaSpot.

BUDMA tradycyjnie zapre-
zentuje także szeroki wachlarz 
wydarzeń dedykowanych czte-
rem głównym grupom tar-
gowych gości: handlowcom, 
wykonawcom, architektom 
i projektantom, a także inwe-
storom.

Przyszłorocznej BUDMIE 
towarzyszyć będą tym razem 
targi KOMINKI oraz targi IN-
TERMASZ i INFRATEC, prezen-
tujące najnowsze propozycje 
z zakresu maszyn i sprzętu bu-
dowlanego, a także technologii 
dla budownictwa infrastruktu-
ralnego.                           

  |  MTP
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Kieleckie targi przyzwyczaiły 
już nas do kolejnych rekordów 
frekwencyjnych, które są najlep-
szym potwierdzeniem faktu, że 
LAS-EXPO z roku na rok rośnie 
w siłę. Podczas minionej edycji, 
w marcu 2017 roku, w Kielcach 
swoją ofertę prezentowało 50 
firm z trzech krajów: Polski, 
Litwy i Słowenii, ustanowio-
no też rekord zwiedzających 
i zagranicznych gości. Wysta-
wę LAS-EXPO, odbywającą 
się równocześnie z targami 

Tu spotyka się  
branża leśna i drzewna

Niecałe trzy miesiące zostały do targów LAS-EXPO w Kielcach, które odbędą 
się w dniach 16-18 marca 2018 r. Jest kilka powodów, dla których warto 
uwzględnić to wydarzenie w targowych planach.

rolniczymi AGROTECH, odwie-
dziło aż 71.250 osób.

Las-Expo w pigułce
Nieprzekonani do udziału 

w targach powinni pamiętać, że 
podczas trwania tego wydarzenia 
kompleksowo prezentowane jest 
wszystko, co jest niezbędne do 
prowadzenia efektywnej i nowo-
czesnej gospodarki leśnej, a więc: 
narzędzia, urządzenia i maszyny 
do pozyskiwania, transportu 
i obróbki drewna, środki ochrony 

lasu przed szkodnikami, środki do 
ochrony przeciwpożarowej, a tak-
że rozwiązania dla szkółkarstwa, 
nasiennictwa, hodowli i użytko-
wania lasu, nowoczesne systemy 
informatyczne, mapy oraz zagad-
nienia gospodarki łowieckiej.

LAS-EXPO to nie tylko oka-
zja, aby zapoznać się z nowocze-
snymi technikami związanymi 
z przemysłem drzewnym. Dyna-
micznie rozwijająca się impreza 
daje możliwość obejrzenia i prze-
testowania „na żywo” narzędzi drewmet_175x60.pdf   1   15.12.2016   23:25

R E K L A M A

oraz maszyn wykorzystywanych 
w transporcie i obróbce drewna. 
Targi to również wiele spotkań 
merytorycznych: konferencje, 
szkolenia czy prezentacje. Fla-
gowym wydarzeniem targów 
są przyciągające tłumy zwie-
dzających dynamiczne pokazy 
sprzętu i maszyn (w zeszłym roku 
rekordy popularności biły pokazy 
rzeźbienia w drewnie pilarką) czy 
występy sygnalistów.           

  |  Targi Kielce

Dynamiczne pokazy maszyn, spotkania mery-
toryczne, konferencje i szkolenia, prezentacje 
najnowszego sprzętu – targi LAS-EXPO.

Kolejna edycja LAS-EXPO odbędzie się 
w dniach 16-18 marca 2018 r.

Kieleckie targi to dziś jedno z najważniejszych 
wydarzeń dla branży leśnej.
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Organizatorem targów jest VDMA Holzbe-
arbeitungsmaschinen (Niemiecki Związek 
Producentów Maszyn i Urządzeń) i Nürn-
bergMesse GmbH. Podmiotami ideowymi 
tej imprezy są Fachverband Schreinerhan-
dwerk Bayern (FSH Bayern – Zrzeszenie 
Branżowe Rzemiosła Stolarstwa w Bawarii) 
i Fachverband des Maschinen- und Werk-
zeug-Großhandels e.V. (FDM – Zrzeszenie 
Branżowe Hurtowego Handlu Maszynami 
i Narzędziami).

Oferta targów rozciąga się od obrabia-
rek do drewna, przez narzędzia elektryczne 
i pneumatyczne, oprogramowanie, technikę 

Więcej niż targi  
– HOLZ-HANDWERK 2018

Odbywające się w cyklu dwuletnim targi HOLZ-HANDWERK to okazja do 
zapoznania się z przekrojem produktów i technologii, jakie wykorzystywane są 
każdego dnia w zakładach obróbki drewna. W dniach 21-24 marca 2018 roku 
w Norymberdze spotkają się więc stolarze, cieśle, handlowcy i eksperci w dziedzinie 
meblarstwa i wykończenia wnętrz, którzy będą mogli zasięgnąć informacji w zakresie 
trendów i tematów ze swojej branży.

mocowań, okucia, elementy budowlane 
i systemy wnętrz, aż po drewno i drewnia-
ne materiały produkcyjne. 

HOLZ-HANDWERK Campus 
– runda druga

Brak wykwalifikowanych pracowników 
to temat, który szczególnie dotyka branżę 
obróbki i przetwórstwa drewna. Organiza-
tor targów HOLZ-HANDWERK 2016 wy-
szedł temu naprzeciw, powołując do życia 
platformę HOLZ-HANDWERK Campus. To 
wysoce skoncentrowane forum wiodą-
cych szkół zawodowych, mistrzowskich 

i wyższych wywołało ogromne zainte-
resowanie, udzielając informacji o moż-
liwościach zdobywania wykształcenia 
i dokształcania. Po sukcesie pierwszej 
edycji powierzchnia specjalna w 2018 r. 
będzie nadal kontynuowana podczas ko-
lejnej edycji targów. 

Korzystne statystyki
Podczas poprzedniej imprezy w równo-

legle odbywających się specjalistycznych 
targach HOLZ-HANDWERK i FENSTERBAU  
FRONTALE udział wzięło 110.000 zwiedza-
jących specjalistów. Poszerzanie wiedzy 
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oraz uzyskiwanie informacji o nowych wy-
robach stanowiły główny powód do odwie-
dzenia targów HOLZ-HANDWERK: aż 97% 
zwiedzających wyraziło swoje zadowolenie 
z oferty targów HOLZ-HANDWERK 2016, 
odpowiednio wysoko deklarowane są za-
miary ponownego zwiedzenia. Pozytywny 
wniosek wysnuli także wystawcy. Bez mała 
wszystkie przedsiębiorstwa (96%) dotarły 
do swoich grup docelowych, a 91% w na-
stępstwie swoich kontaktów nawiązanych 
podczas imprezy spodziewa się transakcji 
po targach.                                                

  |  NürnbergMesse GmbH
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Podczas ostatniej edycji targów 
DREMA powierzchnia Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich 
stała się wielkim, międzynaro-
dowym przeglądem dorobku 
przemysłowego, a hale wysta-
wiennicze i teren otwarty tętniły 
życiem i były w pełni zagospo-
darowane przez nowoczesne 
maszyny, nowatorskie produkty 
i udoskonalone rozwiązania, 
które znacząco podnoszą jakość 
i wydajność pracy i sprawiają, 
że firmy z branży stają się coraz 
bardziej konkurencyjne, a gospo-
darka nabiera rozpędu.

Podczas targów rodzimi 
oraz zagraniczni liderzy zade-
monstrowali innowacje techno-
logiczne stosowane w branży 
leśno-drzewnej, meblarskiej i w 
sektorach współpracujących. Bi-
lans targów: blisko 50 nowości 
rynkowych, 11 Złotych Medali 

DREMA  
znów bije rekordy

Jest kwestią oczywistą, że każda firma, która chce liczyć się na polskim rynku 
drzewno-meblarskim, prezentuje swoją ofertę w Poznaniu podczas targów 
DREMA. Ostatnia edycja tego wydarzenia, która odbyła się w dniach 12-15 
września 2017 r., była pod każdym względem rekordowa.

MTP, premiera filmu „Polskie 
Drewno”, nowość – aplikacja mo-
bilna DREMA App., 7 pawilonów 
wystawienniczych, ponad 380 
wystawców i 15.800 uczestni-
ków bloku targów DREMA/FUR-
NICA/SOFAB.

W sumie na wszystkich po-
łączonych wydarzeniach swoją 
innowacyjną ofertę przedstawiło 
ponad 500 firm i marek z 25 kra-
jów: Austrii, Belgii, Chin, Czech, 
Danii, Francji, Hiszpanii, Holan-
dii, Kanady, Korei Południowej, 
Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, 
Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwaj-
carii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, 
Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch.

11 przestrzeni 
specjalnych

Jak co roku targom towarzy-
szyły liczne wydarzenia. Na te-
gorocznej edycji zorganizowano 

11 przestrzeni specjalnych, 
w skład których wchodziły: 
pracujące fabryki akcji DREMA 
Dzieciom i Seniorom, Strefa 
Parkietu, Strefa Wiedzy, Strefa 
Designu, Strefa Rozmów B2B, 
Poligon Prezentacji Lakier-
niczych, pokazy wózków wi-
dłowych, pokazy cięcia kłody, 
Komitet Antysmogowy, Wycza-
rowane z Drewna, Mistrzostwa 
Polski we Wbijaniu Gwoździ. 
Tegoroczna akcja charytatyw-
na Drema Dzieciom i Senio-
rom była niezwykła – w trakcie 
trwania targów DREMA 2017 
wykonano łącznie 15 zestawów 
mebli dla dzieci i seniorów, które 
przekazane zostały Caritas Ar-
chidiecezji Poznańskiej i trafią 
do najbardziej potrzebujących 
placówek. Nowością była prze-
strzeń Design w Drewnie, zajmu-
jąca ok. 300 m2, przygotowana 

we współpracy z partnerami: 
Inkubator InfoTEC i marką Pla-
[y]wood, Kronospan Szczecinek 
wraz z Wydziałem Wzornic-
twa Politechniki Koszalińskiej, 
Handicraft, Jagram, Wiązary 
Burkietowicz i Polską Izbą Go-
spodarczą Przemysłu Drzew-
nego. Strefa Designu powstała 
z myślą, aby wspierać projek-
tantów oraz ludzi z pasją, aby 
pomóc im wypromować nietu-
zinkowe pomysły i rozwiązania. 
Podczas targów DREMA moż-
na było podziwiać kreatywne 
instalacje oraz wystawę ponad 
50 sztuk nieoczywistych eks-
ponatów – mebli i przedmiotów 
codziennego użytku – wykona-
nych z drewna.

Podczas targów DREMA 
2016 swoją premierę miała 
idea Pawilonu Promocji Drew-
na, która była kontynuowana 

Na brak zwiedzających nie mogła narzekać firma Tech-Fa-Miler, która 
jest producentem pras pneumatycznych do klejenia drewna litego oraz 
urządzeń montażowych.

Stoisko firmy Prochera – producenta profesjonalnych szlifierek 
do drewna.
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Na stoisku firmy Hebrock Polska odwiedzający mogli zapoznać się 
z szeroką ofertą okleiniarek do drewna.

Prasy i ściski stolarskie do klejenia drewna prezentowała firma Steblo.

POLCOMM, producent narzędzi skrawających do obróbki drewna 
i materiałów drewnopochodnych, kolejny raz zaprezentował w Poznaniu 
swoją przekrojową ofertę.

Znane i cenione na rynku urządzenia marki Posch można było zobaczyć 
na stoisku jej polskiego przedstawiciela, firmy Maszyny Leśne Jan Kłoda.

Z ekspozycją firmy Wood-Mizer można było zapoznać się na terenie 
otwartym.

Firma Teknamotor na targach DREMA zaprezentowała jeden ze 
sprawdzonych rębaków SKORPION.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się urządzenia polskiego producenta 
obrabiarek FANUM.

W ramach przestrzeni Drema Dzieciom i Seniorom wykonano łącznie 15 
zestawów mebli dla dzieci i seniorów, które przekazane zostały Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej i trafią do najbardziej potrzebujących placówek.
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także i w tym roku w znacznie 
szerszym wymiarze. Jej celem 
była popularyzacja firm i insty-
tucji działających w obszarze 
drzewnym i meblarskim. Goście 
obecni podczas targów DREMA 
mieli szansę na zapoznanie się 
z działalnością m.in. branżowych 
stowarzyszeń zagranicznych 
(AHEC – American Hardwood 
Export Council, Malaysian Tim-
ber Council, Föreningen Sven-
skt Trätekniskt Forum, QWEB 
– Quebec Wood Export Bureau 
oraz Moelven z Norwegii). Tym 
samym Pawilon Promocji Drew-
na stał się szansą nie tylko na 
zdobycie wiedzy o rynkach za-
granicznych, ale i na nawiązanie 
perspektywicznych kontaktów 
biznesowych. Ciekawostką były 

prezentacje sposobów walki ze 
smogiem i promocja czystego 
spalania biomasy pochodzenia 
leśnego przedstawiane przez 
Komitet Antysmogowy.

Targi dla 
profesjonalistów

DREMA to jedyne targi 
w Polsce, które znajdują się 
w prestiżowym gronie kilku-
nastu na świecie branżowych 
wydarzeń popieranych przez 
Europejską Federację Producen-
tów Maszyn do Obróbki Drewna 
EUMABOIS. Bliska współpraca 
z wiodącymi stowarzyszeniami 
z branży drzewnej i meblarskiej 
(Stowarzyszenie Producentów 
Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do 

Obróbki Drewna DROMA, Pol-
ska Izba Gospodarcza Przemy-
słu Drzewnego, Stowarzyszenie 
Parkieciarze Polscy, Stowa-
rzyszenie Producentów Płyt 
Drewnopochodnych w Polsce, 
Ogólnopolska Izba Gospodarcza 
Producentów Mebli) pozwoliła 
przygotować niezwykle atrak-
cyjne pod kątem wizualnym 
i merytorycznym czterodniowe 
spotkanie dla przedstawicieli 
szeroko pojętej branży obróbki 
drewna i producentów mebli. 
Ponadto tegoroczna edycja 
targów DREMA 2017 została 
objęta Honorowym Patronatem 
Ministerstwa Rozwoju.                

  |  Barbara Fride

Jak co roku odwiedzający mogli się zapoznać z ofertą firmy Leitz.

Szlifierki do ostrzenia pił tarczowych, frezów, noży, głowic, wierteł pre-
zentowała firma LAKFAM.

Strugarka CUBE PLUS firmy Weinig – jedna z wielu maszyn prezentowa-
nych na jednym z największych stoisk na targach DREMA.

Stoisko firmy Höcker Polytechnik – producenta instalacji techniki po-
wietrznej, systemów brykietujących i innych rozwiązań specjalnych dla 
przemysłu i zakładów rzemieślniczych.
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Ulokowane do tej pory w dwóch 
osobnych budynkach działy ad-
ministracji i serwisu Holz-Her 
w przyszłości będą się mieścić 
pod wspólnym dachem z salo-
nami ekspozycyjnymi i centrum 
technologicznym. Termin roz-
poczęcia budowy zaplanowa-
no na wiosnę 2018 roku, a jej 
ukończenie – na lato 2019 roku. 
Realizację prac powierzono re-
nomowanemu biuru Faecke 
Architekten z miejscowości Le-
infelden. Kierownictwo projektu 
objęła firma Wolfram GmbH & 
Co. KG ze Stuttgartu Vaihingen. 

Powierzchnia 
większa o 30%

Dysponując łączną po-
wierzchnią 5800 m², firma 
Holz-Her powiększy się dzięki 
nowym budynkom „Großer Forst” 
o okrągłe 30 procent w porów-
naniu do starej siedziby. Sercem 
firmy będzie nowe, obszerne 
Centrum Technologii i Rozwoju 
prototypów, nowych rozwiązań 
i testów. Na te cele przewidziano 
powierzchnię ok. 1100 m². 

Kolejnym centralnym ele-
mentem projektu jest nowy salon 
wystawowy o powierzchni ponad 
1400 m². Klienci będą mieć tam 
możliwość poznania pełnego 
programu firmy HOLZ-HER 
podczas praktycznych pokazów. 
Portfolio specjalisty od tworzyw 
drzewnych obejmuje oprócz 

Duża inwestycja Grupy WEINIG 
w zakładzie Holz-Her w Nürtingen

W zakładzie firmy Holz-Her w Nürtingen, gdzie swoją siedzibę mają 
administracja i serwis spółki córki, powstaje całkowicie nowy kompleks 
budynków. Holz-Her przenosi się ze starej siedziby przy Plochinger Straße 
do nowego parku przemysłowego „Großer Forst”, a koszt inwestycji ma 
wynieść 10 milionów euro.

centrów obróbczych CNC także 
maszyny do oklejania obrzeży 
i pilarki do rozcinania płyt. Salon 
wystawowy będzie także miej-
scem organizowania większych 
imprez handlowych i serwiso-
wych. W tym samym budynku 
znajdą się także pomieszczenia 
do prowadzenia szkoleń klientów. 
We współpracy z oddziałami ser-
wisowymi i centralami infolinii na 
całym świecie klienci będą mo-
gli tam poznać technologię firmy 
HOLZ-HER.

W trakcie administracyjnym 
umieszczone zostaną na trzech 
piętrach działy sprzedaży, ser-
wisu, administracji i rozwoju 
firmy HOLZ-HER. Budynek 

posiadający bardzo otwartą 
konstrukcję został zaprojek-
towany w celu zapewnienia 
pracownikom optymalnych 
warunków pracy i zgodnie z naj-
nowszymi standardami aranża-
cji wnętrz.

Stawiają na rozwój
Grupa WEINIG jest świato-

wym liderem w zakresie ma-
szyn i systemów do obróbki 
drewna i tworzyw drzewnych. 
Koncern zatrudnia na całym 
świecie 2000 osób. Corocznie 
osiąga obroty przekraczające 
400 milionów euro.

Również planowana inwe-
stycja odzwierciedla pozytywny 

rozwój firmy HOLZ-HER w cią-
gu ostatnich lat, a także orien-
tację strategiczną. 

„Stworzone zdolności pro-
dukcyjne są zaprojektowane 
dla 50-procentowego wzrostu 
w ciągu najbliższych pięciu lat” 
– podkreśla prezes zarządu fir-
my Weinig, Wolfgang Pöschl. 

„W głównej siedzibie Weiniga 
w Tauberbischofsheim jesteśmy 
szczególnie dumni z solidnego 
finansowania projektu, bo in-
westycję finansujemy w całości 
ze środków własnych” – zazna-
cza wyraźnie dyrektor finan-
sowy Gerald Schmidt.         

  |  Weinig

Nowa siedziba firmy Holz-Her „Großer Forst” – wizualizacja komputerowa.
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Nowy zakład powstał w Wodzisła-
wiu Śląskim, a dostępny metraż 
pozwala na produkowanie kilku 
urządzeń jednocześnie, co znacz-
nie usprawnia pracę. Jednocześnie 
przedsiębiorstwo może wykony-
wać urządzenia gabarytowo więk-
sze niż dotychczas. W związku 
z wybudowaniem nowej hali 
otworzyła się też możliwość zaku-
pienia dodatkowego sprzętu, który 
ułatwia i przyspiesza produkcję, 
również w przypadku realizacji 
zamówień nietypowych, gdzie 
proces produkcyjny rozpoczyna 
się od wykonania rysunków, po-
przez planowanie pełnego projek-
tu, aż do wprowadzenia maszyny 
w proces produkcyjny.

Kolejnym krokiem przedsię-
biorstwa jest plan poszerzenia 
zasięgu sprzedaży o nowe firmy 
pośredniczące na terenie całej 
Europy, tym bardziej, że Artex już 
wcześniej współpracował z firma-
mi handlowymi na terenie Wielkiej 
Brytanii i kilku państw Unii Euro-
pejskiej.

Historia sukcesu
Firma Artex swoją działal-

ność rozpoczynała jako przed-
siębiorstwo handlowe, oferujące 
sprzedaż i ostrzenie narzędzi dla 
branży stolarskiej. Po pewnym 
czasie zakres działalności posze-
rzył się o import i sprzedaż pras 
próżniowo-membranowych, które 
następnie firma zdecydowała się 
produkować samodzielnie. Dziś 
liczne grono zadowolonych klien-
tów jest najlepszym potwierdze-
niem, że była to decyzja słuszna, 
a wytwarzane przez Artex prasy 

Nowa siedziba firmy Artex
Producent pras próżniowych – firma 
Artex – wybudowała nowy zakład. 
Jak mówi właściciel przedsiębiorstwa, 
Artur Makiola, możliwe teraz będzie 
szybsze realizowanie zamówień, 
również tych najbardziej nietypowych.

znajdują zastosowanie nie tylko 
w stolarstwie, ale także w prze-
myśle zbrojeniowym, transpor-
towym, w szklarstwie i ortopedii.

W 2010 roku firma wprowa-
dziła do sprzedaży rzeźbione ele-
menty dekoracyjne (części stołów, 
listwy, ramki, słupki – wykonywa-
ne z topoli, olchy i dębu czerwo-
nego), które do dziś świetnie się 
sprzedają. Na tę popularność 
wpływa nie tylko wysoka jakość, 
ale także błyskawiczna realizacja 
zamówień, co umożliwia bardzo 
dobrze zaopatrzony magazyn. 
Produkcja tego typu elementów 
odbywa się również na indywidu-
alne zamówienie według projektu 
klienta (realizowane maksymalnie 
w 10 tygodni), możliwe jest też 
wykonanie dużej ilości elementów 
dekoracyjnych – wówczas czas 
realizacji wynosi ok. 4-6 tygodni.

Solidne prasy do 
różnych potrzeb

W branży drzewnej prasy 
próżniowe firmy Artex wyko-
rzystywane są do formowania 
materiałów z drewna, sklejki ela-
stycznej, HDF, ABS, PVC, tworzyw 
sztucznych, np. kydexu, poliwęgla-
nu czy materiałów Solid Surface. 
Pracują one nie tylko w niewielkich 
firmach, ale także w liniach tech-
nologicznych dużych zakładów.

I tak na przykład do obrabia-
nia materiałów typu Solid Surface 
przeznaczona jest prasa próżnio-
wo-membranowa TVG, stoso-
wana w produkcji umywalek czy 
wanien. Służy ona do wygrzewa-
nia i kształtowania materiałów, 
które po obróbce cieplnej można 

dalej formować na dowolny pro-
fil. Jest to urządzenie typu „dwa 
w jednym”, czyli piec grzejny oraz 
prasa membranowa. W przypadku 
zamontowania dodatkowej kopu-
ły grzewczej maszyna sprawdzi 
się ponadto podczas prasowania 
okleiny i gięcia warstwowego na 
ciepło. Ten model oferowany jest 
w dwóch wersjach – ze stołem 
próżniowym 3000 × 1500 mm 
i piecem grzejnym 2000 × 1000 
mm oraz jako model ekonomicz-
ny, z mniejszym stołem (1500 × 
1500) i piecem 1000 × 1000 mm.

Oferowane przez firmę urzą-
dzenia są też szeroko stosowane 
w stolarstwie, gdzie prasy próż-
niowo-membranowe z serii VPS 
wykorzystuje się do fornirowania 
3D elementów prostych i kształ-
towych (np. mebli, drzwi, krzeseł, 
ram itp.), a także do oklejania 
laminatami HPL blatów kuchen-
nych i parapetów. Są to maszyny 
o mocnej i solidnej konstrukcji, 
wyposażone w elektroniczne sys-
temy kontrolne, które usprawniają 
pracę oraz pozwalają na zredu-
kowanie kosztów operacyjnych. 
Dzięki dwóm dostępnym wer-
sjom tego urządzenia o różnych 
wymiarach stołu roboczego klient 
może dopasować maszynę naj-
bardziej adekwatną do jego po-
trzeb.

Do zakładów, w których for-
mowane są elementy o dużej 
wysokości (nawet 600 mm na 

środku stołu), kierowana jest z ko-
lei prasa z pneumatycznie podno-
szoną membraną do fornirowania 
2D, gięcia warstwowego na sza-
blonie oraz formowania tworzyw 
termoplastycznych – model VPS 
Special. Tego typu urządzenie 
znajduje zastosowanie w meblar-
stwie, gdzie wykorzystywane jest 
do oklejania fornirem i formowa-
nia płyt mineralno-akrylowych 
typu Solid Surface, takich jak Co-
rian, Staron czy Hi-Macs. Dzięki 
wyposażeniu prasy w system 
grzewczy można znacznie skró-
cić czas klejenia, co przekłada 
się oczywiście na przyspieszenie 
produkcji.

Artex oferuje też membrany 
(kauczukowe – do fornirowania 
naturalną okleiną, silikonowe – do 
foliowania PVC, klejenia lamina-
tów i formowania elementów ter-
moplastycznych oraz membrany 
do laminowania szkła), które co 
pewien czas wymagają wymiany 
jako element zużywający się.

W ofercie firmy znajdziemy 
ponadto piece grzejne (jedno- 
i dwustronne), piece z termo-
obiegiem czy listwy grzejne, 
przeznaczone do podgrzewania 
do temperatury 200°C ma-
teriałów termoformowalnych 
(Corian, kerrock czy Staron), 
które później będą kształtowa-
ne w prasach próżniowych.  

  |  Artex

Nowy zakład firmy Artex.
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przykładowe
realizacje

Świąteczna promocja
dla czytelników!
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Budowanie solidnej marki w XXI 
wieku nie jest zadaniem łatwym. 
Z pewnością jednym z podstawo-
wych gwarantów sukcesu, obok 
umiejętności elastycznego re-
agowania na potrzeby klientów, 
jest też solidność i wysoka jakość 
podzespołów. Dlatego na wypo-
sażeniu wszystkich obrabiarek 
Fanum znajdują się komponen-
ty zapewniające ich niezawodną 
pracę w ciągu długich okresów 
użytkowania, począwszy od 
w pełni cyfrowego sterownika 
CNC marki OSAI i wysokiej klasy 
układów elektronicznych, po po-
zostałe, bardzo trwałe elemen-
ty wyposażenia elektrycznego, 
pneumatycznego i mechanicz-
nego. Wszystkie te podzespoły 
pochodzą od renomowanych 
producentów szwajcarskich, 
niemieckich, włoskich, japońskich 
i tajwańskich.

Obrabiarki CNC  
made in Poland

Firma FANUM z Podkarpacia to producent, który szturmem wszedł na rynek, 
szybko zdobywając zaufanie klientów i systematycznie zwiększając produkcję. Dziś, 
po  10  latach  od  powstania  pierwszej  obrabiarki, wyprodukowano ponad 150 
5-osiowych maszyn sterowanych numerycznie.
Flagowym typoszeregiem maszyn, które pracują w przedsiębiorstwach drzewnych, 
meblarskich, modelarskich w całej Polsce, są centra obróbcze SIMGA – urządzenia, 
w których to indywidualne potrzeby klientów najczęściej stają się impulsem do 
wprowadzania kolejnych udogodnień i nieszablonowych rozwiązań konstrukcyjnych.

„Dla klientów równie ważna 
jest opieka serwisowa. Olbrzy-
mie znaczenie w kontaktach 
z odbiorcami naszych maszyn 
ma szerokie wsparcie w zakresie 
ich oprogramowania. Obejmuje 
ono kilka z najpopularniejszych 
na rynku systemów CAD/CAM, 

do którego obsługi dysponu-
jemy zespołem programistów 
posiadających bardzo duże do-
świadczenie” – mówi Tadeusz 
Oczkowski z firmy Fanum.

Przyjęta przez właścicieli 
firmy FANUM polityka działa-
nia oraz stały rozwój techniczny 

decyduje o stabilnej i coraz wyż-
szej 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.

Centrum obróbcze Sigma ZM z systemem automatycznej wymiany elementów obrabianych.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Oszczędzanie energii 
– standardy na 
miarę XXI wieku

Wszystkie maszyny Fanum 
są wyposażone w kilka inno-
wacyjnych systemów umożli-
wiających ograniczenie zużycia 
energii. Jest to przede wszystkim 
układ „Safety Power”, który na 
bieżąco monitoruje i kontroluje 
pracę elektrycznych i elektro-
nicznych podzespołów maszyny. 
W przypadku, gdy przez określo-
ny, zaprogramowany czas nie 
jest uruchamiana żadna funkcja 
lub obrabiarka zakończy cykl ro-
boczy, a następny nie zostanie 
rozpoczęty planowo, podzespo-
ły nieużywane, dla zreduko-
wania niepotrzebnego zużycia 
energii, zostają przełączone 
w stan oczekiwania - „STAND 
BY”. Maszyna powraca do sta-
nu aktywności po uruchomieniu 
jakiejkolwiek funkcji przez ope-
ratora. Dzięki temu systemowi 
zaoszczędzona jest energia elek-
tryczna, która byłaby bezpow-
rotnie utracona podczas przerw 
w obróbce kolejnych elementów 
lub w czasie wykonywania in-
nych prac pomocniczych.

W maszynach zbudowanych 
z ostatnich latach, powstałych na 
zamówienie dużych fabryk me-
bli, został zastosowany również 

inny, dodatkowy układ elektrycz-
ny. Jest to system inteligentne-
go odzysku energii powstającej 
podczas hamowania silników 
elektrycznych, w które obrabiar-
ka jest wyposażona. Energia ta 
zostaje odzyskana za pomocą 
specjalnego układu i zwracana 
do sieci zasilającej. W zależno-
ści od cyklu pracy maszyny, zu-
życie energii może spaść nawet 
o 20%, co jest efektem bardzo 
wymiernym zarówno pod kątem 
ochrony środowiska, jak i kosz-
tów eksploatacji obrabiarki.

Sprawdzona SIGMA
Podstawą i bazą do opra-

cowywania kolejnych rozwiązań 
w Fanum są sprawdzone i nie-
zawodne centra obróbcze grupy 
Sigma, wyposażone w bardzo 
solidną, nieruchomą bramę 
i poruszające się po odrębnych 
łożach dwa stoły robocze. 

„Bardzo popularnym urzą-
dzeniem z tej serii jest model 
wyposażony w 4-wrzecionową 
głowicę rewolwerową, która za-
wiera elektrowrzeciona o mocy 
7,5 lub 10 kW, ceramiczne 

łożyska i maksymalną szybkość 
obrotową 24.000 obr./min. Takie 
maszyny świetnie sprawdzają 
się przy seryjnej, a jednocześnie 
bardzo zróżnicowanej produkcji 
elementów krzeseł, stołów oraz 
innych mebli” – mówi Tadeusz 
Oczkowski.

Z kolei fabryki, w których 
wykonuje się dłuższe serie ele-
mentów (produkcja stołów, nóg 
i łączyn do krzeseł) częściej 
zamawiają model Sigma ZM, 
w którym wymiana elementów 
obrabianych następuje automa-
tycznie. Dostępna jest też nie-
co mniejsza, dwuwrzecionowa 
wersja obrabiarki – Sigma Fast. 
Obydwie wersje maszyn mogą 
pracować w cyklu w pełni auto-
matycznym, przy wykorzystaniu 
podajników elementów dla obu 
stołów roboczych lub w systemie 
ręcznej wymiany elementów.

Maszyny 
wielogłowicowe

Dwa lata temu firma Fanum 
wyposażyła w kilka specjal-
nych maszyn przeznaczonych 
do obróbki elementów mebli 
produkowanych w dużych se-
riach jednego z największych 
w Polsce producentów. Powsta-
ła wówczas maszyna o dwóch, 
naprzemiennie pracujących 
stołach, wyposażona w zespół 
wykonawczy z sześcioma na-
rzędziami pracującymi jedno-
cześnie. Maszyna FANUM pracująca w fabryce BEROTU z Nowego Tomyśla.

Centrum obróbcze Sigma Dual.

www.4woodi.pl
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„Ta maszyna powstała na 
bazie sprawdzonej w kilkudzie-
sięciu egzemplarzach koncepcji 
dwustołowej obrabiarki Sigma. 
Wszystkie urządzenia zamó-
wione do wspomnianej fabryki 
posiadają bardzo szeroką bramę 
z dodatkową, trzecią kolumną 
podpierającą główną belkę bramy 
na środku jej długości. Pomiędzy 

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 × 2,4 m. Maszyny te 
pracują w systemie trzech w pełni 
interpolowanych osi” – wyjaśnia 
Tadeusz Oczkowski.

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.

Co istotne, wspomniane 
centrum obróbcze bez proble-
mu może też obrabiać elementy 
o większych wymiarach. Aby unik-
nąć ewentualnych kolizji przed-
miotów obróbki z wrzecionami 
aktualnie wyłączonymi z pracy, 
co drugie wrzeciono może być 
odsunięte ku górze na saniach 
poruszanych za pomocą siłowni-
ka pneumatycznego. Uzyskuje się 
w taki sposób możliwość obróbki 
elementów w rozstawie 800 mm. 
Ponadto wszystkie wrzeciona są 
wyposażone w osłony odpylają-
ce, połączone za pomocą dwóch 
kolektorów z centralną instalacją 
odwiórowania.

Więcej zespołów 
obróbczych, więcej 
możliwości

Blisko 90% maszyn, które 
wyszyły z fabryki podkarpac-
kiego producenta, to obrabiarki 
jednogłowicowe, sterowane w 5 
osiach interpolowanych. Z bie-
giem czasu, w efekcie zapytań 
klientów, firma uruchomiła też 
produkcję maszyn z większą licz-
bą zespołów obróbczych. W ten 
sposób zaprojektowano centra 
obróbcze Sigma Dual z dwiema 
głowicami roboczymi, posiadają-
ce łącznie 10 osi interpolowanych 
oraz maszyny 3-osiowe, ale z po-
większoną liczbą jednocześnie 
pracujących elektrowrzecion (od 
3 do 6 sztuk).

Taka maszyna również 
powstała na potrzeby jednej 
z fabryk mebli, a podstawą do 
jej stworzenia ponownie był mo-
del Sigma. Centrum obróbcze 
Sigma Dual zostało wyposa-
żone w dwa bliźniacze zespoły 
robocze, pracujące w systemie 
jednocześnie interpolowanych 
5 osi. Konstrukcja ta zosta-
ła opracowana i sprawdzona 
w produkowanych już wcześniej, 
dwugłowicowych ciesielskich 
centrach obróbczych – Kappa. 
Obydwa zespoły robocze są wy-
posażone w zmodernizowane 
głowice rewolwerowe o dwóch 
osiach obrotowych i czterech 
elektrowrzecionach z łożyskami 
ceramicznymi i szybkością obro-
tową do 24000 obr./min każde. 
Maszyna posiada również dwa 
stoły robocze, pracujące w spo-
sób naprzemienny. 

„Na specjalne życzenie ku-
pującego, maszyna została wy-
posażona w bardzo ciche i łatwe 
w eksploatacji eżektorowe pom-
py podciśnieniowe produkcji firmy 
PIAB. Do sterowania maszyny 
został użyty, standardowo sto-
sowany we wszystkich centrach 
obróbczych Fanum, bardzo wy-
dajny sterownik CNC włoskiej 
marki OSAI” – mówi Tadeusz 
Oczkowski.

Pozycja firmy Fanum na 
polskim rynku jest dziś niekwe-
stionowana, a jej klientami są nie 
tylko odbiorcy z branży drzewnej 
i meblarskiej, ale też zakłady, 
w których produkuje się inne 
wyroby z drewna, materiałów 
drewnopochodnych, tworzyw 
sztucznych i aluminium. Tym 
samym również słowo „rozwój” 
zaczęło znaczyć coś więcej niż 
tylko nowe, innowacyjne maszy-
ny odpowiadające najbardziej 
zróżnicowanym wymaganiom 
klientów.

„Rozwój to dziś dla nas także 
budowa nowych hal produkcyj-
nych i modernizacje istniejących, 
co pozwala na produkcję urzą-
dzeń wielkogabarytowych, któ-
re dziś pracują np. w stoczniach 
jachtowych” – podsumowuje 
Tadeusz Oczkowski.                 

  |  FANUM

Maszyna Sigma z głowicą specjalną oraz belkowym stołem 
podciśnieniowym, wykonana na specjalne zamówienie producenta mebli 
skrzyniowych. Głowica zawiera elektrowrzeciono z automatycznym 
systemem wymiany narzędzi i odrębny agregat wiertarski.

Czopowanie na centrum obróbczym Sigma ZM.

www.wydawnictwofaktor.pl
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ALTENDORF – wysokość pilarki 
dopasowana do użytkownika

Podczas minionych targów DREMA 2017 firma Schelling – oficjalny dystrybutor 
marki Altendorf w Polsce, zaprezentowała najnowsze rozwiązania, które ta znana 
i ceniona marka wprowadziła w ostatnim roku do sprzedaży.

Rynek pilarek formatowych jest 
obecnie jednym z największych 
rynków w branży maszyn do 
produkcji mebli. Jego obserwacja 
oraz częste rozmowy z użytkow-
nikami pilarek formatowych przy-
niosły informacje zwrotne, które 
zainspirowały markę Altendorf, 
by stworzyć nowe, niespotykane 
dotychczas w tego typu maszy-
nach rozwiązania.

Pierwszą z tych innowa-
cji, które Altendorf zaoferował 
swoim klientom, jest możliwość 
zamówienia maszyny w trzech 
wariantach wysokości roboczej. 

Bardzo istotną i pozytywną zmia-
ną wśród użytkowników pilarek 
jest to, że zaczęli oni zwracać 
większą uwagę na ergonomię 
i wygodę swojej pracy. Efektem 
tego były sygnały mówiące o tym, 
że w zależności od wzrostu po-
tencjalnego użytkownika maszy-
ny są czasem za niskie, a czasem 
odrobinę za wysokie. Odpowiedź 
marki Altendorf na tego typu su-
gestie przyszła bardzo szybko. 
Konstruktorzy przeprojektowali 
korpus maszyny tak, aby można 
było zamówić ją w trzech wa-
riantach wysokościowych (85, 88 

oraz 91 cm). Nowe rozwiązanie 
spotkało się z ogromnym zain-
teresowaniem i przerosło ocze-
kiwania konstruktorów. Okazało 
się bowiem, że znaczna część 
klientów zamawiających maszy-
nę po jej światowej premierze 
zwróciła uwagę na tę możliwość, 
po czym z zadowoleniem z niej 
skorzystała.

Drugim, co również należy 
zaznaczyć, niespotykanym do-
tychczas w pilarkach stolikowych 
rozwiązaniem jest zastosowanie 
poduszki powietrznej w stole 
głównym maszyny. Znanym i od 

zawsze pomijanym w branży 
problemem (do którego zresztą 
wszyscy użytkownicy pilarek się 
przyzwyczaili) było to, że podczas 
rozcinania dużych elementów 
opór pomiędzy płytą a blatem 
głównym maszyny powodował 
częste zarysowania materiału 
oraz utrudniał swobodne jego 
przejście przez pilarkę. Po raz 
kolejny na pomoc w rozwiązaniu 
problemu stawili się konstruk-
torzy marki Altendorf. Technicy 
z Minden zainspirowani rozwią-
zaniem stosowanym u większych 
kolegów pilarek formatowych (w 

www.wydawnictwofaktor.pl
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pilarkach panelowych) zaprojek-
towali oraz wbudowali w blat 
maszyny system poduszki po-
wietrznej.

W późniejszych testach oka-
zało się, że poduszka powietrzna 
redukuje opór tarcia pomiędzy 
materiałem i blatem maszyny 
nawet o 80%. Wynik ten zasko-
czył nie tylko dział konstrukcyjny, 
ale również tych stolarzy, którzy 
mieli okazję testować nową funk-
cję jako pierwsi. Nowe, niespoty-
kane dotąd rozwiązanie sprawiło, 
że rozcinanie elementów stało 
się łatwiejsze, a także znacznie 
zmniejszyło ryzyko uszkodzenia 
obrabianego materiału.

Otwarte podejście firmy Al-
tendorf do potrzeb rynku oraz 
sugestie stolarzy są głównym 

motorem napędowym tej nie-
mieckiej, znanej na całym świe-
cie, marki. Niezliczone możliwości 
konfiguracji oraz opcji dodatko-
wych sprawiają, że każdy Al-
tendorf jest zawsze budowany 
indywidualnie na potrzeby klien-
ta. Wieloletnie doświadczenie 
oraz ciągły rozwój sprawiły, że 
Altendorf jest wciąż synonimem 
gatunku maszyn do dziś potocz-
nie zwanych „formatówkami”.

Wszyscy zainteresowani pi-
larkami Altendorf zawsze mogą 
liczyć na pomoc i wiedzę dorad-
ców technicznych firmy Schel-
ling – oficjalnego dystrybutora 
marki Altendorf w Polsce od 
blisko 20 lat.                           

  |  www.altendorf.com.pl

IMA Schelling Group to wiarygodny partner przy wdrażaniu 
rozwiązań systemowych.

Wymagania i oczekiwania klientów każdego dnia stawiają 
przed firmą nowe wyzwania dla naszej wiedzy i kreatywności.

Współpracując z klientami, opracowujemy innowacyjne 
i unikalne rozwiązania dla indywidualnego procesu produkcji.

DANE KONTAKTOWE:
Kijewo 40, 63-000 Środa Wlkp.
tel. +48 61 286 47 00
imapolska@ima-polska.pl / biuro@schelling.pl

 

 

 

JEDNA GRUPA – JEDEN CEL.
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Maszyny DYNESTIC 7532, 7507 
i 7505 to obrabiarki cenione 
przez klientów na całym świe-
cie, umożliwiające efektywne 
formatyzowanie i wiercenie na 
jednej maszynie, w której ma-
teriał płytowy mocowany jest 
na płycie roboczej za pomocą 
działającego powierzchniowo 
podciśnienia. Wyeliminowanie 
czasochłonnej, ręcznej manipu-
lacji materiałem i uzyskiwanie 
dokładnie sformatyzowanych 

Nowy wymiar  
w technologii nestingu

Nesting to najbardziej efektywna technologia umożliwiająca optymalną 
obróbkę i rozkrój materiałów płytowych. Wśród doskonale znanych maszyn 
z serii DYNESTIC marki Holz-Her w ostatnim czasie pojawiła się nowość – 
centrum obróbcze DYNESTIC 7535, które już w niedługim czasie po premierze 
stało się flagowym modelem wśród maszyn z tego typoszeregu. Z 5-osiowym 
wrzecionem frezarskim i stołem rastrowym o głębokości 2200 mm maszyna 
stwarza ogromne możliwości, a ruchoma kolumna w masywnej konstrukcji 
Gantry również przy tak dużej głębokości obróbki zapewnia najwyższą precyzję 
i doskonałe wyniki frezowania dzięki dwóm synchro napędom.

elementów (z wpustem na ścia-
nę tylną lub wręg) z wszystkimi 
potrzebnymi otworami sprawia-
ją, że maszyny z tego typosze-
regu doceniane są zwłaszcza 
przez tych klientów, którzy dążą 
do oszczędności czasu i zaso-
bów naturalnych oraz zmniej-
szenia zużycia materiału.

Na te same potrzeby od-
powiada najnowsza obrabiarka 
z tej serii – centrum obróbcze 
DYNESTIC 7535.

Solidne wyposażenie 
w cenie

Spawany korpus zespołu 
roboczego w odmianie Gantry 
przekłada się na bardzo dużą 
sztywność, wyjątkową stabil-
ność i wytrzymałość na duże ob-
ciążenia, a wszystkie osie mają 
własny napęd zębatkowy i prze-
mieszczają się niezwykle lekko. 
Prowadnice liniowe są wykonane 
z najwyższą precyzją i wykazują 
się bardzo długą żywotnością. 

Płozy toczne z zabezpieczeniem 
przeciwpyłowym zapewniają 
dodatkowo szczególnie spokoj-
ny bieg.

Obrabiarka DYNESTIC 
7535 została wyposażona 
w nowy pakiet oprogramowa-
nia CAMPUS 7, które stwarza 
doskonałe warunki dla efek-
tywnej pracy i komfortowej 
obsługi. Oprogramowanie jest 
w pełni zintegrowane z proce-
sem obróbki, a oprócz rozkładu 

Centrum obróbcze DYNESTIC 7535

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

prostokątnego pozwala też na 
przygotowywanie dowolnych 
form np. dla producentów scho-
dów. Stół High-Flow do nestingu 
pozwala na efektywne i pewne 
mocowanie obrabianych ele-
mentów i zapewnia optymalny 
przepływ próżni. Eloksalowa-
ne zderzaki (pozycjonery) są 
prowadzone w hartowanych, 
nastawnych tulejach mimo-
środowych dla trwałych i do-
kładnych punktów zerowych. 
Formatyzowanie elementów 
w maszynie odbywa się według 
planu z podziałem na „gniazda” 
na stole do nestingu. Niewielki 
wymiar rozstawu otworków (50 
mm) na stole rastrowym gwa-
rantuje dobre, równomierne 
rozprowadzanie podciśnienia 
na całej powierzchni stołu. Na 
życzenie klienta można wypo-
sażyć maszynę w inteligentny, 
16-polowy stół rastrowy z moż-
liwością regulowania podciśnie-
nia z pulpitu sterowniczego. 
Podwójne ssawki, w jakie wy-
posażony jest stół, pozwalają 
na solidne i pewne mocowanie 
drzwi, elementów schodów itp.

Maksymalna długość obra-
bianych elementów w centrum 
obróbczym DYNESTIC 7535 wy-
nosi 6 m. Moc kompaktowego, 
w pełni interpolowanego 5-osio-
wego wrzeciona frezarskiego 
wynosi 10 kW, a jego prędkość to 
aż 1000-24.000 obr./min. Głowi-
ca zapewnia również precyzyjną 
obróbkę złożonych elementów 
łukowych i krzywoliniowych, jak 
np. biegi schodów lub elementy 
mebli. Dzięki łożyskom ceramicz-
nym oraz chłodzeniu cieczą gło-
wica obróbkowa jest ponadto 
odporna na duże obciążenia. 
Maszynę można opcjonalnie 
doposażyć w niezwykle wydajne 
wrzeciona frezarskie o mocy 12 
kW lub wrzeciono 17-kW-PRO-
-TORQUE ze sterowaną bloka-
dą osi. Ostatnie z wymienionych 
rozwiązań dopuszcza nawet 
ekstremalnie wysokie momenty 
obrotowe wrzeciona.

Dzięki wyposażeniu ma-
szyny w 8-krotnie przestawną 
ssawę odciągową zapewnione 
jest skuteczne odwiórowanie 
i czyste środowisko pracy.        

  |  HOLZ-HER

Sterowanie CAMPUS

Precyzyjnie przefrezowany stół do nestingu. 5-osiowy agregat frezarski. Zintegrowane głowice wiertarskie.

www.4woodi.pl
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W porównaniu do tradycyjnych 
obrabiarek numerycznych w cen-
trum obróbczym creator 950 nie 
ma potrzeby pozycjonowania 
przyssawek i konsoli, jak rów-
nież wyboru pól pracy, przez co 
można zaoszczędzić sporo czasu 
na przygotowaniach maszyny do 
pracy. Dzięki temu nowość firmy 
Felder pozwala na odciążenie już 
pracujących w zakładach stolar-
skich centrów obróbczych CNC.

„Na powierzchni tylko 4,8 m² 
creator oferuje skoncentrowaną 
technologię CNC wraz z 4 wa-
riantami: classic, advanced, pre-
mium i d-complete. Wszystkie 
te modele mogą zostać indywi-
dualnie dopasowane do specy-
ficznych wymogów przyszłego 
odbiorcy” – wyjaśnia Bożena Bi-
zoń z działu marketingu Felder 
Group Polska.

Już w standardzie możliwe 
jest 4-stronne formatowanie 
przy wszystkich wariantach cen-
trum z elektrowrzecionem. Poza 
tym maszyna w wersji d-com-
plete oraz premium umożliwia 
wykonywanie kołkowania w obu 
poziomych płaszczyznach w osi 
X przy elementach np. korpusów 
meblowych, a opcjonalnie do-
stępna jest także mobilna stacja 
do kołkowania.

Wygodny załadunek 
i rozładunek 
obrabianych 
elementów

Wysokość obróbki w cen-
trum creator 950 wynosi od 6 
do 80 mm, a szerokość – 950 
mm. Standardowo obrabiarka 

Precyzja w każdym wymiarze
Nowe przelotowe centrum wiertarsko-frezarskie CNC Felder Gruppe – model creator 
950 – po raz pierwszy zaprezentowano szerokiej publiczności podczas targów LIGNA 
w Hanowerze, z kolei klienci z Polski mogli się zapoznać z maszyną podczas ostatniej 
edycji poznańskich targów DREMA.

jest wyposażona w stół roboczy 
wykonany z bakelitu. Przy mate-
riałach z wrażliwą powierzchnią 
stół z funkcją poduszki powietrz-
nej gwarantuje ich absolutnie 
delikatny transport. Komfortowe 
wprowadzanie do maszyny ele-
mentów o ponadwymiarowych 
długościach oraz ich wygod-
ny odbiór ułatwiają dostępne 
na życzenie różne typy stołów 
przedłużających w wersji rolko-
wej lub z poduszką powietrzną. 
Elementy obrobione mogą być 
wyładowywane także z tyłu, co 
pozwala użytkownikowi na opty-
malne umiejscowienie obrabiarki 

w zakładzie z uwzględnieniem 
własnego ciągu produkcyjnego.

Materiał transportowany 
jest w maszynie na leżąco, a jego 
podwójne prowadzenie w osi X 
realizowane jest poprzez dwa 
chwytaki. Każdy z nich napędza-
ny jest z wykorzystaniem listwy 
zębatej z zębami ewolwentowy-
mi, co gwarantuje przesuw bez 
drgań. Dodatkowo stabilność 
prowadzenia materiału wspiera-
ją z przodu i z tyłu, dociskające 
go z góry, pneumatyczne doci-
ski rolkowe. Dzięki nim podczas 
obróbki materiału, którą wyko-
nują pracujące od góry zespoły 

robocze, nie dochodzi do jego 
przesunięcia w żadnej płasz-
czyźnie, co przekłada się na 
dokładne wyniki pracy. Płynnie 
regulowane prędkości posuwu 
można optymalnie dopasować 
do zastosowanego materiału 
i typu obróbki, co niewątpliwie 
pozwala osiągnąć jak najlepszą 
jakość produktu finalnego.

Nowa jakość 
w obróbce CNC

Centrum CNC creator 950 
w standardzie dokonuje w osi X 
automatycznego pomiaru ele-
mentu, który będzie obrabiany. 

Centrum CNC creator 950.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Informację przekazuje do stero-
wania maszyny, eliminując przez 
to błędy i efektywnie wpływając 
na wysoki poziom osiąganych 
wyników obróbki. Opcjonalnie 
dostępny jest również automa-
tyczny pomiar w osi X oraz Z.

Nowe centra z serii creator 
posiadają elektrowrzeciono 
główne o mocy 12 kW (model 
classic 7,5 kW), które oferuje 
najwyższą wydajność i pozwala 
na precyzyjną obróbkę bardzo 
różnorodnych materiałów, gdyż 
moc z elektrowrzeciona bez-
pośrednio przenoszona jest na 
pracujące w materiale narzędzie. 
Obraca się z prędkością 24.000 
obr./minutę i wyposażone jest 
w wysokiej jakości łożyska ce-
ramiczne, charakteryzujące się 
wydłużoną żywotnością oraz 
pokrywę odciągową, regulowa-
ną na wysokość (w zależności od 
modelu odbywa się to automa-
tycznie lub ręcznie).

Realizację obróbki elemen-
tów w pełnym zakresie zapewnia 
standardowa głowica wiertarska 
DH17 z 11 wrzecionami piono-
wymi, 6 poziomymi i 1 piłą 
tarczową, ponadto opcjonalnie 
maszyna może zostać wypo-
sażona w głowicę wiertarską 
DH25.

„Magazynek liniowy posia-
da 4 miejsca na narzędzia, co 
pozwala na znaczne skrócenie 
czasu zamiany narzędzi. W opcji 
dodatkowo dostępny jest tak-
że magazynek 4-miejscowy 
na agregaty lub magazynek 
typu pick-up. Zastosowanie 

agregatów poszerza wszech-
stronność tych centrów obrób-
czych, gdyż pozwala np. przy 
produkcji drzwi na frezowanie 
kieszeni pod zamki” – mówi Bo-
żena Bizoń.

Intuicyjne 
programowanie 
– ukłon w stronę 
operatora

Producent wyposażył obra-
biarkę creator 950 w oprogra-
mowanie Format-4 Woodflash, 
które pozwala na szybkie i in-
tuicyjne tworzenie programów 
obróbczych CNC. Graficzny 
interfejs użytkownika dostar-
cza przy tym trójwymiarową 
wizualizację po każdorazowej 
zmianie danych. W ten sposób 
otrzymuje się aktualizowany na 

bieżąco graficzny obraz wszyst-
kich wprowadzonych danych.

Łatwe utrzymanie maszy-
ny w czystości możliwe jest 
dzięki automatycznemu stero-
waniu króćcami odciągowymi, 
bo pełna moc odciągowa wy-
korzystywana jest albo przy 
głowicy wiertarskiej lub elek-
trowrzecionie, w zależności od 
tego, co w danym momencie 

pracuje. W ten sposób zagwa-
rantowane zostają efektywne 
wyniki odciągania. Także au-
tomatyczne smarowanie cen-
tralne ma znaczny wpływ na 
prostą eksploatację maszyny 
i niskie nakłady w konserwację, 
co z pewnością jest kolejnym 
atutem przemawiającym za in-
westycją w tę maszynę.         

  |  Felder

Głowica wiertarska i elektrowrzeciono główne z płynną regulacją.

Wyładunek po stronie tylnej.

Automatyczny system pomiaru długości.

www.4woodi.pl
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Szczotkarka P1350L-D1WB3

Nacinarka 
ACM 650

Szlifowanie 
w każdym wymiarze

Uniwersalne szlifierki 
US250, w których proces szli-
fowania odbywa się za po-
średnictwem dwóch bębnów 
szlifujących, to maszyny, któ-
re szczególnie sprawdzą się 
w zakładach o znacznym zróż-
nicowaniu produkcji. Maszyny 
umożliwiają szlifowanie ele-
mentów o złożonym przekroju, 
a regulacja wysokości (od 0 do 
150 mm) oraz kąta pochylenia 
wrzeciona (od 0 do 180°) umoż-
liwia dostosowanie parametrów 
obróbczych do najbardziej róż-
norodnych potrzeb.

Od profesjonalistów  
dla profesjonalistów

Szlifierki i specjalistyczne urządzenia do podcinania desek podłogowych marki 
Gumet to maszyny, które są dziś doceniane szczególnie przez klientów stawiających 
na jakość, niezawodność i elastyczność obróbki. W ofercie producenta znajdują się 
zarówno urządzenia dla przemysłu drzewnego i meblarskiego, jak również elementy 
robocze (m.in. głowice szlifujące i strukturyzujące).

Umieszczenie bębnów robo-
czych szlifierki US250 może być 
dowolne. Możliwe jest szlifowa-
nie elementu poprzez dwa bęb-
ny górne, górny i boczny, górny 
i dolny itp. Ciekawym rozwiąza-
niem jest możliwość odwróce-
nia bębna o 180° i szlifowanie 
elementów trzymanych w dłoni, 
co ma szczególne zastosowanie 
w produkcji małoseryjnej. Ela-
styczność użytkowania maszy-
ny powoduje znaczne obniżenie 
kosztów rozbudowy parku ma-
szynowego, ponieważ ograni-
czone jest do zakupu jednego, 
wielofunkcyjnego urządzenia.

Inną propozycją producenta 
są szlifierki do obróbki wzdłuż-
nej PROFI 150, które mogą sta-
nowić bazę dla zaawansowanej 

linii szlifującej. Szlifowanie 
w maszynach z serii PROFI 150 
odbywa się przy użyciu dowol-
nej ilości szczotek – górnych, 
dolnych lub bocznych. Każda 
z głowic posiada precyzyjną re-
gulację odległości od elementu 
oraz kąta pochylenia. Prędko-
ści obrotowe szczotek oraz 
posuw są płynnie regulowane, 
dzięki czemu można dostoso-
wać 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 

Kombinacja przeciwnych 
kierunków obrotów wałów z za-
stosowaniem bębnów szlifują-
cych o skośnym umieszczeniu 
lameli ściernych powoduje uzy-
skanie powierzchni szlifowanej 
o doskonałej gładkości.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Szlifierka z serii P Szlifierka US250

Szlifierka z serii 
PROFI 150

procesach technologicznych, do 
kilkunastu.

Do najbardziej wymagają-
cych klientów kierowana jest 
seria PL. Nową, ulepszoną wer-
sję tych maszyn charakteryzuje 
przede wszystkim zabudowana 
konstrukcja ramy, co podnosi 
poziom bezpieczeństwa w toku 
eksploatacji oraz przyczynia się 
do lepszego odpylania. Niezależ-
na regulacja rolek dociskających 
oraz zastosowanie systemu 
szybkiej wymiany szczotek 
walcowych znacząco ułatwia 
obsługę. Klient ma możliwość 
wyboru rodzaju oraz ilości sekcji 
roboczych. Możliwe jest wypo-
sażenie maszyny w standardo-
we bębny robocze (mocy od 3 
do 11 kW), dyski oscylujące lub 
stacje planetarne. Konstrukcja 
maszyny umożliwia bezpieczną 

obróbkę elementów o długości 
od 350 mm. W przypadku po-
trzeby szlifowania krótszych 
elementów proponowane jest 
zastosowanie podciśnienio-
wego stołu posuwu. Maszyna 
jest przystosowana do pracy 
w linii produkcyjnej. Istnieją dwie 
opcje sterowania: za pomocą 
standardowych potencjome-
trów, przycisków i korb lub za 
pośrednictwem dotykowego 
panelu PLC.

Dla producentów 
podłóg

W firmie Gumet zaopatrują 
się też producenci warstwo-
wych podłóg drewnianych, któ-
rzy – podążając za panującymi 

trendami i wymaganiami klien-
tów – stosują poprzeczne pod-
cięcia na spodniej stronie deski, 
co powoduje jej odprężenie 
i poprawia elastyczność wyrobu 
finalnego. Jednym z flagowych 
modeli maszyn, które sprawdza-
ją się w takich zastosowaniach, 
jest seria ACM, która pracuje 
dziś w wielu zakładach produ-
kujących podłogi.

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 bę-
dzie tylko jedna osoba.         

  |  Gumet 
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Okleiniarka AKV 3007 DK-F może 
działać w trzech systemach łą-
czenia obrzeża z wąską krawę-
dzią płyty: na klej poliuretanowy, 
klej standardowy lub system Air-
tronic. Ostatni z wymienionych 
bazuje na gorącym nadmuchu, 
który jest kierowany na obrzeże, 
które zostaje w ten sposób upla-
stycznione, a następnie wtopione 
w płytę pod wpływem wysokie-
go ciśnienia. Następnie jest ono 
dociskane za pomocą rolek do-
ciskowych i wychładzane. Taka 
technologia pozwala całkowicie 
wyeliminować z elementów me-
blowych niepożądaną spoinę 
klejową, dzięki czemu nie widać 
żadnej różnicy pomiędzy płytą 
a obrzeżem.

„Zaletą takiej technologii 
wtapiania obrzeża jest nie tylko 
zdecydowana poprawa walorów 
wizualnych gotowego wyrobu. 
To także jego lepsze parametry 
techniczne. W porównaniu do 
obrzeży przyklejanych tradycyj-
nie obrzeża okleinowane lasero-
wo są dużo bardziej odporne na 
wilgoć i wodę – nawet o 80%. 

Lepsza estetyka, lepsza jakość 
– obrzeża bezspoinowe

„System Airtronic” to nazwa doskonale rozpoznawalna wśród producentów 
mebli. Innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia wtopienie obrzeża w sposób 
bezklejowy, zostało zastosowane w okleiniarce AKV 3007 DK-F – jednej 
z najnowszych maszyn z oferty firmy Hebrock. Od niedawna urządzenie to jest 
dostępne również w wersji z wyższą obudową.

Jednocześnie wizualnie przypo-
minają powierzchnie lakierowa-
ne” – komentuje Robert Zmuda, 
właściciel firmy Hebrock Polska.

Co istotne, przestawianie 
maszyny na inny typ łączenia 
zabiera niewiele czasu – w prze-
chodzeniu z systemu Airtronic na 
łączenie klejowe zabiera to zale-
dwie 5 minut, czyli dokładnie tyle, 
ile trwa rozgrzanie garnka klejo-
wego. Z kolei wymiana garnków 
klejowych pomiędzy czarnym 
a białym klejem trwa około 15 
sekund.

Okleiniarka działa w systemie 
sterowania SPS i może obrabiać 
materiał o długości od 130 mm. 

Jej wydajność wynosi 10 m/min, 
a przy zastosowaniu systemu 
Airtronic 8-8,5 m/min. Cyfrowe 
wskaźniki pozycji agregatów uła-
twiają ich precyzyjne ustawianie.

„Ukłonem w stronę operato-
ra jest też intuicyjny, wygodnie 
umiejscowiony panel dotykowy 
Touch Screen, na którym można 
zapisywać programy obróbcze lub 
np. sprawdzić ilość metrów okle-
jonego obrzeża albo czas pracy 
na poszczególnych programach” 
– podkreśla Robert Zmuda.

W standardzie model AKV 
3007 DK-F wyposażony jest 
w garnek klejowy z powło-
ką teflonową, kapówkę, frezy 

Obok szerokiego 
pakietu wyposażenia 
standardowego maszynę 
można też doposażyć 
w dodatkowe agregaty 
obróbcze.

z wymiennymi płytkami, posuw 
łańcuchowy, podwójny docisk rol-
kowy. Komfort obsługi zwiększa 
umieszczona na wejściu lampka 
sygnalizująca moment, w którym 
można umieścić w okleiniarce 
kolejny element. W zależności 
od potrzeb i specyfiki produkcji 
można też doposażyć maszynę 
w dodatkowe agregaty obróbcze.

Nie ma też trudności w okle-
inowaniu wielkogabarytowych 
elementów od 500 mm – aby 
łatwiej było je prowadzić, urzą-
dzenie wyposażono w specjalną 
rozsuwaną szynę.              

  |  Hebrock

AKV 3007 DK-F
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Klienci, którzy zdecydują się na 
zakup linii olejowej LO-400, 
mogą liczyć na profesjonalną 
pomoc w doborze odpowiedniej 
ilości narzędzi i jednostek roz-
cierających, zgodnych ze specy-
fiką produkcji danego zakładu. 
Przedsiębiorstwo zapewnia po-
nadto materiały eksploatacyjne, 
pady, szczotki, ma również kon-
takt z firmami produkującymi 
oleje, woski, bejce itp.

Olejowanie desek  
płaskich i rustykalnych

Linia olejowa LO-400 firmy Prochera to rozwiązanie powstałe z myślą 
o producentach deski podłogowej. Maszyna przeznaczona jest zarówno do olejowania 
desek o charakterze rustykalnym, jak i do desek płaskich, a różne warianty 
wyposażenia opcjonalnego pozwalają dostosować ją do indywidualnych potrzeb.

Wyposażenie 
dostosowane do 
specyfiki produkcji

Standardowa linia LO-400 
składa się z walcowej nakładarki 
WN-450 oraz przenośnika ta-
śmowego, na którym zamonto-
wane są jednostki rozcierające. 
Przenośnik taśmowy w linii po-
rusza się z prędkością regulo-
waną elektronicznie w zakresie 
5,5-35 m/min.

system szybkiej wymiany wałów, 
a sterowanie całą linią odbywa 
się z poziomu skrzynki sterow-
niczej lub pulpitu dotykowego” 
– mówi Dariusz Prochera, wła-
ściciel firmy.

Producent oferuje też po-
moc w doborze mieszanki gumy 
wałów nakładających walcowej 
nakładarki. W przypadku desek 
o charakterze rustykalnym, które 
mają fazę z dwóch lub czterech 
stron, przeznaczone są wały 
z odpowiednio miękkiej gumy, 
które umożliwiają naniesienie 
czynnika w głąb struktury i na 
fazę. Jeśli linia ma służyć do ole-
jowania desek płaskich, spraw-
dzi się z kolei wał nakładający 
z twardszej gumy.

W tych zakładach, gdzie wy-
korzystuje się drobne elementy 
(np. przy produkcji parkietów), 

„Walcowa nakładarka oleju/
wosku ma za zadanie równo-
mierne nanoszenie czynnika na 
powierzchnię drewna, a jednostki 
rozcierające odpowiadają za jego 
roztarcie i ujednolicenie. Walec 
maszyny posiada innowacyjny 
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DANE TECHNICZNE LINII OLEJOWEJ LO-400

Walcowa nakładarka oleju:

• nakładanie górnym walcem;
• szerokość robocza (walców) – 460 mm;
• maks. grubość elementów – 100 mm;
• średnica wałków nakładających – 120 mm;
• system szybkiej wymiany wałów;
• prędkość obwodowa wałków regulowana falownikiem w zakresie – 

5,5-35 m/min;
• moc zainstalowana – 0,55 kW;
• poziom roboczy – 880 mm ±30 mm;
• zabezpieczenia: wyłącznik awaryjny grzybkowy, wyłącznik główny, 

wyłącznik magnetyczny wałów, wyłącznik kolanowy.

Przenośnik taśmowy:

• długość robocza – 6000 mm;
• szerokość robocza (taśmy) – 450 mm;
• prędkość taśmy regulowana falownikiem w zakresie – 5,5-35 m/min;
• moc przenośnika – 0,75 kW;
• system podciśnienia taśmy transportowej vacuum – opcja;
• poziom roboczy – 880 mm;
• zabezpieczenia – wyłączniki awaryjne grzybkowe (przedni, tylny), 

wyłącznik główny.

Jednostki rozcierające, zamontowane na przenośniku taśmowym:

a)  dwie jednostki rozcierające o kształcie talerzowym (średnica 400 
mm), gdzie można zamontować szczotki rozcierające z włosia o różnej 
twardości lub pad z włókniny obojętnej lub ściernej;

 • prędkość obrotowa płynna – od 100 do 450 obr./min;
 • kierunek obrotu jednostek talerzowych – lewo/prawo;
 • moc jednej jednostki – 1,5 kW;
 • zabezpieczenia – wyłączniki krańcowe;

b)  jednostka rozcierająca ze szczotkami cylindrycznymi o różnej 
twardości włosia.

 • prędkość obrotowa płynna – od 100 do 500 obr./min,
 • kierunek obrotów wału szczotkowego – współbieżne, przeciwbieżne,
 • możliwość ustawiania jednostki pod kątem do taśmy transportera,
 • szybka wymiana szczotek,
 • możliwość zastosowania szczotki ściernej, np. szlifowanie 

międzyoperacyjne,
 • szerokość robocza – 400 mm,
 • moc – 0,55 kW,
 • zabezpieczenie – wyłącznik krańcowy,
 • zgodność z normami bezpieczeństwa CE.

doskonale sprawdzi się też do-
stępny opcjonalnie system pod-
ciśnienia taśmy vacuum.

Linia LO-400  
krok po kroku

Za równomierne roztarcie 
czynnika na powierzchni deski 
odpowiadają pierwsze dwie 
jednostki rozcierające o kształ-
cie talerzowym typu szczotka, 
pads, przy czym prędkość każ-
dej z nich jest regulowana w za-
kresie od 100 do 450 obr./min. 
W zależności od rodzaju, gęsto-
ści oleju/wosku stosowane będą 
różne rodzaje włosia.

Jednostki rotacyjne o kształ-
cie cylindrycznym (wału) wyko-
nane są z odpowiedniego włosia 
i mają za zadanie dokładne 
ujednolicenie powierzchni i do-
datkowe roztarcie oleju wzdłuż 

struktury drewna, w szczegól-
ności gdy stosowane są oleje/
woski kolorowe np. z dodatkiem 
pigmentu bieli. Użytkownik ma 
możliwość regulacji kąta pochy-
lenia szczotki do ±15° w stosun-
ku do taśmy transportera.

Jeśli zachodzi taka potrze-
ba, na przenośniku taśmowym 
można zamontować dodatkowe 
jednostki rozcierające polerujące.

„Jednostki rozcierające zo-
stały wyposażone w systemy 
szybkiego montażu i demonta-
żu oraz odczytu poziomu pracy, 
co wpływa na komfort, funkcjo-
nalność i bezpieczeństwo oraz 
przyspiesza obsługę maszyny 
przy różnych procesach tech-
nologicznych” – podsumowuje 
Dariusz Prochera.               

  |  Prochera
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Prasy montażowe  
dla wymagających

Prasy pneumatyczne do klejenia drewna i prasy montażowe to urządzenia, bez 
których wiele przedsiębiorstw z branży drzewnej i meblowej nie jest w stanie się 
obejść. Klejenie drewna dla stolarki budowlanej, klejenie płyt i korpusów meblowych, 
klejenie stopni schodowych to zaledwie ułamek zadań, które realizują prasy. W Polsce 
jednym z czołowych producentów tego typu urządzeń jest firma TECH-FA-MILER, 
w której zaopatrują się niezliczone przedsiębiorstwa z Polski i z zagranicy.

Wśród najbardziej popularnych 
urządzeń firmy TECH-FA-MILER 
znajdują się prasy trapezowe 
(jednostronne i dwustronne oraz 
z dociskiem bocznym), a także 
– doceniane szczególnie przez 
producentów mebli – ściski 
stołowe otworowe i prasy do 
montażu korpusów meblowych.

Oferowane są na stojaku sta-
łym lub regulowanym do pozycji 
poziomej.

Z kolei do klejenia i monta-
żu korpusów meblowych (szafki, 
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 gó-
ra-dół za pomocą motoreduk-
tora. Każda belka wyposażona 
jest w siłowniki pneumatyczne 
tłokowe sterowane zaworem 
z dźwignią ręczną. Siła doci-
sku głównego regulowana jest 
reduktorem ciśnienia, a siłow-
ników tłokowych – filtroreduk-
torem powietrza.

Prasa trapezowa jednostronna typ PTJ Prasa trapezowa dwustronna typ PTD

Dla producentów 
mebli – prasa 
montażowa typ PSS 
i PMKM

Rozwiązaniem kierowa-
nym do producentów mebli 
jest prasa montażowa typ PSS 
(pneumatyczny ścisk stołowy 
otworowy), która sprawdzi się 
podczas klejenia i montażu szu-
flad, frontów meblowych, ramek 

drzwiowych, okien, drzwi, łuków 
oraz elementów ramowo-pły-
cinowych stosowanych w sto-
larstwie meblowym. Wymiary 
elementów klejonych wynoszą: 
długość – 3500 mm, szerokość 
– 2800 mm, grubość – 120 mm.

Tego typu prasy posiadają 
jedno lub dwa pola załadowcze, 
przy czym każde z nich może po-
siadać od jednego do czterech 
stanowisk roboczych wyposażo-
nych w siłowniki pneumatyczne 
tłokowe sterowane zaworem 
z dźwignią ręczną. Prasy wypo-
sażone są w dociski wyrównu-
jące pneumatyczne (od czoła), 
imaki (dociski wyrównujące 
śrubowe), belki oporowe stałe 
i przestawne. Grubość załadun-
ku jest regulowana, użytkownik 
może też ustawiać za pomocą 
filtroreduktora ciśnienia re-
gulację grubości załadunku. 
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Dla producentów 
stolarki budowlanej 
– prasy trapezowe 

Pneumatyczna prasa trape-
zowa z dociskiem bocznym typ 
PTJDB to model, który znajduje 
zastosowanie w zakładach kle-
jenia i montażu drzwi i okien, 
belek, parapetów, stopni scho-
dowych, płyt meblowych itp. 
Wymiary klejonych elementów 
wynoszą: długość – do 8000 
mm, szerokość – do 1300 mm, 
grubość – 10-220 mm. Prasa 
ma jedno lub dwa pola zała-
dowcze, które są podzielone 
na sekcje dociskowe sterowane 
indywidualnie zaworem z dźwi-
gnią ręczną, przy czym każda 

TECH-FA-MILER to firma obecna na rynku od 27 lat, która przez 
cały ten czas zdobywała kolejne doświadczenia, wprowadzała 
ulepszone rozwiązania konstrukcyjne i nowe maszyny, a wszystko 
z dbałością o każdy ich szczegół i z wykorzystaniem materiałów 
oraz pneumatyki najwyższej jakości.

Każda prasa tego producenta wykonywana jest na indywidualne 
zamówienie według parametrów ustalonych z klientem, dzięki 
czemu otrzymuje on produkt dokładnie skrojony na miarę swoich 
wymagań i specyfiki produkcji. Na długą żywotność produkowa-
nych przez TECH-FA-MILER pras wpływa wysoka jakość spawów, 
trwała powłoka lakiernicza i podzespoły renomowanych produ-
centów, a także wsparcie techniczne ze strony producenta.

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

R E K L A M A

Prasa montażowa typ PMKM

Prasa trapezowa 
typ PTJDB

z nich wyposażona jest w doci-
ski śrubowe/pneumatyczne wy-
równujące klejoną płaszczyznę 
(jeden lub dwa dociski na jedną 
sekcję dociskową). Te modele 
pras posiadają docisk boczny 
wyposażony w siłowniki tłokowe 
sterowane zaworem z dźwignią 
ręczną, natomiast druga strona 
prasy wyposażona jest w bel-
kę oporową przestawną. Siła 
docisku głównego regulowana 
jest reduktorem ciśnienia, a siła 
docisku siłowników tłokowych 
regulowana jest filtroredukto-
rem powietrza. Prasa posiada 
regulację środka docisku. Do-
datkowym wyposażeniem urzą-
dzenia jest regulacja szerokości 
załadunku co 100 mm.

Podobne zastosowania mają 
prasy: trapezowa jednostronna 
typ PTJ i dwustronna PTD. Prze-
znaczone są do klejenia drewna 
dla stolarki budowlanej typu: 
okna, drzwi, belki, parapety, do 
klejenia płyt meblowych, stopni 
schodowych itp. Prasy posiada-
ją jedno (typ PTJ ) lub dwa pola 
załadowcze (typ PTD), które po-
dzielone są na sekcje dociskowe 
i sterowane indywidualnie zawo-
rem z dźwignią ręczną. Każda 
sekcja dociskowa wyposażona 

jest w imaki – dociski wyrównu-
jące klejoną płaszczyznę (1 lub 2 
sztuki docisków na jedną sekcję 
dociskową). Dociski wykonywane 
są w wersji: śrubowej, pneuma-
tycznej lub na mimośrody. Siła 
docisku głównego regulowana 
jest reduktorem ciśnienia. Prasa 
posiada regulację środka docisku. 
Dodatkowym wyposażeniem 
prasy jest regulacja szeroko-
ści załadunku co 100 mm.   

  |  Tech-Fa-Miler

Prasa montażowa typ PSS 
– ścisk otworowy
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Maksymalna średnica roz-
drabnianych gałęzi 20 cm oraz 
gardziel rębaka o wymiarach 
420 mm (szerokość) i 255 mm 
(wysokość) sprawia, że Skorpion 
250 L świetnie sprawdzi się przy 
rozdrabnianiu pni drzew oraz 
rozłożystych gałęziach.

System napędowy w rę-
baku Skorpion 250 L stanowi 
trzycylindrowy silnik Diesla fir-
my Lombardini (moc 40,1 KM) 
chłodzony cieczą. Silnik rębaka 
jest w standardzie zabudowany 
maską typu „silent”. Taka za-
budowa charakteryzuje się ni-
skim poziomem emitowanego 
hałasu i drgań silnika, dlatego 
urządzenie może z powodze-
niem pracować w terenach 
zabudowanych. W celu utrzy-
mania kilkugodzinnej, ciągłej 

Jak efektywnie 
zagospodarować 
zrębki drewna?

Rębak Skorpion 250 L firmy Teknamotor to wszechstronna maszyna dedykowana 
dla firm komunalnych i drogowych, pozwalająca na bardzo wygodną pracę w terenie 
miejskim i na poboczach dróg. Dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym zastosowanym 
w rębaku sprawdzi się on też w branży leśnej, gdzie obrotowy korpus maszyny ułatwi 
załadunek gałęzi do gardzieli rębaka.

System podawania materia-
łu składa się z układu dwóch ro-
lek wciągających, napędzanych 
osobnymi silnikami hydraulicz-
nymi z pompy hydraulicznej za-
montowanej na rębaku.

Bezpieczna 
i wygodna praca

Nad bezpieczeństwem 
operatora rębaka Skorpion 
250 L czuwa linkowy wyłącznik 
bezpieczeństwa, który poprzez 
pociągnięcie linki w dowolną 
stronę powoduje zatrzymanie 
hydraulicznego układu podaw-
czego. Odblokowanie układu 
następuje przez wciśnięcie 
przycisku „Reset”, następnie – 
aby powrócić do cyklu pracy 

pracy rębaka zainstalowany jest 
w nim zbiornik paliwa o pojem-
ności 40 l. Rębak wyposażony 
jest w sprzęgło cierne rozłącz-
ne, którego zadaniem jest rozłą-
czenie napędu silnika od tarczy 
tnącej w celu płynnego urucho-
mienia silnika.

Dwukrotnie 
wydłużony czas 
używania noży 
tnących

W rębaku Skorpion 250 L 
układ tnący stanowi tarcza wy-
posażona w dwa noże tnące, 
współpracująca z dwoma no-
żami podporowymi. Żywotność 
noży tnących została zoptyma-
lizowana poprzez ich obustron-
ne zaostrzenie, co pozwala 
na obracanie ich o 180o, a w 

efekcie dwukrotnie dłuższe ich 
używanie. Wszystkie noże są 
wykonane z odpowiednio do-
branych stali narzędziowych 
oraz poddane profesjonalnej 
obróbce cieplnej. Dodatkowo 
tarcza rębaka spełnia również 
zadanie wentylatora i wyrzuca 
uzyskany zrębek przez rurę wy-
rzutową z możliwością ustawie-
nia jej w jakimkolwiek kierunku 
na pełnym promieniu 360°.

Rębak Skorpion 250 L 
wyposażony jest w obrotnicę, 
umożliwia ona obrót korpusu 
maszyny o 360° i ustawienie 
gardzieli w miejsce składowania 
drewna do zrębkowania.

Rębak Skorpion 250 L

Silnik rębaka jest w standardzie zabudowany maską typu „silent”, która 
zapewnia niski poziom emitowanego hałasu i drgań silnika, dlatego 
Skorpion 250 L może z powodzeniem pracować w terenie zabudowanym.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Rębak Skorpion 250 L 
otrzymał europejską homolo-
gację, która pozwala na reje-
strację maszyny i dopuszczenie 
do ruchu drogowego. Rębak 
wyposażony jest w hamulec 
najazdowy i postojowy, LED-
-owe oświetlenie drogowe oraz 
urządzenie najazdowe (dyszel 
holowniczy) z regulowaną wy-
sokością zaczepu (do wyboru 
zaczep kulowy bądź oczko DIN).

Uzyskany poprzez proces 
zrębkowania zrębek może zo-
stać wykorzystany do bezpo-
średniego spalania w piecach, 
do produkcji kompostu, do celów 
dekoracyjnych oraz po wtórnym 
rozdrobnieniu przez młyn bijako-
wy jako surowiec do produkcji 
brykietu i pelletu.                   

  |  Teknamotor
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rębaka (wciągania materiału), 
należy wcisnąć przycisk „Do 
przodu”. Zatrzymanie układu 
podawczego następuje również 
poprzez wciśnięcie przycisku 
„STOP AWARYJNY”.

W standardzie rębak jest 
wyposażony w jeden z najnowo-
cześniejszych elektronicznych 
systemów No-stress dostęp-
nych na rynku europejskim, który 
automatycznie zapobiega prze-
ciążeniu układu napędowego 
poprzez czasowe zatrzymanie 
układu podającego. Edytowalne 
oprogramowanie systemu an-
typrzeciążeniowego No-stress 
pozwala w prosty sposób na 
zmianę ustawień pracy maszy-
ny i dostosowanie do indywidu-
alnych potrzeb. Program „grube 
drewno”/„cienkie drewno” umoż-
liwia szybką zmianę trybu pracy 
rębaka celem dostosowania do 
aktualnie rozdrabnianego ma-
teriału i efektywniejszej pracy 
rębaka. System ten ma wbudo-
wany licznik motogodzin.

Rębak Skorpion 250 L 
wyposażony jest w obrotnicę, 
umożliwia ona obrót 
korpusu maszyny o 360o 

i ustawienie gardzieli w miejsca 
składowania drewna do 
zrębkowania.

Skorpion 250 L jest 
wyposażony w hamulec 
najazdowy i postojowy, 
LED-owe oświetlenie 
drogowe oraz 
urządzenie najazdowe 
(dyszel holowniczy) 
z regulowaną wysokością 
zaczepu – do wyboru 
mamy zaczep kulowy 
bądź oczko DIN.
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Łuparka pozioma 
SplitMaster 30

Łuparka SplitMaster 30 
to znana i ceniona przez wielu 
klientów maszyna, która szcze-
gólnie sprawdza się w zakładach 
drzewnych, w których łupane są 
duże ilości drewna. Dzięki 30-to-
nowej sile łupania maszyna bez 
problemu radzi sobie praktycznie 
z każdą kłodą, a podnośnik kłód 
i optymalna wysokość podno-
szenia umożliwia ergonomiczny 
sposób pracy, której komfort 
można zwiększyć dodatkowo 
poprzez szeroki pakiet wypo-
sażenia opcjonalnego. I tak np. 
na życzenie kupującego łuparkę 
można wyposażyć w nóż do łu-
pania Easy (w opcji standardo-
wej jest to 4-krotny nóż łupiący) 
czy chłodnicę oleju dla pracy 
ciągłej maszyny (opcja zalecana 
w przypadku pracy powyżej 4 h).

Model SplitMaster 30 prze-
znaczony jest do łupania polan 
o maksymalnej długości 125 cm, 
a maksymalna ilość polan na cykl 
roboczy wynosi 8 sztuk.

Produkcja drewna opałowego 
od „A” do „Z”

Austriacki producent maszyn – firma Posch 
– przyzwyczaiła już swoich klientów do 
tego, że w ofercie regularnie pojawiają się 
nowości. Są to zarówno opracowane od 
podstaw urządzenia, jak i udoskonalenia 
maszyn dotychczas dostępnych 
w sprzedaży. Każda z nowości pojawia się 
też w ofercie firmy Maszyny Leśne  
Jan Kłoda, będącej przedstawicielem 
austriackiej firmy na rynku polskim.

Nowością w ofercie au-
striackiego producenta w tej 
maszynie (model SplitMaster 
30 Turbo) jest ukośne składo-
wanie drewna, które ułatwia 
końcowe rozłupywanie dużych 
polan, a wciągarka z 20-me-
trową liną transportuje bez 
problemu ciężkie kłody do 
pozycji łupania. Dzięki wyso-
ko usytuowanemu punktowi 
wciągania wciągarka jest le-
piej zintegrowana z koncepcją 
obsługi maszyny oraz można ją 
praktycznie złożyć przed trans-
portem.

Maszyna jest wyposażona 
w pakiet bezpieczeństwa, który 
od czerwca 2018 r. będzie już 
obowiązkowy, zapewniając kilku 
operatorom bezpieczną pracę. 
Pakiet składa się z trzech krat, 
mocowania krat, poszerzone-
go składowania drewna oraz 
z zaworu bezpieczeństwa, któ-
ry gwarantuje, że stempel naci-
skowy rozłupuje dopiero wtedy, 
gdy podnośnik jest oddalony co 
najmniej jeden metr od ziemi. Łuparka SplitMaster 30
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Łuparka SplitMaster 30 jest 
dostępna również z wyższymi 
prędkościami stempla oraz na 
podwoziu wzdłużnym.

Piła kołyskowa  
PLUS

Ciekawą propozycją do 
drewna opałowego jest łatwa 
w obsłudze i wydajna pilarka wa-
haczowa PLUS z taśmociągiem. 
Maszyna tnie polana i drewno 
okrągłe do Ø 24 cm. Drewno 
do cięcia podawane jest przez 
niezwykle lekki wahacz aż do 
tarczy piły, skąd dalej, już jako 
pocięte, ładowane jest ono za 
pomocą taśmociągu. Maszyna 
wyposażona jest w lekko pra-
cującą kołyskę wspomaganą 
sprężyną i łożyskowaną na łoży-
skach kulkowych z amortyzacją 
w pozycjach krańcowych. Pilar-
ka ma napęd ciągnikowy przez 
przekładnię kątową (w obudo-
wie aluminiowej lub – opcjonal-
nie – żeliwnej) i pas klinowy lub 
silnik elektryczny i pas klinowy. 
Tarcza pilarki wykonana jest ze 

stali chromowej Ø 70 cm (w opcji 
tarcza widiowa). Urządzenie 
wyposażone jest w ogranicznik 
wzdłużny do dokładnego cięcia 
długości w przedziale 15-60 cm, 
z możliwością regulacji bezstop-
niowej za pomocą układu elek-
tronicznego CutControl.

Pilarko-łuparka 
SpaltFix S-375

Inną maszyną przeznaczoną 
do drewna opałowego jest też 
niezwykle wydajna pilarko-łupar-
ka SpaltFix S-375, w której cięcie, 
łupanie i załadunek wykonywane 
jest w jednym cyklu roboczym. 
W ten sposób na cykl łupania 
można otrzymać maksymalnie 
8 polan. Producent wyposażył 
maszynę w szereg rozwiązań, 
które usprawniają pracę, jak np. 
obsługa za pomocą joysticka czy 
seryjne wyposażenie AutoSpeed, 
które dobiera zawsze optymal-
ną prędkość pracy zależnie od 
procesu łupania i odznacza się 
szczególnie szybkim ruchem 
w przód i tył. Hydrauliczny 

Piła kołyskowa Plus SpaltFix S-375

dociskacz i automatycznie otwie-
rany docisk drewna uniemożli-
wiają zakleszczanie. Za pomocą 
opcjonalnie dostępnego pakietu 
TURBO można osiągnąć wydaj-
ność przetwarzania do 25 nasypo-
wych metrów sześciennych polan 
drzewnych na godzinę. W maszy-
nie zamontowana jest tarcza piły 
z węglikami spiekanymi o średnicy 

do 90 cm, która zapewnia wyż-
szą wydajność cięcia i dłuższą 
żywotność, a także cichą pracę.

Ukłonem w stronę opera-
torów jest też trzypunktowe 
zawieszenie SpaltFix, dzięki 
czemu maszyna jest doskona-
le przygotowana do trudnych 
zadań w terenie. W krótkim 
czasie maszyna przestawia się 

R E K L A M A
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z ustawienia transportowego na 
ustawienie robocze i tym samym 
pilarko-łuparka jest natychmiast 
gotowa do pracy. Maszyna może 
być również wykorzystywana 
jako wysoko wydajna piła, bez 
noża łupiącego. Nóż łupiący 
można zdemontować kilkoma ru-
chami ręki i urządzenie w krótkim 
czasie może produkować wybra-
ne cięte drewno. Krótkie odcinki 
można na przykład przerobić za 
pomocą AutoSplit na podpałkę.

Łuparka SpaltFix 
S-410 Vario

Jedną z najbardziej uniwer-
salnych maszyn z oferty Posch 
jest SpaltFix S-410 Vario – wie-
lozadaniowa łuparka o regu-
lowanych parametrach pracy 
z widiową tarczą pilarki o śred-
nicy 100 cm z ostrzami z węgli-
ków spiekanych, która wyróżnia 
się długą żywotnością i długim 
okresem eksploatacji. Z jej wy-
korzystaniem można nie tylko 

przecinać i rozłupywać drewno 
opałowe, ale także produkować 
drewno podpałkowe do bezpo-
średniego rozpalenia w piecu. 
Wysokiej jakości widiowe ostrze 
piły pilarki pozwala uzyskać wy-
soką wydajność cięcia, wysoką 
prędkość skrawania i niskie zu-
życie energii. W całym procesie 
powstają czyste wióry drzewne, 
nadające się do dalszego wyko-
rzystania. Od załadunku aż do 
procesu cięcia operator kontrolu-
je wszystkie czynności, a krzywe 
kłody można lepiej pozycjonować 
opcjonalnym manipulatorem 
kłód. Dzięki profesjonalnemu 
doprowadzaniu kłód zapew-
niona jest możliwość ciągłego 
załadunku, a wciąganie kłód do 
zespołu tnącego realizowane jest 
wydajnym taśmociągiem wcią-
gającym. Systemy buforowania 
z przenośników wzdłużnych i po-
przecznych można agregować 
ze sobą według indywidualnych 
potrzeb.

Producent zastosował w ma-
szynie hydrauliczny dociskacz 
drewna, który zapewnia sta-
bilne mocowanie kłód podczas 
cięcia. Przycięty odcinek kłody 
jest transportowany za pomocą 
wahacza wyrzucającego i przez 
rynnę kłód, skąd trafia do łuparki 
AutoSplit. Opcjonalnie dostępny 
taśmociąg buforujący jest ideal-
nym rozwiązaniem dodatkowym 

dla ciągłego transportu od pilarki 
do zespołu rozłupywania. W przy-
padku drewna opałowego o dłu-
gości 12-33 cm długość krawędzi 
jest regulowana w zakresie 4-15 
cm. Oprócz tego można produ-
kować wyłącznie odcinki drewna 
okrągłego (funkcja wyłącznego 
cięcia Only-Cut) oraz – za po-
mocą wbudowanego zestawu 
adaptacyjnego – również naj-
drobniejsze drewno na rozpałkę. 
W przypadku drobnego drewna 
rozpałkowego o długości 20 cm 
możliwe są jeszcze drobniejsze 
polana. Na życzenie dostępny 
jest również model AutoSplit 
600 dla drewna opałowego do 
50 cm. Opcjonalnie polana moż-
na oczyścić w jednym przejściu 
roboczym i pakować jako gotowe 
do sprzedaży.

Aby zwiększyć efektywność 
procesu obróbki drewna opało-
wego, w zależności od długości 
kłód, do wyboru są różne możli-
wości ich transportu, np. za po-
mocą podwójnego przenośnika 
łańcuchowego, przenośnika 
walcowego czy przenośnika po-
przecznego z separatorem.

Sito polan 
drzewnych LogFix L

Jednym z flagowych rozwią-
zań marki Posch są też urządze-
nia z serii LogFix – sita do polan 
drzewnych, które pozwalają na 
uzyskanie czystego drewna 
opałowego, bo walce obrotowe 
odczepiają z każdego polana 
niechciane części. Niedawno 
typoszereg urządzeń LogFix po-
szerzył się o model w wielkości 
L, w którym siedem obrotowych 
walców oddziela niepożądane 
wióry, odłamki kory i drewna 
od drewna opałowego i zrzuca 
odpady w dół. Ponieważ walce 
obracają się z prędkością jedy-
nie 50 obrotów na minutę, to 
LogFix pracuje bardzo cicho. 
Pod sitem znajduje się lej, który 
przekazuje odpady na opcjonal-
ny taśmociąg lub do kontenera. 
Wygodnym rozwiązaniem dla 
operatora jest możliwość zdal-
nego włączania i wyłączania 
sita z każdej pozycji.             

  |  PoschLogFix

SpaltFix S-410 Vario
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Trak taśmowy  
MM-700 HK

Trak taśmowy MM-700 
HK to maszyna przeznaczona 
do cięcia kłód o maksymalnej 
średnicy 1100. Długość toro-
wiska wynosi 12 m, a maksy-
malna długość cięcia 10 m, 
jednak parametry te mogą ulec 
zmianie zgodnie z zamówieniem 
klienta, podobnie jak szerokość 
piły taśmowej (32-50 mm). Po-
dawanie kłód przeznaczonych 
do rozcięcia następuje za po-
mocą podajnika PK/T, którego 
parametry również konfiguro-
wane są zgodnie z potrzebami 

Parametry obróbcze  
na miarę potrzeb

W dzisiejszych czasach w zakładach obróbki drewna okrągłego liczy się nie 
tylko niezawodność parku maszynowego i jego wysoka efektywność, ale także 
optymalizacja pracy, co przekłada się na oszczędność kosztów. Aby umożliwić to 
swoim klientom, firma LIGNUMA z Kargowej oferuje dostosowanie parametrów 
maszyn do indywidualnych wymagań. W ten sposób można „skroić” na miarę 
potrzeb parametry obróbcze traka taśmowego 
MM-700 HK wraz z podajnikiem kłód PK/T oraz 
wielopiły WP-500 wraz ze stołem centrującym 
SC-1, znacznie przyspieszając i upraszczając 
codzienną obsługę.

Wielopiła WP-500 wyposażona 
w stół centrujący SC-1.

Trak taśmowy MM-700 HK
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konkretnego zakładu obróbki 
drewna.

Trak wyposażony jest 
w mocny silnik główny 11 kW. 
Producent zatroszczył się rów-
nież o prostotę obsługi. Pra-
wą rolką podtrzymującą piłę 
taśmową steruje się łatwo 
z poziomu pulpitu operatora, 
sterowanie korowarką odbywa 
się za pośrednictwem joysticka. 
Poziomowanie kłód przebiega 
bardzo szybko, co przekłada 
się na wydajność przecierania 
surowca. Maszyna wyposażo-
na jest w szeroką, wzmocnioną 
podporę, taką samą, jaką pro-
ducent zastosował w traku MM-
-700HK/1200.

Do maszyny można pod-
łączyć mobilny odciąg trocin. 
W przypadku zamówienia tra-
ka z pełną hydrauliką w wersji 
wzmocnionej producent wypo-
saża go w dwa dociski, blokadę 
kąta 90o, 2 obracaki łańcucho-
we, rolkę stałą do poziomo-
wania I i rolkę z napędem do 
poziomowania II.

Wielopiła WP-500
Jednym z nowszych rozwią-

zań w ofercie firmy jest zmo-
dyfikowana wersja wielopiły 
WP-500 w nowym wykonaniu, 
która dodatkowo opcjonalnie 
może być wyposażona w stół 
centrujący SC-1. Taki wariant 
znacznie przyspiesza i uła-
twia pracę na tej maszynie, bo 
operator podaje brusa na stół 
centrujący i dalej już urządze-
nie samo wprowadza idealnie 
ustawionego brusa do komory 
cięcia maszyny. Maksymalna 
szerokość cięcia wynosi 300-
700 mm w zależności od zamó-
wienia, z kolei wysokość cięcia 
to maksymalnie 150 mm. Rów-
nież silniki maszyny dobierane 
są pod indywidualne potrzeby: 
silnik główny może mieć moc 
18,5-75 kW, silnik posuwu – 1,1-
2,2 kW.

Jako wyposażenie standar-
dowe LIGNUMA wprowadza 
też na stałe taśmociąg odbie-
rający trociny i zrzyny z komo-
ry cięcia.                         

  |  LIGNUMA 

DANE TECHNICZNE – TRAK TAŚMOWY MM-700 HK

DANE TECHNICZNE WIELOPIŁY WP-500

Parametr Jednostka Wartość

Długość torowiska m 12 – wg zamówienia

Maks. długość cięcia m 10 – wg zamówienia

Podpora – szeroka – od MM-700HK/1200

Prześwit poziomy mm 750

Prześwit pionowy mm 1100 (maks. średnica kłody)

Silnik główny kW 11

Silnik posuwu kW 0,55

Silnik podnoszenia układu tnącego kW 0,55

Silnik korowarki kW 0,55

Silnik hydrauliki kW 4

Regulacja posuwu m/min płynna regulacja

Długość piły taśmowej mm 4000

Szerokość piły taśmowej mm 32-50 – wg zamówienia

Grubość piły taśmowej mm 0,9-1,25

Moduł mm 22,2

Programator grubości cięcia szt. 1

Korowarka (podcinak) szt. 1

Siedzisko operatora szt. 1

Napinacz hydrauliczny piły taśmowej szt. 1

Stopy podpory – wysokość mm 200

Rolka szt. 1 – na każdej belce podporowej

Pełna hydraulika (wzmocniona) kpl.

docisk – 2 szt.
blokada do kąta 90o

obracak łańcuchowy – 2 szt.
poziomowanie I – rolka stała
poziomowanie II – rolka z napędem

Wysokość maszyny m 2,65

Szerokość maszyny m 2,2 – bez podajnika

Długość maszyny m wg zamówienia

Waga kg 2500 – bez podajnika

PODAJNIK KŁÓD PK/T

Szerokość m 5,0 – wg zamówienia

Długość m 2,4 – wg zamówienia

Łapa załadowcza szt. 4 – wg zamówienia

Łańcuch szt. 4 – wg zamówienia

Sterowanie – z pulpitu sterowania hydrauliką

Parametr Jednostka Wartość

Maks. szerokość cięcia mm 300-500 – wg zamówienia

Maks. wysokość cięcia mm 150

Silnik główny kW 18,5-75 – wg zamówienia

Silnik posuwu kW 1,1-2,2 – wg zamówienia

Prędkość posuwu m/min płynna regulacja

Wał pociągowy szt. 2

Wał dociskowy szt. 2 – ręczna regulacja

Długość stołu wejściowego m 1,5

Długość stołu wyjściowego m 1,5

Średnica króćca mm 160

Długość m 4,2

Szerokość m 1,7

Wysokość m 1,5

Waga kg maks. 2400
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Maszyny tartaczne oferowane 
przez polskich producentów ja-
kością wcale nie ustępują zagra-
nicznym wyrobom, a korzystne 
ceny, serwis i opieka gwarancyj-
na na miejscu to z pewnością 
atuty takich obrabiarek.

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. Obecnie 
w ofercie polskiego producenta 
znajdziemy wielopiły, pilarki ta-
śmowe, obrzynarki dwustronne 
wzdłużne, formatówki, oflisiarki, 
obracaki ręczne oraz wiele in-
nych urządzeń.

Pilarka taśmowa 
w wersji stacjonarnej 
lub mobilnej

Pilarka taśmowa TTP-
1000 stacjonarna lub mobilna 

Solidne maszyny tartaczne 
polskiej produkcji

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Masz-Drew Sp. j. została założona 
w 1987 roku i od samego początku działalności skupiała się na produkcji 
maszyn do obróbki drewna. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwoliło 
właścicielom przedsiębiorstwa na dopracowanie procesów wytwórczych 
w najdrobniejszych detalach oraz na wyeliminowanie najsłabszych stron 
oferowanych urządzeń, które charakteryzują się wysoką wydajnością, solidną 
konstrukcją oraz niezawodnością.

przeznaczona jest do przecie-
rania kłód i pryzm drewna igla-
stego i liściastego. Znajduje 
zastosowanie w małych za-
kładach tartacznych, gospo-
darstwach leśnych, rolnych, 
indywidualnych i innych. Zain-
stalowanie pilarki na podwo-
ziu jezdnym umożliwia łatwe 
przemieszczanie i instalowa-
nie, przy czym mała moc silni-
ka głównego pozwala na duże 
oszczędności energii oraz nie 
wymaga specjalnej 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: posuw 
mechaniczny, bezstopniowy 
z elektronicznym sterowa-
niem (falownik), elektroniczny 
pomiar grubości cięcia (urzą-
dzenie pomiarowe JSP-07), 

moc silnika głównego 7,5 kW 
lub 11 kW;

• wersja wzbogacona: posuw 
mechaniczny, bezstopniowy 
z elektronicznym sterowa-
niem (falownik), elektronicz-
ny pomiar grubości cięcia 
(urządzenie pomiarowe JSP-
07), podcinak kory (korowar-
ka), moc silnika głównego 7,5 
kW lub 11 kW;

• wersja najbogatsza: posuw 
mechaniczny, bezstopniowy 
z elektronicznym sterowa-
niem (falownik), elektroniczny 
pomiar grubości cięcia (urzą-
dzenie pomiarowe JSP-07), 
podcinak kory (korowarka), 
cięcie piłami 4 m, elektryczne 

Pilarka taśmowa TTP 1000
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 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 

CENA OD 
54 000 zł
netto

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

Silnik 7,5 kW / 11 kW / 15 kW

R E K L A M A

sterowanie położeniem rolki 
ruchomej napinającej taśmę 
tnącą, siedzenie dla operato-
ra pilarki, hydrauliczna ma-
nipulacja kłody: obracanie, 
docisk, ruchome opory, obu-
stronne poziomowanie, moc 
silnika głównego: 7,5 kW/11 
kW/15 kW.

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 boazerii 
i parkietu oraz palet. W zależ-
ności od wariantu moc silnika 
głównego może wynosić: 11 kW, 
15 kW, 18 kW, 22 kW, 30 kW lub 
37 kW. Maksymalna grubość 
cięcia wynosi 150 mm, a szero-
kość cięcia w jednym przejściu 
400 mm lub 650 mm na spe-
cjalne zamówienie. Maszyna 
może być wyposażona w od 8 
do 12 jednocześnie pracujących 
pił tarczowych o średnicach od 
Ø 450 do Ø 500. Osiągane pręd-
kości posuwu mechanicznego 
2,5 do 12,00 m/min pozwalają 
na przerobienie od 8 do 12 m³ 
surowca podczas jednej zmiany.

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 Ø 350) 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 wy-
nosi 4 kW, 5,5 kW lub 7,5 kW. 
Maksymalna grubość cięcia 

w maszynie to 100 mm, a sze-
rokość 450 mm. Posuw mecha-
niczny 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 
O 145, która pozwala obrobić od 
2 do 5 m³ materiału na godzinę. 
Moc silnika głównego zainsta-
lowanego w maszynie wynosi 
11 kW. Urządzenie wyposażone 
jest w silnik posuwu mecha-
nicznego o mocy 1,1 kW, który 
pozwala uzyskać prędkości po-
suwu rzędu 5-30 m/min.       

  |  Masz-Drew

Wielopiła WP-10/160

Obrzynarka dwustronna 
wzdłużna OWD

Oflisiarka O145
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Łatwiejsze 
sterowanie 
w standardzie

Nowy trak 1000H40 Luxus 
powstał na bazie maszyny CTR 
1000H40 Hydraulik, jednak 
został wyposażony w liczne 
rozwiązania, które usprawniają 
obsługę oraz zwiększają precy-
zję obróbki.

Nowością w traku w wersji 
Luxus jest nowy, prosty system 
odmierzania grubości cięcia, 
cyfrowo nastawiana wysokość 
podnoszenia ramienia i odmie-
rzanie od góry lub od dołu kło-
dy. Maszyna wyposażona jest 
w nowy system zgarniacza de-
sek oraz pionowo, hydraulicznie 

Powiększona rodzina  
traków PILOUS FORESTOR

Rodzina pilarek taśmowych Pilous Forestor, licząca dotąd sześć urządzeń, 
niedawno powiększyła się o nową maszynę. Jest to trak taśmowy 1000H40 
Luxus – udoskonalona wersja pilarki 1000H 40 Hydraulik, opracowana przez 
konstruktorów z Brna i techników z firmy Rem-Tech, która kierowana jest do 
szczególnie wymagających klientów.

wysuwane opory kątowe. Kon-
struktorzy z Brna i technicy 
z Rem-Tech Warszawa zmody-
fikowali też ściski zapobiegające 
prężeniu ciętych detali. Działają 
one dwukierunkowo – ściska-
jąc materiał z boku i ściągając 
go do dołu. Nowością jest też 
zmodyfikowany kształt belek 
poprzecznych oraz zmniejszony 
opór przesuwania kłody wzdłuż 
traka podczas manipulowania.

Ukłonem w stronę opera-
tora maszyny jest z kolei nowy 
typ panelu sterującego, który 
– dla ułatwienia zajęcia pozycji 
przez osobę obsługującą ma-
szynę – można przesuwać na 
boki oraz regulować ustawienie 

jego wysokości, dopasowując go 
do pozycji siedzącej lub stojącej. 
Sterowanie maszyną odbywa 
się poprzez joysticki. Za ich po-
mocą odbywa się przesuw mo-
stu przód-tył (wraz z regulacją 
prędkości), podnoszenie i opusz-
czanie ramienia góra-dół (wraz 
z regulacją prędkości), a także 
sterowanie korowarką (start, 
stop, dojazd do kłody).

Dzięki hydraulicznemu wy-
posażeniu trak 1000H40 Luxus 
pozwala radykalnie skrócić czas 
operowania ciętym materiałem 
oraz zmniejszyć liczbę zaan-
gażowanych pracowników, bo 
nawet w przypadku manipu-
lacji bardzo ciężkimi kłodami 

wystarczy tylko jedna osoba. 
Przekłada się to oczywiście na 
ekonomię, bo zwiększa się w ten 
sposób wydajność, obniżają 
koszty produkcyjne oraz skra-
ca czas amortyzacji inwestycji. 
Dzięki hydraulicznym systemom 
manipulacji praca w tartaku sta-
je się ponadto o wiele bezpiecz-
niejsza.

Najważniejszym, wielofunk-
cyjnym zespołem wyposażenia 
hydraulicznego jest obrotnica 
wysuwna, która porusza się 
w kierunkach: pionowo i pozio-
mo z wykorzystaniem utwardzo-
nych, chromowanych prowadnic 
za pomocą niezależnie stero-
wanej pary siłowników hydrau-
licznych. Służy do mocowania, 

CTR 1000H40 Hydraulik

Pionowo, hydraulicznie 
wysuwane opory kątowe w nowej 
maszynie w wersji Luxus.
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obracania i przysuwania cię-
tego materiału do kątowników 
uchylnych. Z kolei dwuramienna 
obrotnica łańcuchowa wyposa-
żona jest w dwa wychylne, nie-
zależnie sterowane ramiona. Są 
na nich osadzone łańcuchy syn-
chronicznie napędzane silnikiem 
hydraulicznym, za pomocą któ-
rego odbywa się obracanie ma-
teriału. Przy cięciu długich kłód 
i ich częstym obracaniu zaleca-
ne jest wyposażenie maszyny 

Panel sterowania. Ściski zapobiegające prężeniu ciętych detali.

w dwie takie obrotnice, które 
wyraźnie skrócą czasy mani-
pulacji i poprawią wydajność 
maszyny.

Dwie profesjonalne pompy, 
w jakie wyposażone są wszyst-
kie pilarki Pilous FORESTOR 
w wersji Hydraulik, zapewniają 
wysokie prędkości i siły w ukła-
dzie. Za bezpieczne i szybkie 
unoszenie okrąglaków i przeno-
szenie ich na łoże maszyny od-
powiada z kolei dwuramienna, 

R E K L A M A

hydrauliczna ładowarka kłód. 
Każdy segment ramy wyposa-
żony jest w gniazda przezna-
czone do mocowania urządzeń 
załadowczych, a użytkownik 
może umieścić hydrauliczny 
zespół ładowarki w wybranej 
przez siebie pozycji. Sterowa-
nie siłownikami ładowarki jest 
niezależne, a załadunek nawet 
długich pni jest bardzo łatwy.

Wyposażenie hydrauliczne 
obejmuje również hydrauliczne 

zaciski do kłód, rolkę bierną 
unoszoną do poziomowania 
i manewrowania kłodą oraz 
rolkę unoszoną z napędem hy-
draulicznym do poziomowania 
i przesuwania kłody.

Sześć pilarek dla 
małych i dużych

Nowy trak Pilous Forestor 
kierowany jest do najbar-
dziej wymagających klientów. 
W nieco mniejszych i małych 

Nowy system zgarniacza desek.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO TRAKÓW PILOUS FORESTOR

Każdą z maszyn z oferty Pilous Forestor można ponadto dodatkowo wyposażyć, 
dostosowując maszynę do własnych potrzeb.

LG Automat służy do szybkiego i dokładnego, automatycznego 
ustawiania grubości cięcia. Po ustawieniu wartości na 
wyświetlaczu ramię piły taśmowej automatycznie przemieści 
się w wybrane położenie. Zapobiega to błędom ludzkim przy 
ustawianiu ręcznym, oszczędza czas i poprawia dokładność 
cięcia.

Umieszczony na ruchomym ramieniu agregat korowarki 
umożliwia oczyszczenie z piachu i kory miejsca wprowadzenia 
taśmy tnącej w kłodę. Zastosowanie frezowania wstępnego 
w miejscu wejścia piły w materiał zapobiega stępieniu taśmy, 
ogranicza częstotliwość wymiany pił taśmowych, podnosi ich 
żywotność, a także poprawia wydajność całej maszyny.

Hydrauliczny naciąg piły taśmowej służy do napinania 
taśmowej taśmy tnącej za pomocą ręcznej pompy hydraulicznej. 
Odczyt stopnia naciągnięcia taśmy wskazuje umieszczony 
w pobliżu manometr. Zawór ciśnieniowy zabezpiecza przed 
zbytnim naprężeniem taśmy.

Na skali amperomierza można odczytać wartość natężenia 
prądu wskazującą na stopień obciążenia silnika pilarki podczas 
pracy. Wskazania amperomierza są pomocne w doborze 
prędkości posuwu cięcia i określają stopień stępienia taśmy, 
której terminowa wymiana wydłuża żywotność i poprawia 
jakość cięcia.

Elektrycznie przestawna listwa z rolką napinającą taśmę tnącą 
poprzez łatwą i płynną regulację położenia rolki ogranicza 
długość pracującego fragmentu taśmy. Przyciski umieszczone 
na panelu sterującym umożliwiają płynny wybór pozycji rolki 
naciągu taśmy tnącej.

Podajnik uciętego materiału – przy ruchu powrotnym ramienia 
piły taśmowej po zakończeniu cięcia materiał za pomocą 
zderzaków przesuwany jest w kierunku panelu sterującego 
i umożliwia bardzo wygodny odbiór materiału lub jego dalsze 
przesunięcie na związane przenośniki taśmowe bądź rolkowe.

Ześlizg materiału za pomocą hydrauliki ustawiany jest na 
wysokość, zgodnie z wysokością odcinanego materiału. Służy 
do ześlizgnięcia się końca przesuwanego materiału na związane 
przenośniki taśmowe albo rolkowe.

Regulacja chłodzenia piły taśmowej wyraźnie ogranicza zużycie medium chłodzącego/
smarującego, ponieważ w systemie chłodzenia dodatkowo znajduje się elektromagnetyczny 
zawór przepływowy, który automatycznie otwiera się po włączeniu piły taśmowej, a zamyka 
po jej wyłączeniu.

Ciśnieniowy, dwustronny system chłodzenia taśmy tnącej składa się z pompy ciśnieniowej 
umieszczonej w zbiorniku z medium chłodzącym, elektromagnetycznego 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 spokojniejszą pracą taśmy tnącej, 
wydłuża żywotność narzędzia i podnosi dokładność cięcia.

zakładach sprawdzą się z kolei 
pozostałe maszyny z tej rodzi-
ny: CTR 710M, CTRO 800S, CTR 
520 oraz duże traki z wyposa-
żeniem hydraulicznym, które 
zwiększa zarówno komfort 
obsługi, jak i bezpieczeństwo. 
Najbardziej zaawansowaną 
maszyną wśród urządzeń (obok 
nowego traka w wersji Luxus) 
jest model CTR 1000H40 Hy-
draulik, na którym można uzy-
skać długość cięcia (bez sekcji 
przedłużających) 7,6 m. Jest to 
pilarka o masywnej konstrukcji, 
wyposażona w szybki posuw 
mostu z automatycznym zwal-
nianiem w położeniach krańco-
wych. Dwustronne prowadzenie 
mostu przejazdowego pozwala 
na zamontowanie wydajnego 
wyposażenia hydraulicznego 
w celu łatwego manewrowa-
nia nawet wielkimi, grubymi 
kłodami. W kombinacji z silni-
kiem o dużej mocy takie wy-
posażenie pozwala na płynne 
ściąganie nawet ciężkich kłód 
za pomocą podajnika uciętego 
materiału. Wersja podstawowa 
pilarki CTR 1000H 40 Hydrau-
lik pozwala na piłowanie kło-
dy o długości 7,6 m. Maszyna 
w tej wersji wyposażona jest 
w wysuwną obrotnicę kłód, dwa 
zaciski do kłód, pięć kątowo 
i wysokościowo regulowanych 
ograniczników, wyrówniar-
kę końca kłody, wyrówniarkę 
końca kłody z posuwem pozio-
mym oraz silnik o mocy 15 kW 
(opcjonalnie 18 kW).

Prowadzenie taśmy piły 
odbywa się pomiędzy płyt-
kami z węglików spiekanych. 
Przedłużacze sekcji o długo-
ści cięcia 3 m umożliwiają 
zainstalowanie wyposażenia 
hydraulicznego według wy-
magań klienta. Podstawowa 
sekcja przejazdowa i sekcje 
przedłużające są wyposażone 
w otwory/gniazda do moco-
wania zespołów wyposażenia 
hydraulicznego. Użytkownik 
może w prosty sposób zmie-
niać układ agregatów i roz-
mieszczać je w wygodnych dla 
siebie pozycjach.                   

  |  Rem-Tech

www.wydawnictwofaktor.plMASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM  |  4 (44) 201744

M A S Z Y N Y  T A R T A C Z N E



R E K L A M A

Kapówka KPA 52S 
Najnowsza kapówka au-

tomatyczna firmy Jabłoński to 
urządzenie, w którym już na 
pierwszy rzut oka widać świeży 
design. Maszyna ma szeroko 
otwieraną, panoramiczną osłonę, 
dzięki której operator ma lepszą 
kontrolę nad przebiegiem proce-
su cięcia. 

Dużym udogodnieniem dla 
osoby, która obsługuje maszy-
nę, jest możliwość sterowania 
ręcznie za pomocą joysticka 
proporcjonalnego oraz ręczne 
wyzwalanie cięcia. Ponadto ka-
pówka może pracować jak zwy-
kła optymalizerka z odczytem 

Nowość od  
ZM JABŁOŃSKI

W ofercie maszyn tartacznych  
ZM JABŁOŃSKI pojawiła się  
nowość. Na bazie sprawdzonych 
i pracujących w wielu zakładach 
drzewnych w Polsce kapówek 
z czytnikiem znacznika luminescencji  
oraz optymalizacją długości cięcia 
z rodziny KPA skonstruowano urządzenie 
KPA 52S, w którym producent wprowadził 
szereg udogodnień zwiększających 
komfort pracy.

Kapówka KPA 52S

znacznika (kreski fluorescencyj-
nej). Model KPA 52S od swoich 
poprzednich wersji różni się 
możliwością pracy na tarcicy 
nieobrzynanej, a długość cięcia 
w maszynie wynosi aż 650 mm 
(wysokość cięcia to maksymal-
nie 55 mm). Dzięki wyposażeniu 
jej w serwonapęd o wyższej niż 
w dotychczas oferowanych mo-
delach prędkości posuwu i dyna-
mice pracy, model ten sprawdzi 
się szczególnie w tych zakładach, 
które dążą do optymalizacji pra-
cy i skrócenia poszczególnych 
etapów produkcji.                    

  |  ZM Jabłoński

Znaki charakte-
rystyczne nowej 

kapówki – szeroka, 
panoramiczna osłona 

i nowy wygląd.
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Traki Africa XE 160 mogą 
przecinać kłody o maksymalnej 
średnicy 160 mm.

Maszyny sprawdzą się szczególnie w przypadku 
twardych gatunków.

Masywna konstrukcja traków Africa zaprojektowana 
została z myślą o obróbce szczególnie ciężkich kłód.

Traki Africa do 
zadań ekstremalnych

Do kłód o maksymalnej 
średnicy 135 mm przeznaczony 
jest trak Africa 135, natomiast 
w tych zakładach, w których 
przecierane są większe kłody (o 
średnicy do 160 mm), sprawdzi 
się model Africa 160.

Obie maszyny zostały za-
projektowane jako stacjonarne 
traki do przecierania szczegól-
nie twardych gatunków drew-
na. Wyposażone są w solidne, 
20-milimetrowe podpory ze 
stali, które łączą ze sobą dwa 

Przetestowane na  
najtwardszych 
gatunkach drewna

Traki SERRA pracują dziś w najróżniejszych zakątkach globu, gdzie 
każdego dnia zwycięsko wychodzą z próby ogniowej, jaką jest przecieranie 
najtwardszych gatunków drewna. W tak ekstremalnych zastosowaniach 
szczególnie sprawdzą się traki Africa XE 135 i XE 160. Równie solidna jest 
konstrukcja traków Montana, które bez problemu poradzą sobie z przecięciem 
kłody o średnicy powyżej 1 m. Tańszą i bardziej wydajną alternatywą dla 
konwencjonalnych rozwiązań jest z kolei pilarka taśmowa MK 402.

wysokie dwuteowniki, stano-
wiąc fundament dla szczegól-
nie ciężkich kłód.

W wersji standardowej 
traka Africa 160 hydraulicznie 
sterowany jest posuw głowi-
cy i regulacja jej wysokości, 
ustawianie prowadnika piły, 
jak również manipulacja kłody 
(załadunek, obracanie, moco-
wanie). Aby operator miał do-
brą widoczność, jego kabina 
jest sterowana hydraulicznie 
i można ją przestawiać zarów-
no na wysokość, jak i na boki. 
Kabina operatora dostępna jest 

również w wersji „kabrio”. Trak 
Africa XE 160 napędzany jest 
silnikiem elektrycznym o mocy 
22 kW (opcjonalnie 32 kW), 
a głowica piły osadzona jest 
ukośnie. Model ten sprawdza 
się szczególnie w przypadku 
gatunków tropikalnych, stąd 
też wiele urządzeń z tej serii 
pracuje na kontynencie afry-
kańskim. W Europie trak ten 
wykorzystywany jest w wielu 
zakładach, które przecierają 
twarde gatunki.

Żadna z maszyn z tego ty-
poszeregu nie wymaga budowy 

specjalnych fundamentów, 
a ich instalacja nie jest skom-
plikowana. W zależności od 
gatunku drewna i obsługi wy-
dajność traków może wynieść 
nawet 40 m³ na zmianę.

Traki Montana na 
miarę potrzeb

Solidne traki Montana do-
stępne są w wersji elektrycz-
nej (model ME 110) lub w wersji 
diesel (model MD 110). Druga 
z wersji pozwala całkowicie 
uniezależnić się od dostaw 
prądu. Standardowo napęd 
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Hydrauliczny system podnoszenia 
i ustawiania wysokości.

Transportery i rolki wykonane ze 
stali i napędzane hydraulicznie.

Pilarka wielogłowicowa MK-402

Szymon Pakuła
ul. Wiśniowa 3, 64-421 Kamionna
tel. 601 670 224     www.serra.pl

R E K L A M A

agregatu głowicy tnącej ma 
moc 18,5 kW (na życzenie 22 
kW silnik elektryczny) lub silnik 
turbodiesel Kubota z czterema 
chłodzonymi cieczą cylindrami 
o pojemności skokowej 1,5 li-
tra, co daje 33 kW na brzesz-
czot piły.

Obie maszyny, podobnie jak 
mniejsze modele ME i MD 90, 
mają zespawaną ramę, która 
może mieć przykręcone belki 
poprzeczne.

Nawiercenia w przyspa-
wanych belkach poprzecznych, 
które wykonywane są modu-
łowo, można dopasować do 
wymagań klienta. Dzięki temu 
istnieje możliwość dostoso-
wania układu hydraulicznych 
komponentów maszyny do 
indywidualnych potrzeb. Rama 
jest ocynkowana ogniowo, co 
zapewnia jej długą żywotność 
i odporność antykorozyjną.

Głowica tnąca w trakach 
Montana jest osadzona uko-
śnie, co zapewnia lepsze efek-
ty obróbki niż piły taśmowe, 
tnące pod kątem 90°. Maszyny 

bez problemu poradzą sobie 
z przecięciem kłody o średni-
cy powyżej 1 m. Oczywiście 
również i w tych modelach za-
stosowano najwyższą ochronę 
antykorozyjną, aby jak najdłużej 
zachować żywotność traka. Ci-
chą pracę traków zapewniają 
ciężkie, odlane ze stali koła 
o średnicy 800 mm.

Pilarka taśmowa  
MK 402

Pilarka taśmowa MK 402 
w wersji standardowej jest 
wyposażona w dwie głowice 
przecierające, jednak istnie-
je możliwość zainstalowania 
w maszynie nawet pięciu gło-
wic (model MK 405). Szerokość 
cięcia wynosi 80-420 mm, 
a wysokość – od 7 do 420 mm. 
Aby zwiększyć efektywność 
obróbki, pilarka posiada au-
tomatyczny system powrotu 
surowca.

Model MK 402 jest wypo-
sażony w taśmy o szerokości 
80 mm, a hydraulicznie na-
pędzane rolki i transportery 

gwarantują niezakłóconą pra-
cę maszyny nawet podczas 
obróbki najcięższych elemen-
tów. Taki system napędu oraz 
taśma doprowadzająca wyko-
nana ze stali eliminują ryzyko 
ześlizgnięcia się surowca.

Hydraulicznie sterowany 
jest również mechanizm pod-
noszenia surowca, który uła-
twia precyzyjne ustawienie 

Trak Serra Africa XE 160

Trak Serra Montana ME 110

parametrów cięcia na czytel-
nej skali. Zaletą maszyny jest 
też niewielkie zapotrzebowanie 
na energię, której maksymalny 
pobór wynosi zaledwie 11 kW 
na głowicę. Wielogłowicowa pi-
larka taśmowa MK 402 może 
współpracować z innymi ma-
szynami SERRA, np. z trakiem 
Africa XE 160.                        

  |  Serra
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Wszystkie piły z czasem ulega-
ją stępieniu. Może nastąpić to 
bardzo szybko, ale umiejętne 
posługiwanie się nimi spowo-
duje, że będą długo i sprawnie 
pracowały. Od czego zależy 
tempo, w jakim piły ulegają stę-
pieniu? Przede wszystkim od ich 
użytkowania, ale także od ob-
rabianego materiału. Piły tępią 
się szybciej przy cięciu różnego 
rodzaju płyt lub sklejek niż przy 
cięciu drewna litego, ponieważ 

Jak ostrzyć  
piły tarczowe na sucho?

Ostrzarka SOPW-150 
firmy Boran to urządzenie 
przeznaczone do ostrzenia pił 
tarczowych metodą na sucho, 
a mikroruch II faza – opcja, jaką 
zastosował producent w tej 
ostrzarce, pozwala zachować 
prawidłową geometrię kątów 
natarcia i przyłożenia piły.

produkty drewnopochodne za-
wierają kleje oraz różne zanie-
czyszczenia. Istotne znaczenie 
mają też parametry cięcia, takie 
jak zachowanie odpowiedniej 
prędkości obrotowej piły czy 
zastosowane prędkości posuwu.

„Użytkownik powinien prze-
strzegać wszystkich zaleceń 
producentów pił, ponieważ po 
przekroczeniu pewnego pro-
gu stępienia bardzo szybko 
następuje dalsze zużycie piły. 

Obciążenia występujące w pro-
cesie cięcia bardzo szybko wów-
czas wzrastają” – mówi Maciej 
Borkowski z firmy Boran.

Po czym poznać, że 
piła jest zużyta?

Jest kilka objawów zużycia 
piły. Przede wszystkim są to: 
wzmożony hałas podczas cię-
cia, możliwy spadek obrotów 
wrzeciona, rosnący pobór mocy, 
a także przegrzanie piły. Można 

przy tym zaobserwować gorszą 
jakość powierzchni i krawędzi 
ciętego materiału, a sama piła 
ma tendencję do odchylania się 
na boki.

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.

Ostrzarka SOPW-150
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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 przypadku 
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 przy-
sunięcie ściernicy 
do zęba do pewnej 
odległości.

Rys. 4. Mikroruch II faza – dosunięcie ściernicy 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 nieprawidłowy

Ząb ostrzony metodą 
z mikroruchem II faza  
– profil ostrza prawidłowy

Ostrzarka SOPW-150
Firma Boran konstruuje 

ostrzarki do pił tarczowych, a jej 
najnowszą propozycją w tym 
zakresie jest model SOPW-150 
z mikroruchem II faza, który 
umożliwia zachowanie prawi-
dłowej geometrii ostrza zęba. 
Rozwiązanie to polega na tym, 
że ściernica w pierwszej fazie 
wprowadzana jest w pewnej 
odległości od zęba, a następnie 
jest do niego dosuwana. Zapo-
biega to zeszlifowaniu końca 
ostrza zęba oraz w znacznym 
stopniu oszczędza ściernicę, 
chroniąc ją przed zaokrągleniem 
krawędzi nasypu ścierniwa.

R E K L A M A

„Ostrzarka SOPW-150, któ-
rą produkuje nasza firma, ostrzy 
piły tarczowe metodą na sucho. 
Zastosowana w niej ściernica ma 
nasyp ścierniwa dostosowany do 
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 większe) 
oraz wszystkie kształty zębów 
występujących w piłach tarczo-
wych: proste, naprzemianskośne 
i trapezowe. Dużą jej zaletą jest 
również to, że ostrzy ona zarów-
no kąty natarcia, jak i przyłoże-
nia” – mówi Maciej Borkowski.  

  |  Boran

Podczas ostrzenia pił w ostrzarce SOPW-150 ściernica w pierwszej fazie wprowadzana jest w pewnej odległości od zęba, a następnie jest do niego 
dosuwana. Zapobiega to zeszlifowaniu końca ostrza zęba oraz w znacznym stopniu oszczędza ściernicę, chroniąc ją przed zaokrągleniem krawę-
dzi nasypu ścierniwa.
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Nowe zestawy elektronarzędzi 
BLACK+DECKER™ powstały 
z myślą o majsterkowiczach 
i entuzjastach DIY, użytkowni-
kach okazjonalnych chcących 
mieć wybrany zestaw w pogo-
towiu i wszystkich pracujących 
w miejscach bez dostępu do sieci 
elektrycznej. Szeroka gama pro-
duktów daje możliwość dopaso-
wania zestawu do swoich potrzeb, 
a zapakowane w wytrzymałą, 
sztywną torbę narzędzia można 
zabrać ze sobą w każde miejsce. 
Zaletą proponowanego rozwiąza-
nia jest też brak kabli (wszystkie 
pracują na wydajnych akumula-
torach litowo-jonowych), a także 
cena korzystniejsza niż przy zaku-
pie pojedynczych urządzeń.

Elastyczna 
konfiguracja 
w sztywnej torbie

Inżynierowie BLACK+ 
DECKER™ świetnie wyczuli 

Konfiguracja idealna – 
BLACK+DECKER™

Zestaw bezprzewodowych 
elektronarzędzi BLACK+DECKER™ 
to rozwiązanie opracowane 
w efekcie żmudnej pracy 
specjalistów zatrudnionych przez 
największego na świecie producenta 
elektronarzędzi i akcesoriów, 
firmę Black & Decker. Zadaniem 
było znalezienie optymalnej 
konfiguracji bezprzewodowych 
elektronarzędzi, które pozwoliłyby 
wykonać tak bardzo różnorodne 
zadania, jak budowa domku 
na drzewie, renowacja starej 
komody i podwieszenie sufitu 
w przedpokoju.

potrzeby użytkowników i stwo-
rzyli zestawy bezprzewodowych 
elektronarzędzi spełniające wie-
le wymagań. I tak np. miłośnicy 
starych mebli, które dzięki reno-
wacji zyskują drugie życie, mogą 
wybrać zestaw elektronarzędzi 
BLACK+DECKER™ ze szlifierką, 
ci, którzy planują remont i po-
trzebują sprawdzonego sprzę-
tu, do dyspozycji mają zestaw 
z wiertarką udarową, wyrzynar-
ką, szlifierką i dwoma bateriami 
– w sam raz na cięższe prace. 
A wszystko to mieści się w jednej 
mocnej, sztywnej torbie.

Bez kabli,  
bez kłopotu

Każdy, kto nawet przez 
krótki czas remontował dom 
lub majsterkował w garażu czy 
warsztacie u dziadka, wie, jak 
niebezpieczne mogą być kable 
od sprzętu leżące na podło-
dze. Problem ten w zestawach 

BLACK+DECKER™ został wyeli-
minowany dzięki bateriom lito-
wo-jonowym. Pozwalają one na 
długą i swobodną pracę również 
tam, gdzie nie ma gniazdka za-
silania.

Energia  
z jednego źródła

Niezależnie od wybranego 
zestawu elektronarzędzi BLACK+ 
DECKER™ wszystkie jego ele-
menty – wiertarki i zakrętarki 
udarowe, szlifierki czy wyrzy-
narki – korzystają z tego samego 

akumulatora litowo-jonowego 18 
V o mocy 1,5 Ah. Dzięki szybko 
ładującej się baterii, pasującej 
do wszystkich elektronarzędzi, 
można np. wywiercić otwory 
na kołki rozporowe w karton-
-gipsie wiertarko-wkrętarką 
udarową, by za chwilę walczyć 
z opornymi wkrętami przy 
pomocy wydajnej zakrętar-
ki – wystarczy jedna chwila, by 
przełożyć akumulator do dru-
giego elektronarzędzia.         

  |  Black & Decker

Zestawy narzędzi BLACK+DECKER™
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Prawidłowe ostrzenie pił  
taśmowych, trakowych i tarczowych

Pracujące z trudem i szybko zużywające się piły taśmowe, trakowe i tarczowe to 
utrapienie wielu zakładów obróbki drewna. Jak zaradzić tym problemom? Przede 
wszystkim – trzeba prawidłowo ostrzyć, co oznacza rygorystyczne przestrzeganie 
schematu: słaby, lekki szlif (parę iskier) z czoła zęba (płaszczyzny natarcia), 
a intensywny, silny szlif z góry zęba (płaszczyzny przyłożenia). W połączeniu 
z profesjonalnym sprzętem (ostrzarki i myjki) taka technika ostrzenia zagwarantuje 
efektywną i długotrwałą pracę pił.

Krok pierwszy  
– szkolenie

Firma Zakład Metalowy 
Drozdowski jest znana i ceniona 
na polskim rynku już od wielu lat, 
oferując szeroki asortyment ma-
szyn do obróbki drewna. Ważny 
obszar produkcji przedsiębior-
stwa stanowią myjki i ostrzarki 
do pił, które oferowane są w pa-
kiecie z kompleksowym przeszko-
leniem w zakresie prawidłowego 
ostrzenia. Jest to o tyle ważne, że 
w przypadku nieprzestrzegania 
wspomnianego powyżej sche-
matu prawidłowego ostrzenia 
skraca się żywotność pił i spada 
efektywność cięcia drewna. Po 
każdym nieprawidłowym ostrze-
niu zęby piły zaczynają uzyskiwać 
zły profil, ponadto ciągle maleje 
kąt natarcia zęba i zaczyna on 
odbiegać od tego ustawionego 
na ostrzarce, a ściernica uzy-
skuje zły profil (przy prawidłowej 
pracy operatora ściernica układa 
się samoczynnie do profilu zęba, 
jaki maszyna ma zadany). Każde 
kolejne ostrzenie to nakładanie 
się na siebie powyższych błę-
dów, co prowadzi do całkowitej 
deformacji zębów oraz ściernicy 
i w końcowym efekcie do niewła-
ściwej pracy pił, a w przypadku 
pił taśmowych – do ich szybkie-
go pękania. Dlatego, jeśli zależy 

nam na utrzymaniu wysokiej ja-
kości cięcia i jak najdłuższej ży-
wotności pił, warto postawić 
na profesjonalne, sprawdzone 
maszyny do ostrzenia, a także 
przejść szkolenie na temat wła-
ściwego przeprowadzania tego 
procesu.

Krok drugi  
– oczyszczenie piły

Zanim przystąpimy do 
ostrzenia, konieczne jest do-
kładne oczyszczenie piły z żywic 
i klejów, co zagwarantuje wła-
ściwe przeprowadzenie całego 
procesu oraz pozwoli uzyskać 
wysoką jakość cięcia. Zamiast 
czasochłonnego i żmudnego 
czyszczenia ręcznego cały ten 
proces można przeprowadzić na 
specjalnych urządzeniach, które 
znajdziemy w ofercie firmy ZM 
DROZDOWSKI. Są to specjalne 
myjki przeznaczone zarówno 
do pił tarczowych (MP-800), jak 
i do pił taśmowych (MT-5). W obu 
urządzeniach czyszczenie odby-
wa się mechanicznie za pomocą 
zestawu stalowych szczotek tar-
czowych z użyciem emulsji wod-
nej, ale bez jakichkolwiek środków 
żrąco-myjących. Myjka MP-800 
umożliwia czyszczenie pił o śred-
nicach 300-800 mm, a szero-
kość czyszczonego obwodu piły 

wynosi 100 mm. Urządzenie 
wyposażone jest w silnik główny 
o mocy 0,55 kW/400 V, elektro-
pompkę (0,16 kW/400 V) oraz 
zestaw 12 stalowych szczotek 
o średnicy 160-175 mm. Regula-
cja czasu pracy programu wynosi 
20 s do 10 min.

Myjka pił taśmowych MT-5 
pozwala na skuteczne oczyszcze-
nie z żywic i klejów pił taśmowych 
o długości od 3800 do 5000 mm 
i szerokości 30-60 mm. Czas 
czyszczenia piły wynosi 2-3 min. 
Urządzenie ma wbudowany silnik 
o mocy 0,55 kW/400 V i elektro-
pompkę 0,18 kW/400 V. Wypo-
sażone jest w zestaw stalowych 
szczotek czyszczących o średnicy 
160-175 mm.

Krok trzeci  
– ostrzenie piły

Po oczyszczeniu pił z żywic 
i klejów można rozpocząć proces 
ostrzenia. W ofercie firmy ZM 
Drozdowski znajdują się ostrzar-
ki przeznaczone do różnego typu 
pił, umożliwiające ostrzenie auto-
matyczne, półautomatyczne lub 
manualne.

W przypadku pił trakowych 
świetnie sprawdzi się ostrzarka 
OS-2M, która po wyposażeniu 
w dodatkowe akcesoria może 
posłużyć także do ostrzenia 

Myjka pił tarczowych MP-800

Myjka pił taśmowych MT-5
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szerokich pił taśmowych oraz 
tarczowych rozwieranych lub 
stellitowych. Wysokość ostrzo-
nych zębów może wynosić 5-35 
mm. W przypadku pił trakowych 
ich maksymalna długość to 1800 
mm, a szerokość 70 do 180 mm; 
w przypadku pił taśmowych 
maksymalna długość to 12 m, 
a szerokość od 55 do 240 mm. 
Możliwe średnice pił tarczowych 
to 250-900 mm (na zamówienie 
nawet do 1500 mm).

Urządzeniem, które pozwala 
na szybkie, automatyczne ostrze-
nie pił tarczowych z węglikiem 
spiekanym o różnych typach 
uzębień i średnicach od 100 do 
1000 mm, jest ostrzarka OSW-
-5A i OSW-5AX. Moduł elektro-
niczny umożliwia programowanie 
ilości ostrzeń zęba, po czym cykl 
ostrzenia zostaje samoczynnie 
zatrzymany, a prawidłowe chło-
dzenie strefy ostrzenia zęba za-
pewnia elektropompka. Model 
OSW-5AX różni się od modelu 
OSW-5A jedynie funkcją ostrzenia 
płaszczyzn skośnych przyłożenia 
do 45 stopni, pozostałe parame-
try obu typów są identyczne.

W ofercie firmy ZM DROZ-
DOWSKI znajduje się także 
manualna ostrzarka do pił tar-
czowych z węglikiem spiekanym 
– model OSW-5M, która sprawdzi 
się przy wielu różnych typach uzę-
bienia. Zakres średnic pił wynosi 
od 100 do 600 mm. Posuwy ro-
bocze wykonywane są ręcznie 
przez obsługującego za pomocą 
dźwigni. W trakcie zbliżania się 
ściernicy do zęba ostrzonego na-
stępuje samoczynne zaciśnięcie 
piły umożliwiające stosowanie 
dużych naddatków na szlifowa-
nie. Ostrzarka jest wyposażona 

Ostrzarka OS-2M

Ostrzarki OSW-5A  
i OSW-5AX do ostrzenia 
pił tarczowych z węglikiem 
spiekanym.

Manualna ostrzarka do pił tar-
czowych z węglikiem spiekanym 
– model OSW-5M.

Rodzaj ostrzonych pił trakowe, tarczowe, taśmowe do 12 m

Wysokość ostrzonych zębów 5-35 mm

Podziałka ostrzonych zębów 8-80 mm

Kąt natarcia zębów 3-30 stopni

Maks. dł. ostrzonych pił trakowych 1800 mm

Średnice ostrzonych pił tarczowych 250-900 mm (na zamówienie do 
1500 mm)

Maks. długość ostrzonych pił taśmo-
wych (dł. ustalana z klientem)

– do 5,6 m
– do 12 m – specjalne prowadniki

Szerokość pił trakowych 70 do 180 mm

Prędkość posuwu 30/40 zębów/min (opcja 10-80 
zębów/min)

Ściernica 250 × 10 (8) × otwór 32 mm

Długość prowadnicy piły 2000 mm

Silniki napędowe:

+ dodatkowo ostrzenie na mokro: 

– ściernica 1,1 kW/400 V,
– posuw 0,25/0,75 kW /400 V
– wyciąg pyłu 0,55 kW/400 V  
(ostrzenie na sucho)
– elektropompka 0,15 kW/400 V 

Wymiary gabarytowe 1,05 × 0,90 × 1,40 m

Masa 320 kg

O S -2 M

O S W - 5 A ,  O S W - 5 A X

O S W - 5 M

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
– posuwu
– elektropompki

– 0,37 kW/400 V/2800 obr.
– 0,55 kW/400 V/1500 obr.
– 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

Zakres ostrzonych średnic 100 do 600 mm

Typy ostrzonych uzębień GM, GS, GT, GW, GD

Zakres ostrzonych kątów natarcia -5 do +30 stopni

Zakres ostrzonych kątów przyłożenia 10 do 25 stopni

Zakres ostrzonych kątów płaszczyzn 
skośnych 0 do 20 stopni lewo-prawo

Ściernica diamentowa płaska typ 4A2 150 × otwór × 32 × 6 × 2 mm lub inne 
ściernice specjalne Ø150 mm

Szybkość podawania – posuw ręczny 
przezdźwignia do 30 zębów/min

Podziałka ostrzonych zębów 10 do 120 mm

Silniki napędowe:
– ściernicy
– elektropompki

– 0,37 kW/380 V/2800 obr.
– 0,10 kW/400 V/2800 obr.

Gabaryty ostrzarki 0,80 × 0,90 × wys. 1,30 m

Masa 180 kg
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podziałki na indywidualne zamó-
wienie). Zmiany parametrów zęba 
dokonuje ręcznie operator. Tarcza 
ścierna otrzymuje napęd od sil-
nika elektrycznego, natomiast 
posuw piły napędzany jest przez 
motoreduktor. Maszyna posiada 
krzywkę, która umożliwia uzyska-
nie wielu modyfikacji profilu zęba 
poprzez różne kombinacje położe-
nia zabieraka. Jeden obrót krzyw-
ki zamyka cykl ostrzenia jednego 
zęba. Ostrzarka wyposażona jest 

w pompkę do chłodzenia zęba 
podczas procesu ostrzenia.

Rozwinięciem powyższego 
modelu jest ostrzarka OWM-4M. 
Umożliwia ona ostrzenie dowol-
nych kształtów zęba z podziałką 
od 4 do 38 mm. Po zastosowaniu 
dodatkowego wyposażenia moż-
na na niej ostrzyć również piły do 
małych pilarek ramowych piono-
wych (jak PRP-58 firmy Drozdow-
ski), piły do minigatrów (Neva itp.) 
oraz piły tarczowe rozwierane lub 
stellitowe o średnicy od 100 do 
350 mm.

Ostrzarki OS-2M, OW-4 oraz 
OWM-4M standardowo wyposa-
żone są w ściernicę ceramiczną, 
która układa się samoczynnie do 
profilu zęba, jaki ostrzarka ma za-
dany i nie wymaga dodatkowego 
ręcznego profilowania przez ope-
ratora pod warunkiem, że prze-
strzega on elementarnych zasad 
ostrzenia. Nowa ściernica uzyskuje 
właściwy profil już po około 30 mi-
nutach pracy. Bardzo ważne jest 
również dobranie ściernicy pod 
względem twardości i ziarnistości. 
Parametry ściernicy podaje produ-
cent na podstawie charakterystyki 
ostrzarki, tzn. prędkości obrotowej 
wrzeciona, łożyskowania wrze-
ciona oraz rodzaju ostrzonych pił. 
Jeśli ściernica zbyt łatwo „przypala” 
piłę (nawet na cienkim szlifie), na-
leży zastosować ściernicę o klasę 
miększą lub grubsze ziarno. Jeśli 
natomiast zbyt szybko się „sypie”, 
konieczna jest zmiana o klasę 
twardszą lub drobniejsze ziarno. 
Kolor ściernicy nie jest ważnym 
parametrem w przypadku ostrze-
nia ww. typów pił.

Ostrzarki OW-4 i OWM-
-4M mogą być również szybko 
przestawione w funkcję pracy ze 
ściernicą borazonową. Jednak ZM 
DROZDOWSKI nie poleca stoso-
wania borazonu użytkownikom, 
którzy posiadają piły taśmowe 
o różnorodnych kątach natarcia 
i wysokościach zęba stosow-
nie do drewna miękkiego oraz 
twardego, gdyż wówczas uciąż-
liwe, czasochłonne i kosztowne 
staje się wymienianie ściernic 
borazonowych na ostrzarce.  

  |  Drozdowski

• Długość ostrzonych pił taśmowych: 2400-5000 mm
• Szerokość ostrzonych pił taśmowych: 15-60 mm
• Wysokość ostrzonych zębów: 4-7 mm
• Zakres kąta natarcia: 1-20°
• Podziałka ostrzonych zębów: 22 mm 
 (12-32 mm na zamówienie)
• Szybkość ostrzenia: 40 zębów/min 
• Napęd elektryczny:
 - wrzeciono: silnik elektryczny 0,18 kW / 400V / 2800 r.p.m.             
 - posuw: silnik elektryczny 0,15 kW / 400V / 900 r.p.m.
• Ściernica (profi luje się samoczynnie): średnica 150 mm × 

grubość 6 mm × otwór 20 lub 30 mm (borazon Ø150 mm)
• Gabaryty maszyny: 800 × 700 × wys. 1300 mm
• Waga maszyny: 120 kg

UNIWERSALNA OSTRZARKA PIŁ DO DREWNA OS-2M OSTRZARKA DO PIŁ TAŚMOWYCH OW-4
• Rodzaj ostrzonych pił: trakowe, tarczowe, taśmowe do 12 mb
• Wysokość ostrzonych zębów: 5-35 mm
• Podziałka ostrzonych zębów: 8-80 mm
• Kąt natarcia zębów: 3-30°
• Max długość ostrzonych pił trakowych: 1800 mm
• Średnice ostrzonych pił tarczowych: 250-900 mm 
 (na zamówienie do 1200 mm)
• Max długość ostrzonych pił taśmowych:
 - do 5,6 mb
 - do 12 mb (specjalne prowadniki)
• Szerokość pił taśmowych: 50-240 mm
• Szerokość pił trakowych: 70-180 mm
• Prędkość posuwu: 30/40 zębów/min
 (opcja 10-80 zębów/min)

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

drozdowski_1-4_mwpd.indd   1 18.12.2017   14:24

Ostrzarka OW-4 do pił 
taśmowych

Ostrzarka do pił OWM-4M

w elektropompkę do chłodzenia 
strefy ostrzenia zęba oraz w sta-
nowiskowe oświetlenie 24 V.

W cyklu półautomatycznym 
pracuje z kolei ostrzarka do pił 
taśmowych OW-4. Szerokość 
ostrzonych pił to 15-60 mm. 
Płynna regulacja skoku ściernicy 
(góra-dół) daje możliwość usta-
wienia różnych wysokości zęba, 
natomiast wielkość podziałki 
zęba jest przystosowana w stan-
dardzie do podziałki 22 mm (inne 

O W - 4

O W M - 4 M

Długość ostrzenia pił taśmowych 2000 do 5500 mm

Szerokość ostrzonych pił 15 do 80 mm

Wysokość ostrzonych zębów zależnie od profilu 3 do 12 mm

Podziałka ostrzonych zębów 4 do 38 mm

Zakres kąta natarcia ostrzenia 2 do 25 stopni

Szybkość ostrzenia 40 i 60 zębów/min
na zamówienie (opcja) 60 i 120 zębów/min

Napędy 400 V:
– wrzeciono
– posuw

– 0,18 KW/2800 obr.
– 0,18 KW/0,25 kW

Ściernica (profiluje się samoczynnie!)
– średnica
– grubość
– otwór

– 150 mm
– 4 do 8 mm zależnie od podziałki zęba
– 20 do 30 mm

Gabaryty ostrzarki 1,00 × 0,70 × H 1,25 m

Masa 130 kg

Długość ostrzonych pił taśmowych 2400-5000 mm

Szerokość ostrzonych pił taśmowych 15-60 mm

Wysokość ostrzonych zębów 4-7 mm

Zakres kąta natarcia 1-20 stopni

Podziałka ostrzonych zębów 22 mm (12-32 mm na zamówienie)

Szybkość ostrzenia 40 zębów/min

Napęd:
– wrzeciono
– posuw

– silnik elektr. 0,18 kW/400 V/2800 obr.
– silnik elektr. 0,15 kW/400 V/900 obr.

Ściernica (profiluje się samoczynnie!) 150 × 6 × otwór 20 lub 30 mm (borazon 
Ø 150 mm)

Gabaryty maszyny 800 × 700 × wys. 1300 mm

Waga 120 kg

R E K L A M A
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Innowacje i nowości
Wśród targowych nowości 

znalazło się wiertło puszkowe 
PCD o jedynej, niepowtarzal-
nej w Europie geometrii ostrza 
i technologii wykonania.

„Narzędzie wykazuje się 
dużą skutecznością podczas 
obróbki materiałów drewnopo-
chodnych, szczególnie wyso-
ką jakością krawędzi otworów 
w materiałach z różnorodną 
okleiną. Wyjątkowe w wiertle 
jest zastosowanie podwójnej 
liczby nacinaków o specjalnej 
geometrii i rozdzielacza wióra 
na powierzchni czołowej, dzię-
ki czemu uzyskano narzędzie 
o niskich oporach skrawania, za-
pewniające wysoką wydajność. 

Narzędzia dla producentów 
mebli, okien, drzwi i podłóg

Firma POLCOMM jest producentem narzędzi 
skrawających, kierowanych do różnych grup 
odbiorców z branży drzewnej i meblarskiej. 
Szeroki wachlarz nowości prezentowanych 
przez firmę na targach DREMA na jej stoisko 
przyciągnął bardzo wielu zwiedzających.

Wiertło wykorzystywane jest do 
produkcji mebli z płyty komór-
kowej z wstawkami płyty wió-
rowej” – mówi Iwona Paczuska, 
specjalistka ds. marketingu i PR 
w firmie POLCOMM.

Narzędziem zaprojektowa-
nym do wiercenia w poprzek 
włókien, które jednocześnie 
wykonuje kilka operacji obrób-
czych: wiercenie, powiercanie, 
fazowanie obu stron otworu oraz 
zaokrąglanie krawędzi elemen-
tu, jest specjalistyczne wiertło 
stopniowe z ostrzami z węglika 
spiekanego. Wykazuje się ono 
dużą skutecznością przy obróbce 
różnych gatunków drewna.

Trzecią z prezentowanych 
innowacji był frez trzpieniowy 

spiralny wykańczający HM/PCD. 
To wysokospecjalistyczne narzę-
dzie przeznaczone do drewna 
i materiałów drewnopochodnych 
oklejonych folią, papierem, lami-
natem lub fornirem. Minimalna 
średnica obrabianego profilu, do 
którego dedykowany jest frez, 
wynosi 3 mm. Narzędzie zosta-
ło tak zaprojektowane, aby efek-
tywnie obrabiało jednocześnie 
dwa gatunki materiału: płytę 
HDF i MDF. Zastosowano w nim 
połączenie ostrza z węglika 
spiekanego i diamentu polikry-
stalicznego. W efekcie w płycie 
HDF pracuje diamentowe ostrze, 
a w MDF ostrze z węglika spie-
kanego.

Na poznańskich targach PO-
LCOMM zaprezentował ponad-
to kilka nowości produktowych, 

m.in. najnowszą konstrukcję gło-
wicy formatyzującej z ostrzami 
z diamentu polikrystalicznego.

„Głowica przeznaczona jest 
do wysoko wydajnej obróbki 
na formatyzerkach, odpowiada 
na potrzebę pracy zdecydowa-
nie cichszej i wydajniejszej niż 
w standardowych narzędziach 
tego typu” – podkreśla Iwona Pa-
czuska. „Głowica formatyzująca 
PCD wykazuje dużą efektywność 
przy obróbce materiałów drew-
nopochodnych oklejonych folią, 
papierem, laminatem lub forni-
rem” – dodaje.

Na targach swoją premierę 
miał też system PSS – unika-
towe rozwiązanie w skali kraju. 
To rodzaj mocowania umożli-
wiającego płynną regulację 
położenia frezów względem 

Głowica formatyzująca

System PSS to rodzaj mocowania umożliwiającego płynną regulację 
położenia frezów względem siebie w zakresie 0-5 mm. 
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siebie w zakresie 0-5 mm. Sys-
tem PSS to rozwiązanie szcze-
gólnie korzystne przy seryjnej 
produkcji elementów łączonych 
na pióro-wpust, gdzie wyma-
gana jest wysoka dokładność 
przy produkcji powtarzalnych 
elementów. Pozwala skompen-
sować nierównomierność ruchu 
obrotowego wrzecion maszyny, 
czyli tzw. bicia na maszynie. Przy 
użyciu PSS operator łatwo, szyb-
ko i precyzyjnie dokonuje regula-
cji położenia frezów względem 
siebie dzięki wyznaczonej skali. 
System umożliwia także użycie 
jednego tylko zestawu narzędzi 
do produkcji elementów parkie-
tu, paneli czy boazerii o różnych 
wymiarach.

Wśród targowych nowości 
znalazły się także frezy spiral-
ne, które od lata bieżącego roku 
dostępne są „od ręki”. Firma PO-
LCOMM, nastawiona głównie na 
zaspokajanie zindywidualizowa-
nych potrzeb klienta, zdecydowa-
ła się na nietypowe rozwiązanie 
w swojej ofercie, wprowadzając 
tzw. standardy rynkowe w za-
kresie pełnowęglikowych frezów 
trzpieniowych wstępnych i wy-
kańczających. Wytypowane eg-
zemplarze są teraz wysyłane do 
odbiorców w ciągu dwudziestu 
czterech godzin. Przeznaczone 
do rozcinania, rowkowania i fre-
zowania narzędzia wykonane 
są z wysokiej jakości węglika 
spiekanego, sprawdzają się przy 

pracy w drewnie, płycie MDF, la-
minowanej płycie wiórowej i PCV.

Frezy trzpieniowe 
proste i profilowe 
z ostrzami HM i PCD

Obok premier targową eks-
pozycję POLCOMM uzupełniły 
narzędzia już wcześniej znane 
i cenione na rynku, m.in. frezy 
trzpieniowe proste i profilowe 
z ostrzami HM i PCD. Tego typu 
narzędzia przeznaczone są do 
obróbki drewna litego, mate-
riałów drewnopochodnych, płyt 
wiórowych, MDF i HDF. Na sto-
isku firmy można było zapoznać 
się także z szeroką gamą fre-
zów trzpieniowych prostych do 
produkcji mebli, frezów do pro-
filowania frontów meblowych, 
frezem trzpieniowym prostym 
z diamentowym ostrzem wier-
cącym i specjalnie dobranym 
większym kątem osiowym oraz 
z głowicą na wymienne noże 
HM, przeznaczoną do szprosów 
okiennych. Zaprezentowano 
także wiertła monolityczne HSS 
i HM do otworów przelotowych 
i nieprzelotowych o różnej śred-
nicy i geometrii ostrza, również 
z powłokami zmniejszającymi 
zużycie ścierne.

Narzędzia nasadzane
„Spośród narzędzi nasa-

dzanych prezentowanych przez 
nas na targach dużym zainte-
resowaniem cieszyły się frezy 

nasadzane proste z ostrzami 
z diamentu polikrystalicznego 
do formatowania powierzchni, 
frez nasadzany prosty HM sto-
sowany do wstępnej obróbki 
płaszczyzn i przeznaczony do 
pracy z dużymi prędkościami, 
frez nasadzany profilowy PCD 
dedykowany do obróbki lamino-
wanych materiałów drewnopo-
chodnych oraz frez nasadzany 
profilowy HM przeznaczony do 
złącz klinowych dla producen-
tów stolarki otworowej. Dużo 
osób pytało również o głowicę 
aluminiową z nożami wymien-
nymi HM do obróbki drewna lite-
go i klejonego, przeznaczoną do 
formatowania i wyrównywania 
powierzchni” – mówi Iwona Pa-
czuska.

Piły tarczowe  
i noże wymienne

W prezentowanej na tar-
gach Drema ofercie znalazło się 
także kilka przykładów pił tar-
czowych z ostrzami HM i PCD: 

z nożami bocznymi do cięcia 
wzdłużnego drewna na wielo-
pile, z nacięciami wyciszającymi 
do cięcia poprzecznego drew-
na, piłę jednostronnie skośną do 
formatowania jednostronnego 
oraz składaną piłę podcinającą 
z ostrzami PCD.

Zwiedzający mogli również 
zobaczyć przekrój noży wy-
miennych z oferty POLCOMM, 
od prostych, przeznaczonych do 
strugarek po noże profilowe do 
głowic, z HSS, pełnowęglikowe, 
z wkładkami lutowanymi z HM 
i PCD. Firma zaprezentowała 
także głowice i noże TERSA, 
których jest wyłącznym dys-
trybutorem w kraju. Uzupeł-
nieniem prezentowanej oferty 
narzędzi były systemy mocowań 
– w ofercie POLCOMM znajduje 
się obecnie większość stosowa-
nych na rynku rozwiązań w za-
kresie mocowań hydraulicznych 
i mechanicznych.                  

  |  POLCOMM

Nowości POLCOMM na targach DREMA.

Frezy spiralne
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Oba urządzenia wchodzą 
w skład systemu akumula-
torowego Bosch Power for 
All, obejmującego elektrona-
rzędzia dla majsterkowiczów 
i elektronarzędzia ogrodowe. 
Za pomocą jednego akumula-
tora litowo-jonowego 18 lub 
12 V użytkownik może obec-
nie zasilać 14 elektronarzędzi. 
Dzięki temu można zrezygno-
wać z kupowania zbędnych 
akumulatorów i ładowarek, 
oszczędzając przy tym pie-
niądze. Liczba „12” w nazwie 

Akumulatorowe narzędzia 
dla majsterkowiczów

AdvancedMulti 18 i UniversalMulti 12 to pierwsze akumulatorowe elektronarzędzia 
dla majsterkowiczów, które są wyposażone w uchwyt narzędziowy Starlock i system 
Bosch AutoClic. Tym samym rodzina wielofunkcyjnych narzędzi marki Bosch poszerza 
się o dwa kolejne akumulatorowe modele w klasie napięcia 18 V i 12 V. 

handlowej narzędzia Univer-
salMulti 12 oznacza maksy-
malne napięcie akumulatora, 
które wynosi 12 V. Zastąpiła 
ona dotychczasowy opis z licz-
bą 10,8 V, która wskazywała 
średnie napięcie akumulatora. 
Wszystkie elektronarzędzia dla 
majsterkowiczów i akumula-
tory 10,8 i 12 V firmy Bosch 
są ze sobą kompatybilne, co 
oznacza, że użytkownicy mogą 
stosować akumulatory i łado-
warki w wielu urządzeniach 
danej klasy napięcia. 

Uchwyt Starlock, stworzo-
ny wspólnie przez firmy Bosch 
i Fein, wiodących producen-
tów elektronarzędzi oscyla-
cyjnych, zapewnia optymalne 
przeniesienie mocy silnika na 
osprzęt, co gwarantuje wyż-
szą wydajność, szybsze tempo 
i dokładniejszy rezultat pracy. 
Z kolei system AutoClic umoż-
liwia wymianę osprzętu w cią-
gu paru sekund: akcesoria są 
montowane zatrzaskowo – jak 
but narciarski w wiązaniu narty. 
W celu wyjęcia osprzętu należy 

nacisnąć dźwignię na głowicy 
narzędzia.

Piłowanie, cięcie, 
szlifowanie

Wielofunkcyjne, akumula-
torowe elektronarzędzia Bosch 
pozwalają na komfortowe wy-
konywanie wielu prac, takich jak 
piłowanie, cięcie, oczyszczanie 
powierzchni z pozostałości ma-
teriałów lub szlifowanie. Przy 
układaniu podłóg i innych bar-
dziej zaawansowanych zada-
niach pomocne będzie wydajne 

Bosch AdvancedMulti 18.
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Bosch AdvancedMulti 18.

narzędzie wielofunkcyjne Ad-
vancedMulti 18. Ten model, wy-
posażony w dodatkową rękojeść 
z systemem tłumienia drgań, 
jest wyjątkowo łatwy w prowa-
dzeniu i precyzyjny, co przydaje 
się np. podczas cięcia wzdłuż 
krawędzi ściany. Dzięki oświe-
tleniu LED, dającemu pasmo 
światła 180°, użytkownik ma 
zapewnioną dobrą widoczność 
także podczas pracy w ciem-
nych zakamarkach.

Do drobnych, okazjonalnie 
wykonywanych napraw oraz 
prac adaptacyjnych, np. skró-
cenia ościeżnicy czy wymia-
ny pękniętej płytki, polecany 
jest model UniversalMulti 12. 
Cechują go bardziej kompak-
towe wymiary, ale można go 
też opcjonalnie doposażyć 
w rękojeść z systemem tłu-
mienia drgań. Zintegrowana 
dioda LED zapewnia dobrą 
widoczność podczas pracy. 

Stała moc niezależnie 
od obciążenia

Obydwa akumulatorowe 
narzędzia wielofunkcyjne wy-
posażono w system Constant 
Electronic, który utrzymuje 
stałą moc także w przypadku 

zwiększonego obciążenia na-
rzędzia. Czterostopniowy ogra-
nicznik umożliwia wykonanie 
cięć o zdefiniowanej głęboko-
ści. Płynna regulacja prędkości 
obrotowej pozwala obrabiać 
materiały o różnych właściwo-
ściach, a za pomocą adaptera 
można podłączyć do narzędzi 
odkurzacz.

Program Starlock 
– jeszcze większa 
wygoda

Pracując AdvancedMulti 18 
i UniversalMulti 12, użytkow-
nik może korzystać z szerokiej 
gamy osprzętu Starlock. Obej-
muje on także szeroką gamę 
akcesoriów, jak np. nakładka 
palcowa, przeznaczona do szli-
fowania w wąskich przestrze-
niach. Prosty system kodów 
kolorystycznych pomaga szyb-
ko znaleźć potrzebne akcesoria 
w programie Starlock, który 
obejmuje obecnie aż 32 narzę-
dzia robocze: kolor na osprzęcie 
wskazuje rodzaj obrabianego 
materiału, np. szary – drewno, 
a niebieski – metal.                 

  |  Bosch

Bosch AdvancedMulti 18, wyposażony w dodatkową rękojeść z systemem 
tłumienia drgań, jest wyjątkowo łatwy w prowadzeniu i precyzyjny.

Bosch UniversalMulti 12

Model UniversalMulti 12 ma kompaktowe wymiary, a komfort pracy można zwiększyć przez opcjonalne 
doposażenie narzędzia w rękojeść z systemem tłumienia drgań.
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Rodzinnym biznesem, który zo-
stał założony 50 lat temu, obec-
nie zarządza trzecie pokolenie 
rodziny Kvist. Początkowo firma 
zajmowała się głównie produk-
cją elementów z profilowanego 
drewna dla różnych producentów 
mebli. Obecnie koncentruje swoje 
działania na produkcji własnych 
mebli do siedzenia i stołów, któ-
re są sprzedawane odbiorcom 
końcowym na całym świecie za 
pośrednictwem innych producen-
tów z branży meblarskiej.

Głównymi rynkami firmy 
Kvist są Niemcy i Skandynawia, 

Ekonomiczne i bezpieczne 
mocowanie próżniowe  
– produkcja mebli do siedzenia

Wysokiej jakości meble do siedzenia są głównym produktem duńskiej firmy Kvist 
Industries A/S. Elementy mebli w tym przedsiębiorstwie wykonywane są z litego 
lub profilowanego drewna. Automatyczną produkcję części wykonuje się na sześciu 
różnych obrabiarkach CNC, a poszczególne elementy mocuje się z wykorzystaniem 
próżni wytwarzanej przez kłowe pompy próżniowe Mink firmy Busch. Zapewnia to 
niezawodność, oszczędność energii, niewielkie wymagania konserwacyjne i niski 
poziom hałasu.

ale ciągle rośnie znaczenie ryn-
ku chińskiego, a klienci z tego 
regionu wykazują coraz większe 
zainteresowanie produktami fir-
my Kvist.

Po 50 latach projekty krze-
seł i foteli z początkowych lat 
działalności stały się klasykami 
i przeżywają obecnie prawdziwy 
renesans. Jednak firma w swojej 
ofercie posiada także nowe mo-
dele mebli do siedzenia. Siedzi-
ba główna Kvist Industries A/S 
z dwoma zakładami produkcyjny-
mi jest zlokalizowana w duńskim 
mieście Arre. W jednym zakładzie 

produkuje się meble do siedzenia, 
a w drugim stoły.

Firma Kvist kieruje także do-
datkowym  zakładem na Łotwie, 
gdzie 650 pracowników zajmuje 
się produkcją pojedynczych czę-
ści. Końcowy montaż i kontrolę 
jakości mebli przeprowadza się 
głównie w siedzibie firmy w Arre.

Kłowe pompy 
próżniowe Mink

W każdym z dwóch duń-
skich zakładów do wytwa-
rzania próżni wymaganej 
w procesach mocowania 

zastosowano scentralizowany 
system z trzema kłowymi pom-
pami próżniowymi Mink. Oba 
zespoły centralnego systemu 
próżniowego działają od lipca 
2015 roku, kiedy to zastąpiły 
wcześniej używane suchobież-
ne, rotacyjne pompy łopatkowe 
oraz pompy z pierścieniem cie-
czowym. Rotacyjne, łopatkowe 
pompy próżniowe wymagały 
wielu czynności konserwacyjnych 
ze względu na zużywanie się ło-
patek. Dodatkowo system ten 
odprowadzał ciepło odpadkowe 
bezpośrednio do strefy produkcyj-
nej, a wysoki poziom hałasu był 
szczególnie uciążliwy dla pracow-
ników. Poziom wody w pompach 
z pierścieniem cieczowym musiał 
być nieustannie monitorowany, 
a woda uzupełniana lub wymie-
niana w razie jej zanieczyszczenia 
pyłem drzewnym.

Dyrektor ds. technicznych, 
Rene Kvist, nie był usatysfakcjo-
nowany żadnym z tych rozwiązań, 
gdyż nie zapewniały one stałej 
wydajności. Czasem było to przy-
czyną problemów z mocowaniem, 
ponieważ wymagany poziom 
próżni nie był osiągany lub był 
osiągany zbyt wolno. Rene Kvist 
znalazł optymalne źródło próżni 
– dwa zespoły centralnego sys-
temu próżniowego firmy Busch. 
„Wcześniej mieliśmy w sumie 

Komponenty z litego i profilowanego drewna są obrabiane na kilku maszynach CNC.
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sześć pomp próżniowych zainsta-
lowanych w trzech centrach ob-
róbczych CNC z dwoma stołami 
wykorzystywanymi do produkcji 
mebli. Związane z tym wytwarza-
nie zbędnego ciepła i nadmierny 
hałas miały negatywny wpływ na 
stanowiska pracy. Obecnie dyspo-
nujemy trzema zamontowanymi 
na zewnątrz budynku kłowymi 
pompami próżniowymi Mink, któ-
rych praca jest zauważalna jedy-
nie podczas dostarczania próżni 
wymaganej w procesach moco-
wania” — z zadowoleniem stwier-
dził Rene Kvist.

Ponadto poziom niezawod-
ności został znacznie zwiększony. 
Wymagana próżnia jest natych-
miast osiągana w dowolnym 
momencie, ponieważ rurociąg 
łączący pompy próżniowe z ob-
rabiarkami CNC służy jako bufor, 
w którym utrzymana jest próżnia 
o stałym poziomie 200 milibarów. 
Układ sterowania zależny od za-
potrzebowania także gwarantu-
je wysoki poziom niezawodności. 
Aby utrzymać poziom próżni 
w systemie rurociągów, urucha-
miane są tylko te pompy, które 
są w danej sytuacji niezbędne. 
W praktyce służą do tego mak-
symalnie dwie z trzech zamonto-
wanych pomp próżniowych Mink. 
Jeśli jedna z nich przestanie dzia-
łać, nie będzie to miało wpływu 
na proces produkcji.

Energooszczędne 
rozwiązanie

Dodatkową istotną zaletą 
centralnego systemu próżniowe-
go jest układ sterowania kłowej 
pompy próżniowej Mink zależny 
od zapotrzebowania oraz napęd 
z regulacją częstotliwości. Można 
dzięki nim znacznie ograniczyć 
zużycie energii. Po pierwsze 

kłowe pompy próżniowe wy-
magają mniej energii niż kon-
kurencyjne modele o podobnej 
wielkości. Jest to możliwe dzięki 
bezstykowej kłowej technologii 
próżniowej bez zużywających się 
części. Ponadto prędkość pom-
powania i wydajność pozostają 
na stałym poziomie podczas 
całego okresu eksploatacji. Na-
tomiast w przypadku suchobież-
nych, rotacyjnych, łopatkowych 
pomp próżniowych te dwie 
wielkości maleją ze względu na 
zużywanie się łopatek. Z tego 
powodu jedna mniejsza kłowa 
pompa Mink może często za-
stąpić większą, suchobieżną, 
rotacyjną, łopatkową pompę 
próżniową. W praktyce oznacza 
to mniejszą moc silnika do zasto-
sowań wymagających porówny-
walnych prędkości pompowania.

Centralizacja dostarczania 
próżni z reguły wymaga mniejszej 
liczby pomp niż instalacja rozpro-
szona bezpośrednio w centrach 
obróbczych CNC. Z tego powodu 
sześć rotacyjnych, łopatkowych 
pomp zainstalowanych wcze-
śniej zastąpiono trzema nowy-
mi pompami próżniowymi Mink. 
Sześć wspomnianych pomp było 
w użyciu przez cały czas pracy 
zakładu. W praktyce okazało się, 
że w zespole scentralizowanego 
systemu próżniowego tylko jed-
na pompa próżniowa Mink działa 
z częstotliwością 50 Hz w czasie 
godzin pracy, a druga jest cza-
sami włączana automatycznie, 
ale tylko na krótko i zazwyczaj 
z mniejszą częstotliwością. Zuży-
cie energii w firmie Kvist spadło 
o 61%, czyli 22.600 kilowatogo-
dzin rocznie na samej produkcji 
mebli do siedzenia. Drugi scen-
tralizowany system próżniowy 
wykorzystywany do produkcji 

R E K L A M A

Comparision
Energy consumtion 

Number of CNC-routers

Installed vacuum pumps

Total nominal motor rating

Really used motor rating

Operating time

Energy consumption

Energy saving

Rotary vane vacuum pumps
installed directly at the CNC-routers

3

6

20,6 kW

20,6 kW

8 hours x 5 days x 45 weeks

37.000 kWh/year

-

Centralised vacuum system with 
Mink claw vacuum pumps

3

3

18 kW

approx. 8 kW

8 hours x 5 days x 45 weeks

14.400 kWh/year

22.600 kWh/year = 61 %

Busch Dienste GmbH
Uli Merkle - 6. October 2016
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stołów umożliwia osiągnięcie 
podobnych wyników.

Rene Kvist jest zadowolony 
z centralizacji dostarczania próż-
ni. W związku z tym postanowił 
wykorzystać tę technologię tak-
że w nowym zakładzie na Łotwie 
i zainstalować tam dwa takie 
same scentralizowane systemy 
z kłowymi pompami próżniowy-
mi Mink.

Według Rene Kvista „wy-
magania w zakresie konserwacji 
kłowych pomp próżniowych Mink 
(ograniczają się praktycznie do 

niczego) są minimalne”. Podpi-
sana z firmą Busch umowa do-
tycząca prac konserwacyjnych 
obejmuje coroczne przeglądy 
wszystkich kłowych pomp próż-
niowych Mink oraz wymianę 
oleju przekładniowego. Dzięki 
kłowej technologii próżniowej 
nie ma potrzeby wymiany czę-
ści, które się zużywają, takich 
jak łopatki w rotacyjnych, ło-
patkowych pompach lub pły-
ny eksploatacyjne w pompach 
z pierścieniem cieczowym.       

  |  Busch Dienste GmbH/Uli Merkle

Głównymi produktami firmy Kvist Industries A/S są wysokiej jakości 
krzesła i fotele dostępne we wszystkich kształtach i wersjach.

Kłowe pompy próżniowe Mink,  
w dwóch scentralizowanych systemach  
próżniowych, wytwarzają próżnię wykorzystywaną 
do mocowania w obrabiarkach CNC.

Porównanie zużycia energii starszego, rozproszonego systemu z sucho-
bieżnymi, rotacyjnymi, łopatkowymi pompami próżniowymi z obecną 
instalacją centralną z kłowymi pompami próżniowymi Mink.

ul. Dedala 7, Nowa Wieś 
87-853 Kruszyn
tel. +48 54 231 54 00 

busch@busch.com.pl
www.busch.com.pl 
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Pył drzewny działa drażniąco 
i uczulająco na organizm ludzki. 
Wywołuje podrażnienia błony 
śluzowej nosa i gardła, a nawet 
zapalenie zatok z przewlekłym 
zapaleniem oskrzeli. Działanie 
uczulające objawia się zazwy-
czaj nieżytami błony śluzowej 
i nosa czy dychawicą oskrzelo-
wą. Dodatkowo pyły twardych 
gatunków drewna (dąb i buk) 
mają działanie rakotwórcze. 
Natomiast pyły gatunków tropi-
kalnych mogą mieć właściwości 
toksyczne.

O negatywnym wpływie 
pyłu drzewnego na ludzki or-
ganizm decyduje wielkość jego 
cząsteczek. Wiąże się to z pręd-
kością jego opadania.  Czą-
steczki o średnicy powyżej 50 
mikrometrów osiadają już po 
kilku minutach. Średnie o śred-
nicy od 5 do 50 mm utrzymują 
się w powietrzu nawet kilka go-
dzin. Natomiast te o średnicy 
poniżej 5 mikrometrów potrafią 

Pogromca pyłu
Jednym z podstawowych problemów występujących w stolarniach czy 
zakładach zajmujących się obróbką drewna jest pył drzewny, który powstaje 
w trakcie  mechanicznej obróbki drewna, zwłaszcza podczas pracy maszyn 
takich jak szlifierki taśmowe, pilarki formatowe, pilarki tarczowe, frezarki. 
Pył wywiera bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka, ponadto 
zwiększa też ryzyko wybuchów i pożarów. Jak sobie z nim poradzić? 
Rozwiązanie znajdziemy w ofercie firmy Stürmer Maszyny.

utrzymywać się w powietrzu na-
wet przez kilka dni. 

Dodatkowym niebezpieczeń-
stwem, jakie niesie za sobą po-
wstawanie pyłu drzewnego, jest 
zagrożenie wybuchem. Do eks-
plozji może przyczynić się wiele 
czynników, takich jak: zaiskrzenie 
mechaniczne, ładunki elektro-
statyczne czy iskra elektryczna. 
Dlatego należy zwracać uwagę 
zarówno na stan instalacji odpy-
lających, jak i prawidłowo przygo-
towane i naostrzone narzędzia. 
Dotyczy to choćby tarczy piły. 
Tępe narzędzia to zwiększone 
tarcie powodujące podgrzewa-
nie cząsteczek drewna powyżej 

temperatury zapłonu. A to już 
bezpośrednie zagrożenie poża-
rem lub wybuchem.

Stolarzu! Zadbaj 
o swoje zdrowie

Inteligentny system filtro-
wania powietrza z otoczenia 
Holzkraft LFS 3 to urządze-
nie, które jest przeznaczone 
do usuwania pyłu resztkowe-
go, jaki pozostaje w otoczeniu 
podczas mechanicznej obróbki 
drewna. Dzięki zastosowanym 
dwóm filtrom (wstępny  5µm 
oraz właściwy 1 µm) w du-
żym stopniu oczyszcza powie-
trze i minimalizuje zagrożenia 

Holzkraft LFS 3

spowodowane pyłem drzew-
nym. Posiada 3 stopnie filtracji 
z największą wydajnością 2030 
m³/h. Urządzenie sterowane 
jest za pomocą pilota. Pilot 
zdalnego sterowania umożliwia 
zaprogramowanie czasu pracy 
oczyszczacza i jego automa-
tyczne wyłączenia.  Posiada 
też funkcję automatycznego 
rozpoznawania zabrudzenia fil-
tra. Urządzenie zakomunikuje, 
kiedy należy wyczyścić lub wy-
mienić filtry. LFS 3 jest wyposa-
żone w 4 haki, które ułatwiają 
montaż pod sufitem. Wówczas 
uzyskuje się optymalną efek-
tywność. 

Inteligentny system filtro-
wania powietrza Holzkraft LFS 
3 to idealne urządzenie wspo-
magające  w każdym środowi-
sku pracy, w którym spotyka się 
z zagrożeniem, jakim jest pył. 
Aby kompleksowo poprawić wa-
runki, bezpieczeństwo i higienę 
pracy, należy przede wszystkim 
zwrócić uwagę na poprawnie 
działającą instalację odciągo-
wą, stosowanie odpowiednich 
filtrów czy szczelność instalacji. 

Na koniec warto spojrzeć na 
aspekt ekonomiczny. Zdrowsze 
środowisko pracy to zdrowszy 
pracownik. A zatem brak prze-
stojów i większa produktyw-
ność każdego zakładu.               

  |  Stürmer Maszyny
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Fabryka fortepianów Seiler wy-
twarza instrumenty od 1849 
roku, łącząc ponad 160-letnie 
doświadczenie z najnowszymi 
technologiami. W roku 2016 
firma zdecydowała się, aby za-
inwestować w nową lakiernię. 
Po fazie poszukiwań, badań 
rynku i rozmów z potencjalny-
mi dostawcami wybór padł na 
firmę Höcker Polytechnik, do-
świadczonego i sprawdzonego 
dostawcę rozwiązań lakierni-
czych, w których wysoka jakość 
idzie w parze z niskim zużyciem 
energii.

Lakierowanie w tonacji H-dur
– centrum lakiernicze Höcker Polytechnik w fabryce fortepianów

Praca z lakierami fortepianowymi to jedno z największych wyzwań z dziedziny 
malowania drewna, w której sprawdzają się tylko najlepsi. Właściwie wykonana 
powłoka lakiernicza fortepianu pełni nie tylko funkcję estetyczną, ale ma także 
ogromny wpływ na dźwięk. Wymagane jest więc duże doświadczenie w każdej 
z faz przygotowawczych oraz w decydującym procesie malowania i długotrwałych 
ręcznych obróbek. Efekt? Dostrzegalna i słyszalna doskonałość instrumentu bez 
względu na to, pod jakim kątem byśmy na niego nie spojrzeli.

Nowe centrum 
lakiernicze od 
Höcker Polytechnik

„Doskonałe malowanie 
i umiejętne wykończenie to 
dwa czynniki, które sprawiają, 
że nasze instrumenty dosko-
nale pełnią swoją rolę w ele-
ganckich salonach i salach 
koncertowych. Tak było przez 
ostatnie 167 lat i tak będzie 
również w przyszłości. Dzięki 
nowemu centrum lakiernicze-
mu firmy Höcker Polytechnik 
podjęliśmy pionierski krok, aby 
konsekwentnie utrzymywać 

wysokie standardy jakości. 
Współpraca z zespołem Höc-
ker Polytechnik była przyjem-
na i sprawna, a specjaliści 
z tej firmy dokładnie przeana-
lizowali nasze potrzeby i wy-
magania produkcyjne tak, aby 
zaproponować jak najlepsze 
rozwiązanie na ograniczonej 
przestrzeni. Warunki pracy na-
szych malarzy są teraz o wiele 
lepsze niż wcześniej, a jej wy-
niki – w najwyższym stopniu 
satysfakcjonujące” – mówi 
Julius Feurich z firmy Seiler 
Pianoforte GmbH.

Centrum lakiernicze firmy 
Höcker Polytechnik pracuje 
w fabryce fortepianów od sierp-
nia 2016 roku i kompleksowo 
realizuje procesy produkcyjne 
związane z finalnym powleka-
niem powierzchni instrumentów. 
Na jakość wielowarstwowego 
nakładania farby poliestrowej 
mają wpływ nie tylko umiejęt-
ności malarza, ale i skuteczny 
odciąg silnie przylegającej mgły 
lakierniczej. Również tutaj opra-
cowano rozwiązanie, które za-
pewnia niskie koszty filtrowania 
i długą żywotność.

Fabryka fortepianów Seiler wytwarza instrumenty od 1849 roku.
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Nowa lakiernia została 
bezproblemowo zintegrowana 
z istniejącym parkiem maszy-
nowym i wkomponowana w do-
stępną przestrzeń. Na metrażu 
148 m² znajduje się teraz ka-
bina lakiernicza, suszarnia, 
pomieszczenie z wszystkimi 
agregatami i pomieszczenie do 
aplikacji. Wszystko kryje się za 
zbudowaną przy okazji instala-
cji ścianą działową.

Najlepsze rozwiąza-
nie do odciągu mgły 
lakierniczej z lakie-
rów poliestrowych

Kabina lakiernicza o po-
wierzchni 36 m² została za-
projektowana specjalnie do 
farb poliestrowych i spełnia 
wymagania producenta far-
by. Przy stałej temperaturze 
25°C i wilgotności 50% far-
ba ta odparowuje w sposób 

Właściwie wykonana powłoka lakiernicza fortepianu pełni nie 
tylko funkcję estetyczną, ale ma także ogromny wpływ na dźwięk.

Nowa lakiernia została bezproblemowo zintegrowana z istniejącym 
parkiem maszynowym i wkomponowana w dostępną przestrzeń.

Kabina lakiernicza

zoptymalizowany. Nawilżacz 
z zintegrowanym sterylizato-
rem wody UV zapewnia z kolei 
doskonałe warunki higieniczne.

Silnie przylegająca mgła 
lakiernicza farby poliestrowej 
jest filtrowana i odciągana 
za sprawą skoordynowanych 
działań dwóch urządzeń – 
wstępnego separatora Paint-
grid z filtrami Painblock. W ten 
sposób z jednej strony wydłuża 
się żywotność filtrów, z drugiej 
– zredukowane zostają koszty 
materiału filtracyjnego. Zasada 

działania jest prosta i funkcjo-
nalna – separator wstępny Pa-
intgrid zbiera dużą część farby 
poliestrowej, dzięki czemu od-
ciąża filtry, a cykle ich wymiany 
wydłużają się więc do sześciu 
miesięcy.

Niższe koszty 
energii dzięki 
oświetleniu LED

W ostatecznym rozrachun-
ku decydujący wpływ na rezul-
tat malowania fortepianów ma 
kunszt oraz wyszkolone oko 
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i ręka malarza. Aby zapewnić mu 
dokładną wizualną kontrolę nad 
procesem lakierowania, firma 
Höcker Polytechnik wyposażyła 
kabinę lakierniczą w energo-
oszczędny, przeciwwybuchowy 
system oświetlenia LED o przy-
jemnej jasności 2240 lumenów. 
Technologia LED, która zużywa 
zaledwie 45% zapotrzebowania 
na moc konwencjonalnych syste-
mów, to kolejny krok w kierunku 
oszczędzania energii.

Kolejnym praktycznym roz-
wiązaniem dla malarza jest auto-
matyczne włączanie oświetlenia 
i systemu usuwania mgły lakierni-
czej natychmiast po podniesieniu 
pistoletu natryskowego.

W kabinie suszarniczej 
o powierzchni 48 m² kontrola 

ul. Jeleniogórska 1A
58-150 Strzegom
gsm: 603 445 132
tel. +48/74/855 38 84 wew. 27
fax +48/74/855 38 83
www.hoecker-polytechnik.pl

Centrum zostało dopasowane do 
warunków (przestrzeni, sprzętu), 
aby zaoszczędzić miejsce i ofe-
ruje wszystkie udogodnienia no-
woczesnych lakierni i suchych 
kabin na powierzchni zaledwie 
148 m². Nawilżanie powietrza, 
zoptymalizowany odciąg mgły 
lakierniczej i iluminacja ułatwia-
ją pracę malarzom. Miło jest dziś 
zobaczyć fortepian Seilera, wie-
dząc o tym, że wywarliśmy dzięki 
naszej technologii spory wpływ 
na jego ostateczny kształt” – 
podsumowuje Uwe Kaczma-
rek, kierownik projektu Höcker 
Polytechnik GmbH.             

  |  Höcker Polytechnik

R E K L A M A

Kabina suszarnicza

Silnie przylegająca mgła lakiernicza farby poliestrowej jest filtrowana 
i odciągana za sprawą skoordynowanych działań dwóch urządzeń – 
wstępnego separatora Paintgrid z filtrami Painblock.

procesów utwardzania skraca 
czas przestojów między kolejnymi 
fazami powlekania, jednocześnie 
na powierzchni lakierowanych ele-
mentów tworzy się trwały, ciągły 
film, a rozpuszczalniki odparowują.

Po zakończeniu wszystkich faz 
malowania i suszenia pracownicy 
nadają instrumentom głębię bla-
sku poprzez wymagające dużej 
precyzji i umiejętności procesy 
kondycjonowania i polerowania.

W pomieszczeniu z agre-
gatami przefiltrowane i pod-
grzane świeże powietrze jest 
ogrzewane za pomocą palnika 
gazowego. Następnie jest ono na-
wilżane i podawane do maszyny 
lakierniczej przez filtry powietrza 

nadmuchowego. Z kolei powie-
trze nawiewne suszarni nie jest 
nawilżone. Krzyżowy wymiennik 
ciepła wykorzystuje powietrze 
wywiewane i zmniejsza zużycie 
energii o ponad 50%.

Potencjał 
w oszczędzaniu 
energii

Nacisk położony na zaawan-
sowane zarządzanie energią 
i przyjazność dla użytkownika pro-
centuje. Za pomocą panelu doty-
kowego malarz może z łatwością 
dokonywać wszystkich ustawień 
procesu malowania i suszenia. Filtr 
i manometr ciśnienia pokazują ak-
tualną wydajność filtrów, a także 

informują o zbliżającej się wymia-
nie filtra. Światło, nagrzewnica 
ciepła i odciągi są aktywne tylko 
wtedy, gdy są potrzebne. Z kolei 
silniki sterowane falownikiem 
w wentylacji nawiewnej i wywiew-
nej są sterowane bezstopniowo, 
a odzysk ciepła z krzyżowym 
wymiennikiem ciepła zmniejsza 
zużycie energii palnika gazowego. 
W ten sposób unika się marnowa-
nia energii i ogranicza jej zużycie 
do niezbędnego minimum.

„Rozwiązania zastosowa-
ne w centrum lakierniczym 
pracującym w firmie Seiler 
są efektem bardzo owocnej 
współpracy z naszym klientem. 
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Projektor laserowy wyświetla li-
nie laserowe, tworząc wirtualny 
szablon wykorzystywany przez 
pracowników do szybkiego i do-
kładnego pozycjonowania części. 
Szablon taki powstaje w oparciu 
o trójwymiarowy model CAD 
opracowywany na etapie pro-
jektowania części czy ich zespo-
łu. Wirtualne szablony eliminują 
potrzebę stosowania fizycznych 
wzorników, co pozwala znacznie 
ograniczyć ryzyko błędów i spo-
wodowanych nimi odpadów.

Typowy system projektora 
laserowego składa się z projekto-
ra, komputera PC, mechaniczne-
go wspornika dla projektora oraz 
obudowy z systemem zasilania 
i połączeniem sieciowym. Zazwy-
czaj projektor jest umiejscowiony 

Szybka i precyzyjna kalibracja 
projektora laserowego

Laserowe systemy pomiarowe, lasery liniowe i projektory laserowe do 
zastosowań przemysłowych i medycznych są już na rynku od prawie 40 lat. 
Projektory laserowe zastępują ręczne operowanie szablonami, pozwalając na 
szybsze pozycjonowanie obiektów.

w praktyce, ustawienie projek-
tora sprawdzane jest poprzez 
automatyczną kalibrację, zazwy-
czaj dokonywaną na początku 
każdego etapu pracy. Zmiany 
wyświetlanego zarysu na kolej-
ny potrzebny można dokonać za 

Kamera do kalibracji

pomocą pilota lub z klawiatury 
komputera.

Proces kalibracji ulegał 
stopniowo ciągłemu udoskona-
laniu, przez co można obecnie 
wyeliminować z udziału w nim 
bezpośrednie zaangażowanie 
pracowników. Przykładem takiego 
rozwiązania jest kamera z oświe-
tlaczem na podczerwień, wykry-
wająca położenia znaczników 
w strefie roboczej projektora lub 
systemu projektorów, umożliwia-
jąc szybką kalibrację i przekazując 
dane o położeniu znaczników do 
oprogramowania projekcyjnego. 
W ten sposób projektor laserowy 
może bezpośrednio wyświetlać 
profile-wirtualne szablony w żą-
danych położeniach bez ingeren-
cji pracownika. Umożliwiło to 
skrócenie czasu kalibracji z kilku 
minut do kilku/kilkudziesięciu se-
kund w zależności od systemu. 

  |  Graw

centralnie nad powierzchnią 
pracy przez montaż na dźwiga-
rze dachowym lub stabilnej kon-
strukcji podporowej. Spotykane 
są też podpory ruchome, co jest 
szczególnie ważne przy dużych 
wymiarach obiektów, na których 
powierzchni trzeba wyświetlać 
wirtualne szablony. Jeżeli wy-
magany zarys nie może być wy-
świetlony za pomocą jednego 
projektora, to można użyć kilku 
projektorów – ich obszary wy-
świetlania mogą być rozdzielone 
lub mogą na siebie nachodzić.

Kalibracja bez 
udziału człowieka

Po pierwszej instalacji sys-
temu dokonuje się podstawowej 
ręcznej kalibracji. Następnie, 

System z projektorami laserowymi
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