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Targi DremaSilesia co roku udo-
wadniają, że siła tkwi w regionie, 
a każda kolejna edycja imprezy 
pokazuje, jak targi rosną, stając 
się największym tego rodzaju 
wydarzeniem o zasięgu regio-
nalnym dla przedstawicieli prze-
mysłu drzewnego, stolarskiego 
i meblarskiego. Każda kolejna 
edycja pokazuje, że regional-
ny zasięg targów to kwestia 
umowna, bo co roku przyciąga-
ją one na Śląsk gości nie tylko 
z województw ościennych, lecz 
także profesjonalistów spoza 
Polski. Dla wystawców jest to 
tym samym wyjątkowa oka-
zja, aby zaprezentować swój 
potencjał i nawiązać kontakty 

DremaSilesia  
– Polska i zagranica 
w sercu Śląska

Już zaledwie kilka dni pozostało do targów DremaSilesia, które odbędą się 
w dniach 6-8 kwietnia 2018 roku. Ubiegłoroczna edycja tej imprezy, która odbyła 
się w maju na terenie Expo Silesia, była bardzo udana, bo targi odwiedziło 1200 
profesjonalistów z terenu całej Polski oraz z zagranicy. Mieli oni możliwość 
zapoznania się z ofertą 64 wystawców, którzy na powierzchni 1200 m² 
zaprezentowali maszyny i narzędzia dla przemysłu drzewnego, meblarskiego 
i dla małych zakładów stolarskich. Nie zabrakło też firm oferujących materiały 
drzewne i podłogi, a także przedsiębiorstw oferujących technologie i urządzenia 
do pozyskiwania energii z drewna. Tegoroczna edycja targów również zapowiada 
się obiecująco, także za sprawą ciekawych wydarzeń towarzyszących.

biznesowe z rodzimymi i za-
granicznymi kontrahentami. To 
okazja do tego, aby wprowadzić 
na rynek nowe produkty i usługi, 
zaprezentować dotychczaso-
wą ofertę, wzmocnić kontakty 
z klientami, zadbać o wizerunek 
własnej firmy i wzmocnić mar-
kę, a także pozyskać nowych 
kontrahentów.

Oceniana bardzo pozy-
tywnie przez organizatorów 
i wystawców ubiegłoroczna 
edycja była okazją do zapre-
zentowania maszyn i narzędzi 
do obróbki drewna, procesów 
pomocniczych, komponentów 
do produkcji mebli, klejów i che-
mii dla przemysłu drzewnego 

i meblarskiego. Na targowej 
ekspozycji znalazły się m.in.: 
pilarki tarczowe, wyrówniar-
ki, grubiarki, wiertarki, tokarki, 
okleiniarki, a także centra ob-
róbcze, narzędzia do obróbki 
drewna, urządzenia transpor-
towe, maszyny do produkcji 
pelletu, specjalistyczne opro-
gramowanie i wiele innych.

Fabryka Mebli na Żywo
Siła targów DremaSilesia 

tkwi również w fakcie, że stwa-
rzają one okazję do rozmów 
pomiędzy uczestnikami rynku 
dostawców techniki, technolo-
gii obróbki drewna i ich odbior-
cami – przedstawicielami firm 

stolarskich różnej wielkości. 
Z kolei starannie przeprowadzo-
na kampania promocyjno-rekla-
mowa sprawia, że odwiedzający 
targi to przede wszystkim za-
interesowani inwestowaniem 
profesjonaliści podejmujący 
decyzje zakupowe w swoich 
przedsiębiorstwach.

W tym roku, podobnie jak 
w latach ubiegłych, targom 
będą towarzyszyć imprezy 
dodatkowe. Ciekawie zapo-
wiada się współorganizowane 
przez targi DremaSilesia oraz 
firmę InfoTEC CNC bezpłatne 
wydarzenie – „Fabryka Mebli 
na Żywo” powered by InfoTEC 
WorkShop. Wykłady i praktyczne 
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pokazy odbędą się na terenie 
Expo Silesia w Sosnowcu pod 
hasłem: „Innowacje w produkcji 
mebli małoseryjnych i jednost-
kowych a wpływ na zwiększenie 
zysków i usprawnienie pro-
dukcji”. W trakcie warsztatów 
uczestnicy będą mogli na żywo 

zobaczyć, jak wygląda nowo-
czesny proces produkcji mebli 
z wykorzystaniem najnowszych 
technologii. Organizatorzy krok 
po kroku pokażą, jak wytwa-
rzać meble małoseryjne oraz 
jednostkowe, aby zwiększyć 
zyski i oszczędzić cenny czas. 

Na warsztatach będzie można 
zapoznać się z systemami łą-
czenia elementów meblowych, 
dowiedzieć się, jak zoptymali-
zować produkcję w trakcie pro-
jektowania. Zaprezentowane 
zostaną nowoczesne akcesoria 
meblowe, innowacyjne systemy 

CNC, metody organizacji prze-
strzeni magazynowo-logistycz-
nej. Zainteresowani będą mogli 
również zorientować się, jak do-
godnie finansować planowane 
inwestycje.                            

  |  MTP

R E K L A M A
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INTERMASZ na 
BUDMIE – powrót 
po latach

Po kilkuletniej przerwie 
na targi BUDMA wróciła naj-
większa w Polsce ekspozycja 
maszyn, pojazdów i sprzętu bu-
dowlanego – targi INTERMASZ. 
W tym roku BUDMA stała się 
więc okazją do zapoznania się 
z działaniem sprzętu, dzięki któ-
remu znacznie skraca się czas 
przygotowania wykopów pod 
fundamenty czy wylewania 
betonu. To jednocześnie takie 
urządzenia, które zapewnia-
ją wygodę działania, bezpie-
czeństwo operatorów i niższe 
koszty eksploatacyjne za spra-
wą najnowszej technologii. 

Napięty program  
kluczem do sukcesu

Emocje po targach BUDMA, które odbyły się w dniach 5-8 lutego 2018 r., już opadły. 
Teraz czas na podsumowania. W wielkim skrócie: blisko 1000 wystawców w bloku 
targów BUDMA, KOMINKI, INTERMASZ, INFRATEC, ponad 150 zgłoszonych 
nowości produktowych, 20 zgłoszonych rynkowych premier w ramach Klubu 
Premier BUDMA, 42 Złote Medale MTP, około 100 konferencji, prezentacji, szkoleń 
i wydarzeń towarzyszących targom. I wreszcie najważniejsze – 46.000 targowych 
gości w ciągu 4 intensywnych, budowlanych dni.

Konsolidacja obu wydarzeń, czy-
li targów BUDMA i INTERMASZ 
pozwoliła na kompleksowe za-
prezentowanie tego, co branża 
budowlana ma najlepszego.

II Forum 
Gospodarczego 
Budownictwa 
i Architektury 
oraz Dni Inżyniera 
Budownictwa

Ogromna dawka wiedzy 
dotyczącej nowych przepisów, 
założeń programu „Krajowego 
Zasobu Nieruchomości”, kon-
kurencyjności polskich firm 
budowlanych na rynkach zagra-
nicznych – to tylko niektóre z te-
matów, jakie zostały poruszone 

podczas II Forum Gospodarcze-
go Budownictwa i Architektury 
oraz Dni Inżyniera Budownic-
twa. Ważnym obszarem tema-
tycznym była ponadto jakość 
w przestrzeni publicznej w kon-
tekście jej dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Dyskusji 
poddana została przyszłość 
branży budowlanej, podczas 
której zaproszeni goście starali 
się odpowiedzieć na pytanie, 
czy automatyzacja produkcji 
i eksport są szansą na stały 
rozwój polskich firm. Wśród po-
dejmowanych podczas forum 
tematów nie zabrakło również 
rozmów o przyszłości kadry pra-
cowniczej i fachowców, których 
zaczyna brakować na polskim 
rynku budownictwa.

Międzynarodowe 
Mistrzostwa 
Polski Młodych 
Parkieciarzy

Podczas targów odbyło się 
też najważniejsze wydarzenie 
branży parkieciarskiej roku 2018 
– Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski Młodych Parkieciarzy. 
Tym razem w rywalizacji, oprócz 
reprezentantów z Polski, udział 
wzięli zawodnicy z Białorusi, 
Czech, Niemiec oraz Ukrainy. 
Mistrz Polski oraz wicemistrz re-
prezentować będą polskich par-
kieciarzy podczas Mistrzostw 
Europy, które odbędą się 

w Mińsku. Dodatkowym atutem 
dla uczestników mistrzostw było 
zaliczenie wykonanych w czasie 
zawodów prac do egzaminu na 
dyplom czeladnika lub mistrza 
w zawodzie parkieciarz.

W programie wydarzenia 
przewidziano również prezen-
tacje i pokazy najnowszych 
produktów i technologii w par-
kieciarstwie, wykłady specja-
listów i ekspertów, którzy 
zaprezentowali najświeższe 
trendy w designie. Odbyło się 
także otwarte szkolenie dla 
rzeczoznawców.

Mistrzostwa zorganizowa-
ne zostały przez Stowarzysze-
nie Parkieciarze Polscy, a jego 
partnerami byli: Festool, Bo-
chem, Bautec, Dr. Schutz, Eu-
kula, HartzLack, Janser, Mafell, 
Mat-Tar, Polski Związek Handlu 
i Usług Branży Pokryć Podłogo-
wych, Walczak.

Mistrzostwa Polski 
Młodych Dekarzy

W tym roku po raz dziewią-
ty na BUDMIE odbyły się też 
Mistrzostwa Polski Młodych 
Dekarzy. Dachy strome, dachy 
metalowe, dachy płaskie oraz 
fasady – w takich konkuren-
cjach, podczas targów BUD-
MA, podjęli rywalizację młodzi 
dekarze (w wieku maksymalnie 
26 lat). Spośród startujących 
drużyn wyłoniona została 
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reprezentacja Polski na Mistrzo-
stwa Świata Młodych Dekarzy, 
które odbędą się na Łotwie je-
sienią 2018 r.

Kielnia ze złota
Blisko 70 szkół zawodowych 

zgłosiło chęć udziału w jednym 
z nielicznych konkursów prze-
znaczonych dla uczniów szkół 
zawodowych o profilu budow-
lanym! XLVII edycja Turnieju 
Budowlanego „Złota Kielnia” 
dała możliwość zaprezentowa-
nia uczniom swoich umiejętno-
ści m.in. w takich kategoriach, 
jak: murarz, malarz, posadzkarz, 
monter czy dekarz. W Poznaniu 
zobaczyliśmy tych najlepszych, 
którzy reprezentowali swoje 
szkoły, zawody i walczyli nie tyl-
ko o prestiż, ale także o cenne 
nagrody rzeczowe i zwolnienie 
z egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie.

Organizatorem konkursu 
było Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Edukacji Budowlanej. 
Partnerami konkursu byli: Fa-
kro, Stowarzyszenie Przemysłu 
Wapienniczego, Akademia Tech-
niczna, PPG Deco, Bricoman, 
Giacomini, MPGN, Wienerberger.

MONTERIADA, czyli 
tajniki montażu 
stolarki budowlanej

W tym roku w Poznaniu po 
raz trzeci zorganizowano MON-
TERIADĘ. Uczestnicy wydarze-
nia mogli na żywo sprawdzić, 
jak wygląda montaż produktów 
wiodących firm z branży stolarki 
budowlanej. W pokazach zostały 
wykorzystane najnowocześniej-
sze narzędzia, akcesoria i syste-
my montażowe.

Na osoby, które odwiedzi-
ły stoisko MONTERIADY 2018, 
czekali też eksperci firm, którzy 
w przystępny sposób wyjaśnia-
li wszelkie kwestie technicz-
ne i opowiadali o produktach. 
Proces instalacji można było 
nie tylko oglądać, lecz także 
przeprowadzić go samodzielnie 
– w ramach konkursu dla naj-
szybszych „monterów” spośród 
publiczności przygotowano spe-
cjalne nagrody.

Dla architektów 
i projektantów

4 targowe dni wypełnione 
były wydarzeniami skierowany-
mi do architektów i projektan-
tów, którzy podczas BUDMY 
znaleźć mogli nie tylko setki 
najnowszych i inspirujących pro-
duktów prezentowanych przez 
wystawców, ale także spotkać 
światowej sławy architektów, 
wziąć udział w debatach czy 
także zobaczyć ponad 130 prac 
i realizacji biur i pracowni archi-
tektonicznych z całej Polski!

1m/ARCH (1 metr dla archi-
tekta) był miejscem prezentacji 
dokonań i osiągnięć ponad 130 
biur i pracowni architektonicz-
nych. W strefie Design 4 Senses 
znaleźć mogliśmy te produkty 
i rozwiązania, które spełnią 

najwyższe wymagania każdego 
projektu, unikatowe, nieszablo-
nowe rozwiązania, niecodzien-
ny design, perfekcyjne formy 
i faktury.

Kulisy powstania nowo-
czesnego, odważnego jak na 
poznańskie (i pewnie polskie) 
standardy budynku – Bałtyk To-
wer – poznaliśmy już drugiego 
dnia targów BUDMA. Gościem 
specjalnym była Fokke Moerel 
z holenderskiej pracowni MvRdV, 
wielokrotnie wyróżnianej presti-
żowymi nagrodami, tworzącej 
nietypowe realizacje, które pro-
jektowane są zawsze od nowa, 
bez używania środków już raz 
wypowiedzianych.

Stałym miejscem w kalen-
darzu wydarzeń skierowanych 
głównie do architektów podczas 

targów BUDMA jest także de-
bata architektoniczna. Tego-
roczne spotkanie z udziałem 
twórców zajmujących się m.in. 
opisywaniem i popularyzacją 
wiedzy o architekturze i urba-
nistyce odbyło się pod hasłem 
„Opowiadanie Przestrzeni”. 
Zaproszeni goście podjęli pró-
bę odpowiedzi na klika pytań, 
m.in. w jaki sposób opowiadać 
o przestrzeni, z których mediów 
korzystać, jakim językiem prze-
kazywać informacje i do kogo je 
kierować? Podjęta została także 
kwestia edukacji i stanu wiedzy 
o architekturze u przeciętnego 
polskiego odbiorcy.

Debatę prowadził znany 
i ceniony krytyk architektury, 
dziennikarz Jakub Głaz. W czasie 
trwania targów odbyła się też 
4. edycja konkursu Szkice Archi-
tektoniczne, w którym uczest-
nicy zmierzyli się z wyzwaniem 
polegającym na przygotowaniu 
odręcznego rysunku prezentu-
jącego wpływ wybranych tech-
nologii i materiałów na jakość, 
wygląd oraz charakter archi-
tektury. Tym razem zadaniem 
studentów kierunków architek-
tonicznych było przedstawienie 
„Człowieka w przestrzeni” za po-
mocą tradycyjnych technik, wy-
korzystując ołówek, rapidograf, 
pióro, marker lub kredkę.       

  |  BUDMA
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Podczas trwania targów LAS-
-EXPO odwiedzający mogli 
zapoznać się z szeroką gamą 
rozwiązań niezbędnych do pro-
wadzenia efektywnej i nowo-
czesnej gospodarki leśnej. Na 
targach prezentowane były 
narzędzia, urządzenia i maszy-
ny 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.

Rozbudowana ekspozycja 
prezentowana była zarówno 
w halach, jak i na terenie ze-
wnętrznym.

Stałym punktem targów są 
też dynamiczne pokazy maszyn 

Kompleksowo  
dla branży leśnej i drzewnej

W dniach 16-18 marca 2018 r. na terenie Targów Kielce odbyła się XVIII edycja 
LAS-EXPO – Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi. 
To ważne wydarzenie nie tylko dla polskiej branży, ale i państw ościennych, bo 
w jednym miejscu i czasie zebrali się przedstawiciele największych firm z sektora 
nowoczesnej i efektywnej gospodarki leśnej. Jak co roku targi LAS-EXPO odbyły 
się równocześnie z Targami Techniki Rolniczej Agrotech.

i sprzętu „na żywo”, które zwie-
dzającym dają możliwość ich 
przetestowania i obejrzenia 
w czasie pracy. Ważnym elemen-
tem są też konferencje, szkolenia 
czy prezentacje, a także – cieszą-
ce się dużą popularnością – wy-
stępy sygnalistów.

W tym roku swoją ofertę pre-
zentowało ponad 50 wystawców 
z Polski, Litwy i Słowenii, repre-
zentujących szeroki zakres bran-
żowy. Wśród nich znalazły się 
znane i cenione marki, m.in.: ZM 
Jabłoński, Wirex, Avant, OTL Ja-
rocin, Maszyny Leśne Jan Kłoda, 
Jar-Drew, Stihl, Husquarna. Swo-
je nowości pokazała m.in. firma 
Makita, która zaprezentowała 
najnowszą linię innowacyjnych, 
poręcznych narzędzi akumulato-
rowych 2 x 18 V oraz pilarki z pod-
grzewaną rękojeścią, idealne do 

pracy w trudnych warunkach at-
mosferycznych. Nie brakowało 
też odwiedzających na stoisku 
firmy Wood Mizer, która pokaza-
ła w Kielcach nowy model obrzy-
narki przemysłowej EG800 oraz 
strugarki czterostronnej MP260, 
a także udoskonalone wersje do-
brze znanych „pomarańczowych” 
traków.

Fachowcy dla 
fachowców

XVIII edycja targów LAS-
-EXPO, tak jak w latach 
ubiegłych, odbyła się pod hono-
rowym patronatem Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwo-
wych. Podczas wydarzenia na 
stoiskach Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych oraz wielu 
nadleśnictw zwiedzający mogli 

spotkać się ze specjalistami i za-
sięgnąć fachowych informacji na 
temat zrównoważonej gospo-
darki leśnej, odnowień, a także 
zapoznać się z możliwościami 
zakupu drewna oraz sadzonek 
drzew i krzewów leśnych.

Podczas uroczystej gali, 
która odbyła się 16 marca, 
przyznany został m.in. Puchar 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Krzysztofa Jurgiela i nagro-
dy posła do Parlamentu Euro-
pejskiego Czesława Sikorskiego. 
W trakcie gali wyróżnienia ode-
brały także firmy uhonorowane 
m.in. Pucharem i Nagrodami Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztofa Jurgiela czy tytułem 
Maszyny Rolniczej Roku.          

  |  Las-Expo
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W dniach 21-24 marca 2018 
roku w Norymberdze spotkali się 
specjaliści z szeroko rozumianej 
branży drzewnej: stolarze, cieśle, 
handlowcy i eksperci w dziedzi-
nie meblarstwa i wykończenia 
wnętrz. 

Pełne sale, entuzjastycz-
ni goście i bardzo zadowoleni 

Edycja pod każdym 
względem rekordowa

Na odbywających się w tym samym czasie i miejscu targach HOLZ-HANDWERK 
i FENSTERBAU FRONTALE, które w dniach 21-24 marca zorganizowano 
w niemieckiej Norymberdze, jak podczas każdej edycji padło kilka rekordów. 
Targi wyraźnie rosną w siłę, co potwierdzają statystyki: w tym roku swoją ofertę 
produktową prezentowało 1329 wystawców z 42 krajów (podczas poprzedniej 
edycji było ich 1288 i przyjechali z 40 różnych krajów). Dopisali też odwiedzający: 
w tym roku było to aż 110000 gości ze 123 krajów, co również jest najwyższą 
odnotowaną w historii tego wydarzenia liczbą.

wystawcy – tak w skrócie można 
podsumować HOLZ-HANDWERK 
i FENSTERBAU FRONTALE 2018. 
Zaprezentowano na nich szeroką 
i różnorodną gamę produktów, 
które można było zobaczyć na 
żywo, podczas pracy. Program 
imprez towarzyszących targom 
został z kolei zaprojektowany 

w taki sposób, aby podjąć 
wszystkie aktualne tematy bran-
żowe w sposób kompleksowy. 
Nie zabrakło też przestrzeni do 
promowania młodych talentów 
w rzemiośle artystycznym, tema-
tycznych pokazów specjalnych, 
na przykład na temat inteligent-
nego domu, a także wydarzeń 

zorganizowanych z myślą o róż-
nych grupach docelowych: stola-
rzach, rzemieślnikach, cieślach itd.

Tak szeroko zakrojony pro-
gram targów znalazł swoje 
odzwierciedlenie w bogatej 
gamie różnorodnych maszyn 
i urządzeń, które były pre-
zentowane w Norymberdze. 
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Znaleźć tu można było wszyst-
ko, co potrzebne jest do pracy 
z drewnem, od obrabiarek, przez 
narzędzia elektryczne i pneuma-
tyczne, oprogramowanie, tech-
nikę mocowań, okucia, elementy 
budowlane i systemy wnętrz, aż 
po drewno i drewniane materia-
ły produkcyjne. 

HOLZ-HANDWERK...
Norymberskie targi udo-

wodniły po raz kolejny, że to 
organizowane co dwa lata wy-
darzenie z edycji na edycję staję 
się coraz chętniej odwiedzane. 
Same targi HOLZ-HANDWERK 

również były rekordowe – swoją 
ofertę dla stolarzy, cieśli i rze-
mieślników prezentowało 515 
wystawców z 19 krajów.

„Sukces minionej właśnie 
edycji targów uświadamia nam, 
że jesteśmy bardzo zmotywo-
wani do tego, aby przygotować 
się do naszych 20-tych urodzin 
w 2020 roku” – podsumowuje 
Stefan Dittrich, menadżer tar-
gów HOLZ-HANDWERK.

... i FENSTERBAU 
FRONTALE

Targi FENSTERBAU-FRON-
TALE również mają się czym 

Organizatorem targów jest VDMA Holzbearbeitungsmaschinen (Niemiecki Związek Producentów Maszyn 

i Urządzeń) i NürnbergMesse GmbH. Podmiotami ideowymi tej imprezy są Fachverband Schreinerhandwerk 

Bayern (FSH Bayern – Zrzeszenie Branżowe Rzemiosła Stolarstwa w Bawarii) i Fachverband des Maschinen- 

und Werkzeug-Großhandels e.V. (FDM – Zrzeszenie Branżowe Hurtowego Handlu Maszynami i Narzędziami).

pochwalić, bo i one okazały 
się większe niż kiedykolwiek 
wcześniej w swojej 30-letniej 
historii.

„Targi FENSTERBAU FRON-
TALE nigdy jeszcze nie były tak 
duże i międzynarodowe” – z sa-
tysfakcją komentuje menedżer-
ka wydarzenia, Elke Harreiß. 

I nie jest gołosłowna. 814 
wystawców (w 2016: 794) pre-
zentowało swoje produkty na 
ponad 64 000 metrów kwa-
dratowych (w 2016: 63 113 m²). 
Blisko połowa wystawców przy-
jechała do Norymbergii z zagra-
nicy (2016: 44%). Tematy takie 

jak cyfryzacja, inteligentny dom 
i automatyzacja, efektywność 
energetyczna, zrównoważony 
rozwój i wzornictwo zostały 
twórczo podjęte przez wystaw-
ców i zaprezentowane przez 
nich na targowych stoiskach.

Kolejna edycja połączonych 
targów HOLZ-HANDWERK 
i FENSTERBAU FRONTA-
LE odbędzie się w dniach 
18-21 marca 2020 w no-
rymberskim centrum wysta-
wienniczym.                  

  |  NürnbergMesse
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Sieć sklepów stacjonarnych firmy Würth Polska wciąż rośnie. Najnowszy sklep, 
otwarty przy ul. Puławskiej w Warszawie, to jak dotąd największa placówka, 
której powierzchnia przekracza 300 m². Jak zapowiada przedstawiciel firmy 
– w tym roku powstaną jeszcze cztery sklepy stacjonarne rozmieszczone 
w różnych regionach Polski.

Würth Polska zaopatruje przed-
siębiorców w specjalistyczne 
produkty oraz wysokiej jakości 
narzędzia i rozwiązania tech-
niczne dla przemysłu, motory-
zacji, budownictwa, ciesielstwa, 
stolarstwa czy rolnictwa. Firma 
posiada sieć sklepów stacjonar-
nych, która liczy już 27 obiektów 
w całym kraju, cztery z nich 
w samej Warszawie. Marka 
szybko umacnia się na rynku, 
a produkty dostępne są w całej 
Polsce również dzięki sprzedaży 

Warszawski gigant – Würth otworzył 
największy sklep stacjonarny w Polsce

internetowej. Sklep przy ulicy 
Puławskiej w Warszawie jest 
największym ze wszystkich 
otwartych dotychczas placówek 
w naszym kraju.

Nowo otwarty sklep znaj-
dujący się w Warszawie przy 
ul. Puławskiej 324 to ogromna 
przestrzeń, na której można 
zapoznać się z szerokim asor-
tymentem firmy kierowanym do 
specjalistów z różnych branż.

Rozwojowi firmy przyświe-
ca hasło „Blisko. Bliżej. Würth!”, 

które ma podkreślać dbałość 
o dostępność niezależnie od 
miejsca zamieszkania klienta. 
Dlatego oprócz zaangażowania 
w sprzedaż internetową fir-
ma inwestuje w rozwój miejsc, 
w których można zapoznać się 
z jej ofertą i na spokojnie wybrać 
najlepsze dla danej osoby i jej 
biznesu produkty Würth Polska.

„Na komfort zakupów w na-
szych sklepach stacjonarnych 
składa się przede wszystkim 
szeroki wybór produktów, dobra 

obsługa i optymalna lokalizacja” 
– mówi Michał Osipiak, Specja-
lista ds. Marketingu Sklepów 
Würth Polska. „W 2018 roku pla-
nujemy kolejne inwestycje, czyli 
otwarcia jeszcze czterech obiek-
tów zlokalizowanych w Zielonej 
Górze, Toruniu, Płocku i Tarnowie. 
Obecnie jesteśmy na etapie po-
szukiwania odpowiednich lokali 
na wynajem pod sklepy w tych 
miejscowościach” – dodaje.         

  |  Würth Polska

Würth Polska jest liderem w technice zamocowań i dystrybucji produktów dla profesjonalistów obecnym na polskim rynku już 
28 lat. To nowoczesna firma i wiarygodny, stabilny pracodawca, który zatrudnia ponad 610 pracowników, z czego 440 w Dziale 
Sprzedaży podzielonym na 5 dywizji – Auto, Cargo, Drewno, Budownictwo i Metal. Würth Polska posiada 27 sklepów stacjo-
narnych oraz rozbudowany sklep internetowy, który zapewnia możliwość zakupów 24h bez wychodzenia z domu. Centrala 
firmy i nowoczesne centrum logistyczne o powierzchni ponad 5000 m² znajdują się w Warszawie. Koncern prowadzi sprzedaż 
wyłącznie firmom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Grupa Würth została założona w 1945 r. w Niemczech. Obecnie składa się z 400 samodzielnych firm rozmieszczonych w 80 
krajach na wszystkich kontynentach. Zatrudnia ponad 74 tys. osób, z czego ponad 32 tys. to przedstawiciele handlowi. Würth to 
również ponad 3 mln klientów. Zgodnie ze wstępnym rocznym sprawozdaniem finansowym Grupa Würth odnotowała w 2017 r. 
rekordowy wynik sprzedaży na poziomie 12,7 mld EUR, co oznacza wzrost o 7,5 procent w porównaniu do roku wcześniejszego.
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STM Polska dysponuje pełnym parkiem maszyn obróbki skrawania co umożliwia wykonanie większości 
niestandardowych rozwiązań wałów kołnierzy podstaw montażowych itp.

SWOIM KLIENTOM STM POLSKA ZAPEWNIA BEZPŁATNE KONSULTACJE I FACHOWĄ POMOC TECHNICZNĄ. 

SWOIM KLIENTOM OFERUJEMY:

STM Polska proponuje państwu produkty wykonane według najwyższych światowych standardów

- reduktory i motoreduktory,
- siniki elektryczne jedno- i trój-fazowe,
- falowniki LG, Lenze i Eura
- regulatorów prędkości – wariatory,
- przekładnie planetarne, 
- przekładnie walcowo-stożkowe oraz walcowe
- przekładnie ślimakowe

- części zamienne,
- dobieranie zamienników (wg potrzeb klienta),
- remonty przekładni,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

DODATKOWO OFERUJEMY:

Telefon: 68 385 00 74, 68 352 63 31
e-mail: stm@stmpolska.pl

www.stmpolska.pl       

STM Polska Maciejewscy Spółka Jawna
ul. Kolejowa 8
66-120 Kargowa



Rozwiązania standardowe to 
przeszłość – to filozofia firmy 
Schelling, która do każdego 
klienta każe podchodzić na tyle 
indywidualnie, aby najpierw 
go wysłuchać i zrozumieć jego 
potrzebę, a dopiero wówczas 
zaproponować optymalne dla 
niego rozwiązanie. Firma ma 
już ponad 100 lat oraz ciągle 
silny i młody duchem zespół. 
Opanowała rozkrój na skalę 
przemysłową i czuje się mocna 
w rozwiązaniach dedykowanych 

Siła grawitacji…
Świat się zmienia, rynek się zmienia, Schelling również się zmienia… W czasach, 
w których żyje się bardzo szybko, umiejętność słuchania, a dokładniej – umiejętność 
słuchania i rozumienia – jest dla firmy Schelling umiejętnością bezcenną. Kogo słucha 
Schelling? Przede wszystkim swoich klientów, ale także klientów swoich klientów, 
wyprzedzając w tym innych. „Bycie najlepszym” to dzisiaj słowa często nadużywane, 
ale firma Schelling nie ocenia innych, za to sama oddaje się pod ocenę rynku, słucha 
opinii i wyciąga wnioski.

do cięcia usługowego (mniej 
i bardziej wydajnego), a także 
do cięcia zautomatyzowanego, 
oferuje ponadto stabilne i wydaj-
ne wsparcie software’owe, wciąż 
jednak czując niedosyt.

Epoka mebla postrzeganego 
tylko z perspektywy jego funk-
cjonalności to już przeszłość. 
Dzisiaj równie ważnym kryterium 
funkcjonującym w meblarstwie 
jest design i szeroko rozumiana 
jakość. Dla firmy Schelling ozna-
cza to nie tylko idealny rozkrój, 

ale również towarzyszącą jemu 
jakość każdego detalu.

Pilarki rozbudowane 
o automatyczny 
załadunek

Konsekwencją poszukiwań 
jest nowy i sprawdzony już 
w wielu zakładach pomysł na 
rozwiązanie kilku aktualnych dla 
klientów problemów, takich jak:
• zarysowania delikatnych 

płyt w trakcie załadunku do 
pilarki;

• brak chętnych do noszenia 
ciężkich i delikatnych płyt;

• wydajność i optymalizacja 
rozkroju.

Schelling oferuje rozbudowę 
pilarek o w pełni automatycz-
ny załadunek podciśnieniowy 
płyt austriackiej firmy Barbaric 
model LCV. Unikalność tego 
rozwiązania to bezobsługo-
wy system podciśnieniowego 
załadunku pełnego przekroju 
formatów płyty od szerokości  

www.wydawnictwofaktor.pl
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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.
ROZWÓJ PROFESJONALNYCH
ROZWIĄZAŃ 
DLA MEBLARSTWA

Te c h n o l o g y  m a d e  b y  h u m a n s

IMASCHELLING.COM

6–8 KWIETNIA 2018
ODWIEDŹ NAS NA TARGACH

Expo Silesia, Sosnowiec
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600 mm do długości 4200 
mm, grubości od 8 mm i ma-
sie nieprzekraczającej 300 
kg. Realizowanie załadunku 
do pilarki możliwe jest z jed-
nego lub wielu miejsc paleto-
wych zlokalizowanych wokół 
pilarki. Materiał w miejscach 
paletowych może być jed-
norodny lub równie dobrze 
może być to miks płyt uło-
żonych w układzie tzw. „ka-
napki”.

Maszyna ta posiada 
obrotnicę materiału, dzięki 
czemu płyty trafiają do pi-
larki w ułożeniu odpowied-
nim względem planu rozkroju, 
a operator nie traci czasu ani 
energii na manipulowanie 
płytami. System załadun-
ku otrzymuje odpowiednio 
wcześniej informację o go-
towości pilarki do przyjęcia 
kolejnej płyty, co skutkuje 

dużą dynamiką współpracy 
obydwu maszyn, a tym sa-
mym maksymalną wydajno-
ścią cięcia przy zachowaniu 
doskonałej jakości produktu 
finalnego.

Zaprezentowane powy-
żej rozwiązanie kierowane 
jest do tych klientów, któ-
rych problemem są ciągle 
rysujące się płyty, których 
nie ma kto dźwigać, słaba 
wydajność rozkroju, a duży, 
automatyczny magazyn płyt 
jest zbyt wielki zarówno ga-
barytowo, jak i cenowo. Na te 
wszystkie problemy Schelling 
ma jedną odpowiedź: „To nie 
problem, tylko drobna trud-
ność, którą pomożemy Ci roz-
wiązać szybko i taniej niż się 
spodziewasz”.                        

  |  Schelling



30 eksponatów na stoisku 
Grupy Weinig w Norymberdze

Program wystawienniczy Grupy Weinig na targach Holz-Handwerk/Fensterbau 
Frontale 2018 w Norymberdze był zorientowany przede wszystkim na 
maksymalne zoptymalizowanie korzyści dla klientów. Pod hasłem „Think Weinig” 
lider rynku w dziedzinie obróbki drewna litego i materiałów drewnopochodnych 
pokazał na żywo łącznie 30 eksponatów, w tym również produktowe nowości. 
Wszystkie były konsekwentnie ukierunkowane na zapewnienie przewagi 
konkurencyjnej firmom każdej wielkości.

Rozwiązanie  
dla każdej grupy 
docelowej

Na stoisku firmy można było 
zobaczyć na żywo nie tylko roz-
wiązania sieciowe w najwyższym 
standardzie W 4.0 digital, lecz 
także nowoczesne i zautomaty-
zowane maszyny jednostkowe na 
każdym poziomie mocy. Wszyst-
kie urządzenia, dzięki łatwej ob-
słudze, zapewniają maksymalny 
stopień opanowania coraz bar-
dziej kompleksowych technolo-
gii. Ponadto w centrum uwagi 
znalazły się najważniejsze mię-
dzynarodowe tematy dotyczące 
uelastyczniania zdolności produk-
cyjnych, efektywnego wykorzy-
stania zasobów i prognozowania 
czynności konserwacyjnych.

Nowa automatyczna 
strugarka 
czterostronna dla 
początkujących

Światową premierę w grupie 
produktów do strugania i profilo-
wania świętował nowy Unimat 
217. To kompaktowa, rzemieśl-
nicza maszyna do czterostron-
nej obróbki litego drewna, która 
zapewnia wyraźnie wyższy kom-
fort obsługi niż konkurencyjne 
maszyny tej klasy wydajności. 
W porównaniu do poprzednich 
modeli oferuje też znaczną war-
tość dodaną. Przyczynia się do 

Unimat

Weinig Conturex Compact

www.wydawnictwofaktor.pl
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tego przede wszystkim wiele 
funkcji przejętych z większych 
obrabiarek z serii Powermat.

W tej klasie mocy w No-
rymberdze pokazany też został 
Powermat 700, najlepiej sprze-
dający się na świecie automat 
do profilowania marki Weinig. 
Odwiedzający stoisko firmy 
mogli też zapoznać się z jego 
wersją sześciowrzecionową, 
przeznaczoną do różnorodnych 
zadań w zakresie profilowania, 
a także z maszyną specjalnie 
wyposażoną na potrzeby pro-
dukcji okien. Większe wyma-
gania dotyczące wydajności 
i elastyczności spełnia model 
Powermat 1500. Rozwiązanie 
celuje już w wymagania produk-
cji półprzemysłowej. Na targach 
zaprezentowany został ponadto 
zautomatyzowany Powermat 
1500, wyposażony w cyfrowy 
system uzbrajania maszyny 
SmartTouch w połączeniu z sys-
temem przygotowania pracy 
Weinig System Plus. To wysoko 
wydajne rozwiązanie obejmuje 
w pełni automatyczne ostrzenie 
narzędzi, ich pomiar oraz wirtu-
alne przygotowanie strugarko-
-żłobiarki. W Norymberdze nie 
zabrakło też oczywiście popu-
larnej maszyny Cube Plus. Naj-
łatwiejsza w obsłudze strugarka 
czterostronna na rynku oferuje 
automatyczne pozycjonowanie 
z pomocą ekranu dotykowego 

i wykonuje struganie 10 razy 
szybciej niż z użyciem wyrówny-
warki i grubościówki.

Fascynujący świat 
okien Weiniga

Swoje wyjątkowe kompe-
tencje w zakresie produkcji okien 
Weinig podkreślił w Norymberdze 
pokazem oferującym atrakcje 
od segmentu podstawowego 
po rozwiązania Smart Factory. 
Przy okazji prezentowanego na 
stoisku targowym rozwiązania 
Conturex Compact swoją premie-
rę świętował nowy system WMC 
(Weinig machine control). Weinig 

wyznacza nowe standardy w za-
kresie obsługi i niezawodności 
już w niższej klasie wydajności 
produkcji okien dzięki wyjątkowo 
wygodnemu interfejsowi zapro-
jektowanemu do użytkowania 
przez różne grupy użytkowników. 
Szczególną atrakcją w klasie wy-
sokiej wydajności była wirtualna 
wycieczka po systemie Weinig 
Solid WF. Za pomocą okularów 
3D zwiedzający mogli zanurzyć 
się we wnętrzu systemu Contu-
rex, prezentującego najwyższy 
poziom rozwoju. Technologia 
najwyższej klasy, kompleksowa 
produkcja i połączenie w sieć 

w standardzie Weinig W 4.0 
digital zapewniły gościom od-
wiedzającym stoisko firmy 
spektakularne przeżycia. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się 
również demonstracje aplikacji 
serwisowej Weinig Service App. 
Z nową wersją Weinig otworzy 
nowy rozdział w kontekście mo-
nitoringu.

Dla zakładów 
rzemieślniczych – 
większa wydajność 
rozkroju

W zakresie rozkroju kom-
petencje Weiniga sięgają od 

Holz-Her Nextec 7735

ProfiPress LB

www.4woodi.pl
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piły stołowej przez szybkie piły 
kapujące, po systemy skanujące 
i wielopiły. Na stoisku w Norym-
berdze znalazła się cała prze-
krojowa oferta. Atrakcją była 
m.in. automatyczna, przelotowa 
piła kapująca OptiCut S 260 
z prędkością posuwu do 250 
m/min i wyposażony w kamery 
system rozpoznawania trzech 
jakości. Szczególnie ciekawym 
rozwiązaniem dla rzemiosła jest 
pakiet oprogramowania OptiPal 
+ OptiResult. Na stanowisku 
demonstracyjnym zaprezento-
wano, w jaki sposób narzędzie 
poprawia wydajność rozkroju od 
partii liczącej 1 element. Opro-
gramowanie oferuje różnorodne 
funkcje, począwszy od zarządza-
nia produktem i wykazami czę-
ści, przez rejestrację zamówień 
i tworzenie interfejsów, wstępną 
optymalizację list rozkroju w celu 
maksymalnego wykorzystania 
materiału, sporządzanie list zle-
ceń magazynowych, po odby-
wającą się na ekranie obsługę 
maszyny i identyfikację części 
po wykonanym rozkroju.

W Norymberdze przedsta-
wiony został także automa-
tyczny system pozycjonowania 

EasyStop dla serii OptiCut C, 
oferujący zakładom rzemieśl-
niczym optymalny wstęp do 
automatyzacji ręcznych pro-
cesów. System można zinte-
grować także w istniejące piły 
kapowe. Nowością w przypadku 
taśmówek rozdzielczych BKS 
jest laserowy pomiar szero-
kości SplitAssist. Zoptymali-
zowana powierzchnia ułatwia 
obsługę. Sprawdzony FlexiRip 
3200 posiada teraz system roz-
poznawania wysokości cięcia, 
zapewniający zawsze optymal-
ny rozkrój materiału z nadwyż-
ką wymiarową.

Nowość w zakresie 
klejenia

Weinig zaprezentował tak-
że nowość w zakresie kleje-
nia. ProfiPress L B łączy całą 
know-how Weiniga w zakresie 
klejenia wysokiej częstotliwo-
ści i technologii prasowania 
na jednej maszynie i wyraźnie 
ułatwia produkcję kantówek 
okiennych, belek i płyt. Bardzo 
duże siły działające zarówno 
z boku, jak i z góry gwarantują 
doskonale zamknięte połącze-
nia klejowe.

Weinig 
rewolucjonizuje 
rzemieślnictwo – 
technologia Nextec

Po raz pierwszy prezentowa-
na w Norymberdze i należąca do 
najciekawszych eksponatów tar-
gowych Weiniga była nowa tech-
nologia Nextec firmy HOLZ-HER, 
specjalisty w dziedzinie obróbki 
tworzyw drzewnych w Grupie 
WEINIG. Nextec rewolucjonizuje 
sposób pracy stolarni i przygoto-
wuje je na wyzwania przyszłości. 
Technologia ta to kompleksowe 
rozwiązanie służące do nowo-
czesnej prezentacji, efektyw-
nej produkcji i sprzedaży mebli. 
Dzięki Nextec produkcja mebli 
na wymiar obejmuje tylko trzy 
kroki. Na rynku dostępne są róż-
ne modele tej serii, wyposażone 
w różne składniki automatyza-
cji. Na targach Holz-Handwerk 
zaprezentowane zostały dwie 
wersje: Nextec 7707 i Nextec 
7735 lift. Ta ostatnia jest wy-
posażona w technikę 5-osiową 
i stół podnośny. Zastosowanie 
5-osiowej głowicy pozwala na 
obróbkę wszystkich kątów i sko-
sów z dokładnością CNC. Ofe-
rując wysokość obróbki do 300 

mm, maszyna otwiera całkiem 
nowe obszary zastosowania.

Poza technologią Nextec 
Holz-Her wystawił na stoisku 
Weiniga jeszcze trzynaście in-
nych maszyn. Wśród nich znala-
zły się zarówno rozwiązania do 
obróbki CNC, jak i do klejenia 
kantówek z wykorzystaniem 
technologii niewidocznych 
spoin firmy Holz-Her. W tym 
kontekście w Norymberdze po-
kazana została seria LUMINA, 
wyposażona w system nakła-
dania kleju GluJet do seryjnego 
stosowania klejów poliureta-
nowych oraz Ltronic, laserowa 
jednostka wykonująca obrzeża 
jako w pełni zintegrowane roz-
wiązanie do obróbki obrzeży 
laserowych. Pokaz firmy HOLZ-
-HER uzupełniły pilarki do roz-
kroju płyt. Na Holz-Handwerk 
Holz-Her zademonstrował, jak 
w połączeniu z inteligentnym 
systemem magazynowania płyt 
i systemem manipulacji mate-
riałem Store-Master powstaje 
inteligentny warsztat, który 
jest ekonomiczny dla zakładów 
każdej wielkości.                  

  | Weinig

Aplikacja serwisowa Weinig Service App.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Cechy wyróżniające konstruk-
cję CHX 840 oraz CHX 1300 to 
ostrzenie kształtu zęba w pełnym 
cyklu dla kąta natarcia i przyłoże-
nia. Na etapie konfiguracji ma-
szyny użytkownik ma możliwość 
wyboru stopnia automatyzacji 
podstawowej jednostki. W wersji 
podstawowej maszyna wykonu-
je automatycznie kąt natarcia 
i przyłożenia, rozpoczynając od 
punktu bazowego wskazanego 
przez operatora (analogicznie 
jak w poprzednich generacjach 
maszyn serii CHC/CHP/CP). Na-
stępnie operator dosuwa piłę 
do pozycji bazowej i potwierdza 
ręcznie rozpoczęcie cyklu.

Jeszcze łatwiejsza 
obsługa – 
automatyzacja dla 
wymagających

Dla bardziej wymagających 
operatorów lub tam, gdzie ważny 
jest krótszy czas zaangażowania 
w obsługę oraz chęć zautomaty-
zowania procesu, maszyna może 
zostać doposażona w pakiet za-
wierający automatyczny dosuw 
piły do pozycji ostrzenia, pomiar 
średnicy piły oraz rozpoznanie 
sekwencji uzębienia dzięki zasto-
sowaniu akustycznego systemu 
detekcji. Zaletą tego rozwiązania 

Nowe maszyny Vollmer:  
CHX 840 oraz CHX 1300 
do serwisu pił tarczowych  
i małych serii produkcyjnych

Na tegorocznych targach branżowych GrindTec w Augsburgu firma 
Vollmer zaprezentowała nową maszynę przeznaczoną dla producentów pił 
oraz zakładów serwisujących piły tarczowe – CHX 840 oraz jej większą 
modyfikację CHX 1300 (do maksymalnych średnic pił Ø 1300 mm).

jest zminimalizowanie pracy 
operatora przy programowa-
niu następnej piły oraz wysoka 
powtarzalność ostrzenia każdej 
kolejnej piły.

Drugim stopniem automaty-
zacji jest doposażenie maszyny 
w magazyn na około 25 pił (stos 
pił może zostać skonfigurowany 

na trzpieniu mocującym o długo-
ści 180 mm), tak aby zapewnić 
automatyczny tryb załadunkowy 
w ciągu ok. 5 do 7 godzin. Piły 
wykonane są odkładane na stos 
pił gotowych, a system wymia-
ny danych kontroluje kolejność 
i poprawność wykonywania se-
kwencji.

Programowanie automa-
tycznego ostrzenia stosu pił 
możliwe jest dla zakresu średnic 
Ø 140-530 mm, poza tym za-
kresem załadunek wykonywany 
jest manualnie. Automatyzacja 
załadunku nie dotyczy jednak 
modelu dla dużych średnic CHX 
1300.

CHX 840

www.4woodi.pl
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Cechy wyróżniające konstrukcję CHX 840 oraz CHX 1300 to ostrzenie 
kształtu zęba w pełnym cyklu dla kąta natarcia i przyłożenia.

Na etapie konfiguracji maszyny istnieje możliwość 
wyboru stopnia automatyzacji podstawowej jednostki.

Maksymalną elastyczność ostrzenia gwarantuje sterowanie 
numeryczne CNC.

Zaawansowany, ale intuicyjny i czytelny system programowania 
umożliwia pracę z wszystkimi znanymi kształtami i sekwencjami 
zębów spotykanymi na rynku.

Opcjonalnie można doposażyć maszynę w magazyn 
na około 25 pił.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Funkcjonalność maszyny Vollmer CHX 840 (1300)
FUNKCJA CHX 840 STANDARD OPCJA
Średnica pił Ø 80-840 mm 80-1300 mm 

Natarcie i przyłożenie 
w jednym cyklu    

Ostrzenie kąta osiowego    

Ostrzenie kąta negatywnego    

Ostrzenie pił wklęsłych    

Ostrzenie łamacza wióra    

Automatyczne obniżanie 
korpusu    

Automatyczne nacinanie 
gniazd    

Swobodne programowanie 
sekwencji    

Geometrie do metalu    

Silnik wrzeciona 1,1 kW    

Automatyczny dosuw piły    

Detekcja średnicy piły    

Detekcja brakującego zęba    

Detekcja sekwencji zębów    

Podziałka zęba 6-100 mm 100-180 mm

Automatyczny załadunek pił    

Zdalna kontrola i serwis 
online    

System statystyki i baza 
danych    

Ważną cechą nowej maszy-
ny jest automatyczna detekcja 
wyłamanego zęba. CHX nie do-
puści do kolizji ściernicy z kor-
pusem piły, gdyż wykruszony 
(bądź wyłamany) ząb zostanie 
pominięty (parametry graniczne 
określa operator), dzięki czemu 
cały dalszy cykl ostrzenia nie 
zostanie zakłócony.

Wyposażenie 
opcjonalne

Konstrukcja Vollmer CHX 
840 to również elastyczność 
zastosowania. Maszyna może 
opcjonalnie zostać doposażo-
na w przystawkę do ostrzenia 
pił wklęsłych, w oprogramo-
wanie oraz osprzęt potrzeb-
ny do produkcji i ostrzenia pił 
z geometrią do cięcia metalu 
lub – dzięki nowym pakietom 
programowym – może służyć 
jako automatyczna szlifierka do 

R E K L A M A

nacinania gniazd pod regenera-
cję lub produkcję pił.

Zaawansowany, ale intu-
icyjny i czytelny system pro-
gramowania, umożliwia pracę 
z wszystkimi znanymi kształ-
tami i sekwencjami zębów 
spotykanymi na rynku, a wy-
korzystanie najnowszych tech-
nologii pozwala zintegrować 
maszynę z systemami Industry 
4.0. Pełna kontrola przebiegu 
procesu maszyny na zdalnym 
stanowisku nadzorczym, sta-
tystyka procesów, wgląd w ak-
tualny przebieg procesu, dane 
statystyczne i historia pracy 
oraz odczyt wrażliwych para-
metrów jak temperatura i ci-
śnienie chłodziwa to parametry, 
które są nadzorowane z jednej 
aplikacji dla jednej maszyny lub 
grupy maszyn.                 

  | Vollmer

JEDNO ZAMOCOWANIE WIELE MOŻLIWOŚCI:
VOLLMER CHX

www.vollmer-group.com

Minimum ustawień, zwiększenie elastyczności!

5 osi CNC, ostrzenie natarcia i przyłożenia zęba w jednym ustawieniu: Nowy VOLLMER 

CHX 840 lub 1300 nie pozostawia niedosytu. Spełnia wygórowane wymagania oraz 

oferuje sprytne rozwiązania wybranych stopni automatyzacji ostrzenia.

VOLLMER POLSKA Sp z o.o. // 41-807 Zabrze // +48 32 7330869
CHX 1300 i CHX 840

Minimum ustawie

5 osi CNC, ostrzenie natarcia i przyło

CHX 840 lub 1300 nie pozostawia niedosytu. Spełnia wygórowane wymagania oraz 

oferuje sprytne rozwi

www.4woodi.pl

M A S Z Y N Y

1 (45) 2018  |  MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM 21



SERON to przedsiębiorstwo, 
które znane i cenione jest za 
innowacyjne, technologicznie 
zaawansowane maszyny, któ-
re pracują dziś w niezliczonych 
zakładach obróbczych. Niekwe-
stionowany rynkowy sukces ma 
wielu ojców, a wśród nich wy-
mienić trzeba przede wszyst-
kim nieustanne inwestycje 
w rozwój i w wyspecjalizowaną 
kadrę pracowników. Seron po-
siada również własną jednost-
kę badawczo-rozwojową oraz 
współpracuje z instytucjami 
badawczymi, dzięki czemu 
może tworzyć innowacyjne 
w skali światowej urządzenia, 
dostosowane do coraz bar-
dziej wygórowanych wymagań 

Obrabiarki CNC  
made in Poland

W pełni zautomatyzowane 10-głowicowe centrum obróbcze CNC ProNest firmy 
Seron to urządzenie łączące precyzję, niezawodności i trwałość. Maszyna, 
której premiera odbyła się podczas minionych targów DREMA w Poznaniu, jest 
przykładem innowacyjnych technologii powstających w Polsce, które zdobywają 
zaufanie klientów nie tylko na rodzimym rynku, ale także za granicą.

odbiorców oraz do międzyna-
rodowych standardów. Każdy 
etap produkcji w firmie zamyka 
szczegółowy audyt jakościowy, 
który zapewnia wysoką precy-
zję i niezawodność produktów. 
W ten sposób powstają wyso-
kiej klasy centra obróbcze CNC, 
plotery laserowe, znakowarki la-
serowe oraz wypalarki plazmo-
we i gazowe. 

W ofercie firmy znajdują się 
sterowane numerycznie obra-
biarki, konstruowane od pod-
staw. Większość elementów 
do maszyn jest produkowana 
samodzielnie na bazie kompo-
nentów od sprawdzonych i za-
ufanych dostawców, znanych na 
całym świecie. Obrabiarki Seron 

to kwintesencja nowoczesnych 
i innowacyjnych rozwiązań, 
które pozwalają maksymalnie 
wykorzystać możliwości ma-
szyn i zoptymalizować pracę 

człowieka. Zastosowane i wdro-
żone technologie umożliwiają 
elastyczną konfigurację, która 
pozwala przygotować każde 
urządzenie pod indywidualne 

www.wydawnictwofaktor.pl
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zamówienie. Maszyny CNC 
marki SERON doskonale spraw-
dzają się w wielu branżach 
i przeznaczone są zarówno 
dla przemysłu drzewnego, me-
blarskiego jak również innych 
sektorów przemysłu, takich jak 
obróbka metali, kompozytów, 
tworzyw sztucznych, tkanin 
i innych.

Nowością w ofercie firmy 
jest zautomatyzowane cen-
trum obróbcze do rozkroju 
i nawiertów pionowych płyt 
drewnopochodnych z systemem 
podawczo-odbiorczym ProNest.

Automatyzacja  
na wagę złota

Zautomatyzowane cen-
trum obróbcze ProNest to 
maszyna skonstruowana dla 
przemysłu meblarskiego, pro-
dukującego meble skrzyniowe, 
jak również meble tapicerowa-
ne. Wśród zalet obrabiarki na 
pierwszym miejscu trzeba wy-
mienić zaawansowane, proste 
w obsłudze oprogramowanie 
posiadające bazę mebli, które 

umożliwia wizualizację oraz ne-
sting, a także redukcja kosztów 
pracowniczych, materiałowych 
i automatyzacja procesu pro-
dukcyjnego. Maszyna pozwala 
też na znaczne poszerzenie 
możliwości produkcyjnych. 

ProNest doskonale spraw-
dzi się przy nestingu płyt me-
blowych, produkcji frontów 
meblowych, jak również ob-
róbce sklejek, płyt wiórowych, 
litego drewna i tworzyw sztucz-
nych. Centrum posiada duże 
pole robocze o wielkości 2100 
na 3100 mm, które zostało do-
stosowane do standardowego 
wymiaru płyt meblowych. Dzię-
ki temu możliwa jest łatwiejsza 
obróbka materiału, którego nie 
trzeba dodatkowo docinać.

Łatwość obsługi i zwięk-
szenie automatyzacji gwaran-
tuje intuicyjne oprogramowanie 
do projektowania mebli, które 
umożliwia niemal natychmia-
stowy nesting elementów na 
materiale. 

Na bezproblemową pra-
cę ma też wpływ system 

R E K L A M A

podawczo-odbiorczy, elek-
trowrzeciono główne o mocy 13 
kW, 12 pozycyjny rewolwerowy 
magazyn narzędzi, oraz 9 gło-
wic wiertarskich. Dzięki takiej 
konfiguracji praca przy rozkroju 
płyt jest całkowicie zautoma-
tyzowana – paleta płyt meblo-
wych w pełnym wymiarze trafia 
na podajnik, następnie pojedyn-
czo do centrum obróbczego. 
Po skończonej pracy płyty są 

przekazywane na stół odbior-
czy, gdzie operator zdejmuje 
pojedynczo wycięte i nawier-
cone elementy. W tym czasie 
maszyna dokonuje operacji na 
kolejnej płycie. Tak skonstru-
owana obrabiarka pozwala na 
całościową wydajną obróbkę 
materiału przy obsłudze jedne-
go operatora.                       

  | Seron

www.4woodi.pl
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Szlifierka z serii P Szlifierka US250

Szlifierki skrojone  
na miarę potrzeb

Popularnym rozwiązaniem 
z oferty Gumet są szlifierki do 
obróbki wzdłużnej PROFI 150, 
które w większych przedsię-
biorstwach mogą posłużyć jako 
baza zaawansowanej linii szli-
fującej. Konfiguracja maszyny 
jest dowolna, może być ona wy-
posażona w minimum 3 sztuki 
agregatów szlifujących, mak-
symalna ilość głowic może do-
chodzić, przy zaawansowanych 
procesach technologicznych, do 
kilkunastu.

Szlifowanie w maszynach 
z serii PROFI 150 odbywa się 
przy użyciu dowolnej ilości 
szczotek – górnych, dolnych 
lub bocznych. Każda z głowic 

Produkcja polska,  
standardy światowe

Uniwersalne szlifierki US250, szlifierki do obróbki wzdłużnej PROFI 150, szlifierki 
z serii PL, nacinarki desek podłogowych ACM to maszyny pracujące w niezliczonych 
zakładach z branży drzewnej i meblarskiej, cenione przez wielu klientów za 
niezawodną pracę. Ich producent – firma Gumet – oferuje nie tylko zaawansowane 
technologicznie maszyny, ale także indywidualne podejście do klienta. Dzięki temu 
przedsiębiorstwo realizuje nawet nietypowe zamówienia, wychodząc naprzeciw 
wciąż rosnącym wymaganiom rynku.

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. Kombinacja 
przeciwnych kierunków obro-
tów wałów z zastosowaniem 
bębnów szlifujących o skośnym 
umieszczeniu lameli ściernych 
powoduje uzyskanie powierzch-
ni szlifowanej o doskonałej 
gładkości. Umieszczenie bęb-
nów roboczych szlifierki US250 
może być dowolne. Możliwe jest 
szlifowanie elementu poprzez 
dwa bębny górne, górny i bocz-
ny, górny i dolny itp. Ciekawym 
rozwiązaniem jest możliwość 
odwrócenia bębna o 180° i szli-
fowanie elementów trzymanych 

w dłoni, co ma szczególne zasto-
sowanie w produkcji małoseryj-
nej. Elastyczność użytkowania 
maszyny powoduje znaczne 
obniżenie kosztów rozbudowy 
parku maszynowego, ponie-
waż ograniczone jest do zaku-
pu jednego, wielofunkcyjnego 
urządzenia.

Flagowym produktem kiero-
wanym do najbardziej wymaga-
jących klientów, jest z kolei seria 
PL, z zabudowaną konstrukcją 
ramy, co podnosi poziom bez-
pieczeństwa w toku eksploatacji 
oraz przyczynia się do lepszego 
odpylania. Istnieją dwie opcje 
sterowania urządzeniem: za 
pomocą standardowych poten-
cjometrów, przycisków i korb lub 
za pośrednictwem dotykowego 

posiada precyzyjną regulację 
odległości od elementu oraz 
kąta pochylenia. Prędkości ob-
rotowe szczotek oraz posuw są 
płynnie regulowane, dzięki cze-
mu można dostosować obróbkę 
do zróżnicowanej produkcji. Sze-
rokość robocza maszyny wyno-
si 150 mm i jest wystarczająca 
przy produkcji listew. 

Dla zakładów, w których 
przeprowadza się bardzo zróż-
nicowane procesy produkcyjne, 
jak również dla mniej wymaga-
jących klientów, przeznaczone 
są uniwersalne szlifierki US250. 
Proces szlifowania odbywa się 
w nich za pośrednictwem dwóch 
bębnów szlifujących. Maszyny 
umożliwiają szlifowanie ele-
mentów o złożonym przekroju, 
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Szczotkarka P1350L-D1WB3

Szlifierka z serii PROFI 150

Nacinarka ACM 650

panelu PLC. Niezależna regu-
lacja rolek dociskających oraz 
zastosowanie systemu szybkiej 
wymiany szczotek walcowych 
znacząco ułatwia obsługę. 
Klient ma możliwość wyboru 
rodzaju oraz ilości sekcji robo-
czych. Możliwe jest wyposa-
żenie maszyny w standardowe 
bębny robocze (mocy od 3 do 
11kW), dyski oscylujące lub sta-
cje planetarne. Konstrukcja 
maszyny umożliwia bezpieczną 
obróbkę elementów o długości 
od 350 mm. W przypadku po-
trzeby szlifowania krótszych 
elementów proponowane jest 
zastosowanie podciśnieniowe-
go stołu posuwu. Maszyna jest 
przystosowana do pracy w linii 
produkcyjnej. 

Nacinarka ACM dla 
producentów podłóg

W firmie Gumet zaopatrują 
się też producenci warstwowych 
podłóg drewnianych, którzy 

w procesie produkcyjnym sto-
sują poprzeczne podcięcia na 
spodniej stronie deski, co powo-
duje jej odprężenie i poprawia 
elastyczność wyrobu finalnego. 
Jednym z flagowych modeli ma-
szyn, które sprawdzają się w ta-
kich zastosowaniach, jest seria 
ACM, która pracuje dziś w wielu 
zakładach produkujących pod-
łogi. Nacinarka ACM umożliwia 
precyzyjne określenie odległo-
ści nacięć od początku i końca 
deski, a także ich głębokości. 
Programowalna jest również 
długość deski, a klient ma moż-
liwość wyboru rozstawu i sze-
rokości nacięć. Maszyna może 
pracować w połączeniu z podaj-
nikiem buforowym oraz stołem 
odbiorczym - dzięki temu do jej 
obsługi zaangażowana będzie 
tylko jedna osoba.               

  |  Gumet 
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85-875 Bydgoszcz
ul. Miechowska 1
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gumet@gumet.org
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Co wyróżnia oferowane przez 
TECH-FA-MILER prasy? Z pew-
nością ich długa żywotność, na 
którą wpływa wysoka jakość 
spawów, trwała powłoka la-
kiernicza i podzespoły renomo-
wanych producentów, a także 
wsparcie techniczne ze strony 
producenta.

Wszystkie prasy wykony-
wane są na indywidualne za-
mówienie według parametrów 
ustalonych z klientem, przez co 
otrzymuje on produkt dokład-
nie skrojony na miarę swoich 
wymagań i specyfiki produkcji. 
Umiejętność sprostania tak 
wysokim wymaganiom firma 
TECH-FA-MILER wypracowywa-
ła przez lata, zdobywając kolejne 
doświadczenia, doskonaląc ma-
szyny, wprowadzając ulepszo-
ne rozwiązania konstrukcyjne 
i nowe typy urządzeń, z dbałością 

Prasy pneumatyczne dla meblarzy  
i producentów stolarki budowlanej

Na targach DREMASILESIA swoje rozwiązania zaprezentuje firma 
TECH-FA-MILER, znany i ceniony w Polsce i za granicą producent pras 
pneumatycznych. Klienci firmy wiedzą jednak doskonale, że targowa 
ekspozycja firmy to punkt wyjścia, bo przedsiębiorstwo oferuje możliwość 
dopasowania każdego z oferowanych produktów i jego parametrów 
dokładnie do indywidualnych potrzeb konkretnego inwestora.

o każdy ich szczegół i z wykorzy-
staniem materiałów oraz pneu-
matyki najwyższej jakości.

Wśród najbardziej popular-
nych urządzeń przedsiębiorstwa 
znajdują się prasy trapezowe 
(jednostronne i dwustronne oraz 
z dociskiem bocznym), a także – 
docenianie szczególnie przez 
producentów mebli – ściski sto-
łowe otworowe i prasy do mon-
tażu korpusów meblowych.

Prasa trapezowa 
jednostronna typ PTJ 
i dwustronna PTD

Prasy trapezowe jedno-
stronne i dwustronne to ma-
szyny, które najczęściej trafiają 
do zakładów, w których klei się 
drewno dla stolarki budowla-
nej, a więc: okna, drzwi, bel-
ki, parapety, płyty meblowe, 
stopnie schodowe itp. Długość 

elementów klejonych wynosi 
maksymalnie 8000 mm, szero-
kość załadunku – do 1300 mm, 
a maksymalna grubość klejo-
nych elementów to 10-220 mm. 
Prasy posiadają jedno pole za-
ładowcze (typ PTJ) lub dwa pola 
(typ PTD), które podzielone są 
na sekcje dociskowe i sterowane 
indywidualnie zaworem z dźwi-
gnią ręczną. Każda sekcja doci-
skowa wyposażona jest w imaki 

– dociski wyrównujące klejoną 
płaszczyznę (1 lub 2 sztuki 
docisków na jedną sekcję doci-
skową). Dociski wykonywane są 
w wersji: śrubowej, pneumatycz-
nej lub na mimośrody. Siła do-
cisku głównego regulowana jest 
reduktorem ciśnienia. Prasa po-
siada regulację środka docisku. 
Dodatkowym wyposażeniem 
prasy jest regulacja szerokości 
załadunku co 100 mm.

Prasa trapezowa jednostronna typ PTJ.

Prasa trapezowa 
dwustronna typ PTD.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Prasa trapezowa  
typ PTJDB

Pneumatyczna prasa trape-
zowa PTJDB z dociskiem bocz-
nym to jedno z popularniejszych 
urządzeń w ofercie TECH-FA-
-MILER. Maszyna sprawdza się 
szczególnie w zakładach klejenia 
i montażu drzwi i okien, belek, 
parapetów, stopni schodowych, 
płyt meblowych itp.

Posiada ona jedno lub dwa 
pola załadowcze, które są po-
dzielone na sekcje dociskowe 
sterowane indywidualnie za-
worem z dźwignią ręczną, przy 
czym każda z nich – podobnie 
jak w prasach PTJ i PTD – wypo-
sażona jest w dociski śrubowe/
pneumatyczne wyrównujące 
klejoną płaszczyznę (jeden lub 
dwa dociski na jedną sekcję do-
ciskową). Te modele pras posia-
dają docisk boczny wyposażony 
w siłowniki tłokowe sterowane 
zaworem z dźwignią ręczną, na-
tomiast druga strona prasy wy-
posażona jest w belkę oporową 
przestawną.

Siła docisku głównego regu-
lowana jest reduktorem ciśnie-
nia, a siła docisku siłowników 
tłokowych regulowana jest filtro-
reduktorem powietrza. Prasa po-
siada regulację środka docisku. 
Dodatkowym wyposażeniem 
urządzenia jest regulacja sze-
rokości załadunku co 100 mm. 

Wymiary klejonych elementów 
wynoszą: długość – do 8000 
mm, szerokość – do 1300 mm, 
grubość – 10-220 mm.

Dla producentów 
mebli

Pneumatyczny ścisk sto-
łowy otworowy PSS sprawdzi 
się podczas klejenia i montażu 
szuflad, frontów meblowych, ra-
mek drzwiowych, okien, drzwi, 
łuków oraz elementów ramo-
wo-płycinowych stosowanych 
w stolarstwie meblowym. Pra-
sy posiadają jedno lub dwa 
pola załadowcze, przy czym 
każde z nich może posiadać od 
jednego do czterech stanowisk 
roboczych wyposażonych w si-
łowniki pneumatyczne tłokowe 
sterowane zaworem z dźwignią 
ręczną. Ściski stołowe wyposa-
żone są w dociski wyrównujące 
pneumatyczne (od czoła), imaki 
(dociski wyrównujące śrubowe), 
belki oporowe stałe i przestaw-
ne. Grubość załadunku jest re-
gulowana, użytkownik może też 
ustawiać za pomocą filtroreduk-
tora ciśnienia regulację grubości 
załadunku. Prasy wykonywane 
są na stojaku stałym lub regu-
lowanym do pozycji poziomej. 
Wymiary elementów klejonych 
wynoszą: długość – 3500 mm, 
szerokość – 2800 mm, grubość 
– 120 mm.

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 trapezowa 
typ PTJDB.

Pneumatyczny ścisk 
stołowy otworowy PSS.

Prasa montażowa 
typ PMKM.

W ofercie TECH-FA-MILER 
znajduje się ponadto prasa 
montażowa typ PMKM, zapro-
jektowana z myślą o klejeniu 
i montażu korpusów meblo-
wych typu: szafki, szafy, kre-
densy, regały, komody, półki itp. 
W zależności od potrzeb klienta 
może mieć ona jedno lub dwa 
pola załadowcze. Urządze-
nie wyposażone jest w jedną/
dwie belki dociskowe, które 
działają w układzie pionowym 

oraz w jedną belkę działającą 
w układzie poziomym, przesta-
wianą bezstopniowo góra-dół 
za pomocą motoreduktora. Każ-
da belka wyposażona jest w si-
łowniki pneumatyczne tłokowe 
sterowane zaworem z dźwignią 
ręczną. Siła docisku głównego 
regulowana jest reduktorem ci-
śnienia, a siłowników tłokowych 
– filtroreduktorem powietrza.  

  | TECH-FA-MILER
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Obróbka szkła
we własnym zakresie

Domeną firmy Szkło-Tech z Jaworzna jest produkcja maszyn do obróbki szkła 
wytwarzanych ściśle pod potrzeby klientów. Nabywcami proponowanych 
urządzeń są coraz częściej zakłady meblarskie, gdyż szkło jest obecnie 
chętnie wykorzystywane w meblach. Ostatnią nowością firmy Szkło-Tech 
jest szlifierka 4-wrzecionowa S4-W przeznaczona przede wszystkim do 
szlifowania wąskich pasków szkła.

W produkcji półek i frontów szkla-
nych znajdują zastosowanie szli-
fierki przeznaczone do obróbki 
prostych brzegów szkła. Modele 
S-1, S-1m, S-2, S-3 oraz S-4a re-
alizują szlifowanie i polerowanie 
tylko jednej krawędzi szkła, nato-
miast S-4, S-6, S-8 oraz nowość 
S4-W mogą obrabiać dwie kra-
wędzie jednocześnie i stąd wyko-
rzystuje się je do obrabiania szkła 
płaskiego o kształcie kwadratu 
lub prostokąta. Brzegi uzysku-
ją kształt trapezowy lub typu  
C-kant. Obrabiane szkło może 
mieć grubość od 2 do 20 mm.

Nowa 4-wrzecionowa szli-
fierka S4-W przystosowana jest 
do szlifowania wąskich pasków 
szkła o grubości od 3 do 6 mm 
z dwóch stron jednocześnie. Mi-
nimalna szerokość szlifowanego 
szkła wynosi 45 mm, a maksy-
malna 140 mm – parametry 
te na zamówienie mogą ulec 
zmianie.

Maszyny posiadają możli-
wość szlifowania i polerowania 
w jednym przebiegu. Na ich 
wyposażeniu są zamontowane 
jednocześnie trzy ściernice dia-
mentowe do różnych grubości 
szkła. Szybkość szlifu i siła do-
cisku jest regulowana. Maksy-
malna prędkość pracy wynosi 6 
mb/min, a minimalna 1 mb/min. 
Obieg chłodziwa jest zamknięty.

Do szlifowania i polerowania 
krzywoliniowych krawędzi szkła 

firma Szkło-Tech proponuje szli-
fierki SKO-1 i SKO-1A. Sprawdza-
ją się one świetnie przy produkcji 
ław i stołów szklanych. Przy ich 
pomocy można szlifować kra-
wędzie kół i owali, a kształt uzy-
skanego szlifu, zależny od tarcz 
obrabiających, może być różny 
według potrzeb (między innymi 
C-kant, trapez itd.).

Konstrukcja maszyn umoż-
liwia szlifowanie szkła o grubo-
ści od 3 do 15 mm. Obie mają 
możliwość jednoczesnego mon-
tażu trzech tarcz ściernych lub 
dwóch i tarczy polerskiej. Szkło 
przysysane jest do stołu podci-
śnieniową pompą Venturiego. 
Minimalna średnica obrabianego 
szkła wynosi 280 mm, a maksy-
malna 1800 mm. Także w tych 
maszynach obieg chłodziwa jest 
zamknięty.

DANE TECHNICZNE SZLIFIERKI S4-W
Min. szerokość szlifowanego szkła 45 mm

Maks. szerokość szlifowanego szkła 140 mm

Szlifowanie krawędzi szkła płaskiego o kształcie kwadratu lub prostokąta

Zależnie od zastosowanych ściernic można uzyskać szlif C-kant lub szlif trapezowy

Płynna regulacja prędkości szlifowania od 1 do 6 mb/min

Możliwość zamocowania trzech tarcz jednocześnie

Obieg chłodziwa zamknięty

Moc pobierania 10 kW

Wymiary zewnętrzne 1700 x 2000 mm

Regulowana szybkość szlifu i siła docisku

Jednoczesne szlifowanie i polerowanie szkła do grubości 5 mm

Mechaniczny transport szlifowanego szkła

www.wydawnictwofaktor.pl
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Obróbka szkła
we własnym zakresie

Wśród kolejnych urządzeń, 
które znajdują zastosowanie 
w produkcji mebli, są wiertarki 
WD-1 służące do wiercenia otwo-
rów w szkle. Można je stosować 
w produkcji frontów szklanych 
przy wykonywaniu otworów pod 
zawiasy i uchwyty. Wiertarki 
WD-1 produkowane są w dwóch 
wersjach – pionowej i poziomej. 
Obie umożliwiają wiercenie 
otworów w szkle dowolnej grubo-
ści i o dużych wymiarach, w za-
kresie średnicy od 3 do 70 mm. 
Minimalna odległość wierconego 

P.W. SZKŁO-TECH S.C.
ul. Staszica 20

43-600 Jaworzno
tel. +48 32 615 03 51

tel. kom. +48 602 157 175
tel. kom. +48 602 157 228
szklo-tech@szklo-tech.pl

www.szklo-tech.pl

w dwa niezależne, zamknięte 
obiegi wody. Maksymalna szero-
kość mytego szkła wynosi 1200 
mm, zaś długość szkła jest do-
wolna, natomiast minimalny for-
mat elementu to 200 x 200 mm. 
Mycie wstępne wykonywane jest 
wodą zimną, a mycie zasadnicze 
wodą o temperaturze 55-65°C. 
Moc pobierana przez maszynę 
wynosi 20 kW.

W myjni MS-2 minimalny 
format szkła wynosi 160 x 160 
mm, a maksymalny 800 x 800 
mm. Myjka posiada płynną re-
gulację prędkości od 2 do 4 mb/
min. Obieg ciepłej wody jest za-
mknięty, a moc pobierania wy-
nosi 3,5 kW.

Szkło-Tech działa na rynku od 
początku lat dziewięćdziesiątych 

R E K L A M A

otworu od brzegu tafli to 5 mm, 
a maksymalna – 500 mm. Można 
wykonywać nimi wiercenie w ta-
flach dwustronnie ustawionych. 
Regulacja prędkości obrotowej 
wrzecion jest płynna i odbywa 
się przy użyciu falownika. Strefa 
wiercenia jest chłodzona wodą 
z dodatkiem koncentratu chło-
dziwa, obieg chłodzenia jest za-
mknięty.

Po procesie obróbki szkło 
należy wymyć i wysuszyć. Zada-
nia te mogą wypełniać myjko-
-suszarki MS-1 i MS-2. MS-1 ma 
przekładnię z płynną regulacją 
umożliwiającą mycie z prędkością 
od 2,5 do 8 mb/min i wyposażona 
jest w dwie pary szczotek oraz 

Charakterystyczną cechą oferty 
tego producenta jest wytwarza-
nie maszyn dostosowanych do 
indywidualnych wymagań po-
szczególnych odbiorców. Jacek 
Chacuś z firmy Szkło-Tech mówi: 
„Nasze przedsiębiorstwo wypro-
dukowało do dziś setki maszyn, 
zdobywając tym samym duże 
doświadczenie i utrwalając swo-
ją pozycję na rynku oraz ciągle 
poszerzając asortyment urzą-
dzeń, które znajdują również za-
stosowanie przy obróbce szkła 
wykorzystywanego w produkcji 
mebli. Wieloletnie doświadczenie 
w branży i bogate zaplecze tech-
nologiczne pozwala nam na do-
starczanie maszyn o najwyższej 
jakości, a jednocześnie niezawod-
nych i prostych w obsłudze”.      

  | Szkło-Tech

XX wieku. Duża liczba wyprodu-
kowanych maszyn i zdobyte 
doświadczenie sprawiły, że dziś 
proponowane rozwiązania są 
na najwyższym poziome jakości. 
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Oferowane przez STEBLO 
prasy można konfigurować 
zgodnie z indywidualnym zapo-
trzebowaniem zamawiającego. 
Dodatkowo, dzięki możliwości 
dokupienia różnego rodzaju 
osprzętu, można dopasować 
wybrane urządzenie dokładnie 
do specyfiki produkcji danego 
przedsiębiorstwa, „skroić” je 
na miarę oczekiwań i potrzeb 
klienta.

Prasy trapezowe,  
prasy o nacisku pionowym  
– na miarę potrzeb i wymagań

Trudno sobie wyobrazić, aby w zakładzie, w którym klei się drewno, nie stały prasy 
trapezowe czy prasy o nacisku pionowym. To urządzenia, które tylko na pierwszy rzut 
oka wydają się nieskomplikowane. W praktyce skonstruowanie dobrej prasy wymaga 
od producenta zaawansowanej wiedzy, umiejętności, parku maszynowego i technologii 
(np. wypalania laserowego). Tylko takie prasy zagwarantują stałą siłę docisku 
i pewność, że elementy klejone zostaną dobrze połączone. Urządzenia najwyższej 
jakości znajdziemy w ofercie firmy STEBLO.

Prasy o nacisku 
pionowym

Do klejenia drewna (oraz 
PVC) w bloki i warstwy, do obło-
gowania i okleinowania na zimno 
przeznaczone są prasy o nacisku 
pionowym, które wykonane są 
z odpowiednio zespawanych 
kształtowników konstrukcyjnych 
(stalowych) lub z płyt stalowych 
wypalanych laserowo. Belka do-
ciskowa ustawiona poprzecznie 
prowadzona jest w czterech 
prowadnicach sworzniowych, 
a powrót docisku na pozycję wyj-
ściową wywołują cztery spręży-
ny odciągowe.

Stół roboczy prasy wykona-
ny jest z kształtowników kon-
strukcyjnych, które połączone 
są ze sobą złączami spawany-
mi oraz skratowane. Na stole 
ułożona i zamocowana jest 
odpowiednimi śrubami płyta 
sklejkowa twarda wodoodporna. 
Powietrze doprowadzane jest za 
pomocą zaworów. Maksymalny 
nacisk na 1 cm² powierzchni kle-
jonej wynosi ok. 4 kg, a nacisk 
siły jest regulowany wielkością 
ciśnienia. Do przygotowania 
powietrza służy reduktor z za-
kresem regulacji ciśnienia od 0 
do 1 MPa z zaworem zwrotnym 
i oczyszczanie powietrza do  
5 µm. Z reduktora wyprowadzo-
ny jest wąż zbrojony z końcówką 
do szybkozłączki. Każda sekcja 
składa się z jednego siłownika 
przeponowego sterowanego za-
worem dźwigniowym, przy czym 
skok siłownika wynosi maks.  
45 mm.

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

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

Prasy trapezowe
Prasy trapezowe to pneuma-

tyczne urządzenia wyposażone 
w jedno lub dwa pola robocze, 
które przeznaczone są do klejenia 
elementów drewnianych w płyty, 
krawędziaki, belki, stopnie scho-
dowe, do obłogowania.

Główny docisk prasujący po-
dzielony jest na sekcje dociskowe, 
przy czym każdą sekcję doci-
skową stanowi siłownik pneu-
matyczny z belką dociskową. 
Belka dociskowa posiada cztery 
sworznie prowadzone w prowad-
nicach cylindrycznych. Na każ-
dym sworzniu belki dociskowej 
znajduje się sprężyna rozprężna, 
która powoduje powrót belki do-
ciskowej do pozycji wyjściowej na 
skutek przesterowania zaworu. 
Każdy siłownik ma skok 45 mm 
i jest sterowany indywidualnie 
z zaworem z dźwignią ręczną.

Do wyrównywania płasz-
czyzny elementów klejonych 

Prasa o nacisku pionowym 
Typ PNP.
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Prasa pneumatyczna 
trapezowa PTD.

PRASA PNEUMATYCZNA TRAPEZOWA 
JEDNOSTRONNA TYP PTJ
Pola robocze 1
Długość klejenia 3000 mm
Wysokość klejenia 1030 mm
Grubość klejenia 20-140 mm
Sekcje dociskowe ogółem 4
Długość sekcji 735 mm
Dociski wyrównujące pneumatyczne 6
Wysokość prasy 1560 mm
Szerokość prasy 850 mm
Ciśnienie stosowane 0,2-1 MPa
Ciśnienie robocze maks. 0,8 MPa
Podtrzymki 8

R E K L A M A

PRASA O NACISKU PIONOWYM  
(WERSJA STANDARDOWA)
Pola załadowcze 1
Długość elementów klejonych 2500 mm
Szerokość stołu roboczego 1200 mm
Wysokość pakietu klejonego 450 mm
Ciśnienie robocze 0,35 MPa
Belki dociskowe ogółem 12 szt. 

Prasa do montażu 
szuflad Typ PMJ.

Prasa trapezowa 
jednostronna Typ PTJ.

PRASA PNEUMATYCZNA TRAPEZOWA 
DWUSTRONNA TYP PTD
Pola robocze 2
Długość klejenia 3000 mm
Wysokość klejenia 1030 mm
Grubość klejenia 20-140 mm
Sekcje dociskowe ogółem 8 (2 x 4)
Długość sekcji 735 mm
Dociski wyrównujące pneumatyczne 12 (2 x 6)
Wysokość prasy 1560 mm
Szerokość prasy 1450 mm
Ciśnienie stosowane 0,2-1 MPa
Ciśnienie robocze Maks. 0,8 MPa
Podtrzymki 16 (2 x 8)

przeznaczone są dociski wyrów-
nujące (pneumatyczne lub me-
chaniczne), które przesuwa się 
na rolkach tocznych wzdłuż toru 
jezdnego górnego i prowadnicy 
dolnej.

Prasy tego typu zasila się 
sprężarką o regulowanym ci-
śnieniu. Wielkość siły docisku 
siłownika przeponowego jest 
regulowana bezstopniowo ci-
śnieniem powietrza. Bezstop-
niową regulację uzyskuje się 
przez zainstalowanie reduktora 

z zaworem zwrotnym wraz z blo-
kiem oczyszczania powietrza  
(w komplecie).

Co istotne, STEBLO oferuje 
możliwość wykonania prasy na 
każdy wymiar, według potrzeb 
klienta. Ponadto każdą maszynę 
dostępną w salonie firmowym 
można na miejscu wypróbować 
i przetestować na własnych 
komponentach.                     

  |  Steblo

www.4woodi.pl
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Piła taśmowa TT-700
To maszyna przeznaczona 

do wzdłużnego przecinania kłód 
o maksymalnej grubości 800 
mm (bez obrotu – 725 mm) i dłu-
gości do 5,20 w wersji standard. 
Jest to model najmniejszy i naj-
tańszy. Posuw poziomy odbywa 
się ręcznie przez operatora, przy 
czym istnieje opcja wstecznego 
napędu 35 m/min. Łatwość ma-
nipulacji grubościami kolejnych 

Zgrane trojaczki
Poziome pilarki taśmowe to urządzenia niezastąpione w wielu zakładach, 
w których przetwarzany jest surowiec drzewny, nic więc dziwnego, że 
znajdziemy je w ofercie wielu szanujących się producentów maszyn do obróbki 
drewna. Na polskim rynku tego typu urządzenia oferuje też jeden z czołowych 
producentów maszyn do obróbki drewna i tartacznictwa,  Zakład Metalowy 
Stefan Drozdowski. Mocna trójka – czyli taśmowe pilarki poziome TT-700, 
TTM-800 i TTM-1100 to maszyny, które trafnie odpowiadają na różne potrzeby 
klientów związanych z tartacznictwem i obróbką drewna. 

* Taśmy dłuższe 4,13m dają większy prześwit między rolkami – do 770mm.

DANE TECHNICZNE PILARKI TAŚMOWEJ TT-700
Grubość przecieranej kłody (maks.) 800 mm / bez obrotu kłody 725 mm (*770 mm)

Długość obrabianej kłody (maks.) 5,20 m (wersja standard)

Długość torowiska 6,50 m (wersja standard)

Zainstalowana moc silnik główny 7,5 kW / 400V
napęd posuwu pionowego 1,1 kW / 400V
napęd przesuwu rolki 0,18 kW

Posuw poziomy (przód-tył) ręczny (opcja – napęd wstecznego posuwu)

Prędkość posuwu pionowego 
(góra-dół)

20 mm/s

Parametry taśmy tnącej - długość 4,00 m (* 4,13 m)
- szerokość 32–35 mm
- grubość 0,9–1,0 mm
- podziałka zęba 22 mm

Gabaryty zespołu tnącego 1,20 x 2,05 x wys. 1,35 m

Masa 820 kg w tym:
- zespół tnący 450 kg
- torowisko 6,5m 250 kg
- osprzęt torowiska 120 kg

Pilarka TTM-800
Nieco większym urządze-

niem jest piła taśmowa TT-800 
z ruchomym zespołem tnącym. 
Maszyna umożliwia przeciera-
nie kłód o maksymalnej grubo-
ści 850 mm, a bez obracania 
– 750 mm. Maksymalna dłu-
gość obrabianej kłody w wersji 
standardowej to 10 m. Torowisko 
o długości 12 m (2 x po 6 m), po 
którym porusza się zespół tną-
cy, wyposażone jest w uchwyty 
do mocowania kłody.  Istnieje 
możliwość wydłużenia torowi-
ska o dodatkowy segment 3 m. 
Załadunek bala na pilarkę jest 
bardzo ułatwiony, gdyż obróbka 

cięć oraz możliwość przeglądu 
jakości surowca po każdym od-
kryciu powodują, że maszyna jest 
bardzo przydatna w produkcji 
szerokiego asortymentu wyro-
bów. Niewielki koszt, łatwość in-
stalacji maszyny i jej niski pobór 
energii czynią ją urządzeniem 
odpowiadającym wysokim wy-
maganiom stawianym obecnie 
obrabiarkom w technologii prze-
robu drewna.

kłody odbywa się na wysokości 
0,1 m nad poziomem gruntu. Po-
suw pionowy (góra-dół) posiada 
napęd od silnika elektrycznego. 
Posuw poziomy (roboczy) jest 
również napędzany silnikiem 
elektrycznym.

Pilarka taśmowa 
TTM-1100

To największy model wśród 
produkowanych przez ZM Droz-
dowski. Podobnie jak w modelu 
TTM-800, torowisko jest usado-
wione bezpośrednio na podłożu 
i obróbka kłody odbywa się na 
wysokości 0,1 m nad poziomem 
gruntu, co znacznie ułatwia Piła taśmowa TT-700

www.wydawnictwofaktor.pl
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DANE TECHNICZNE PILARKI TAŚMOWEJ TT-1100
Grubość obrabianej kłody (maks.) 1100 mm / bez obrócenia 1000 mm

Długość obrabianej kłody (maks.) 10 m (wersja standard)

Długość torowiska 12 m (2 x 6,0 m) – wersja standard

Moc zainstalowana - napęd główny  15 lub 11 kW/400V  
- napęd posuwu poziomy  1,10 kW 
- napęd posuwu pionowy  1,10 kW 
- napęd przesuwu rolki  0,18 kW

Prędkość posuwu poziomego (re-
gulowana płynnie, mechanicznie)

- w przód 1,5 – 20 m/min 
- w tył 5,0 – 40 m/min

Prędkość posuwu pionowego 
góra-dół

20 mm/s

Parametry taśmy tnącej - długość 4,80 - 4,90 m 
- szerokość 35 - 38 mm  
- grubość 1,1 - 1,2 mm  
- podziałka zęba 22 mm

Gabaryty zespołu tnącego: 2,40 x 1,70 x wys. 1,70 m

Masa 1950 kg w tym:
- zespół tnący 950 kg  
- torowisko (2 x 6,0m) 700 kg  
- osprzęt torowiska 300 kg

załadunek bala i manewrowanie 
nim na torowisku, nawet przy 
użyciu tylko manualnych obraca-
ków. Posuw pionowy (góra-dół) 
posiada napęd od silnika elek-
trycznego, podobnie jak posuw 
poziomy (roboczy). Od modelu 
TTM-800 tę maszynę odróżnia 
również mocniejszy silnik napędu 
głównego – 15 lub 11 kW/400 V. 

DANE TECHNICZNE PILARKI TAŚMOWEJ TT-800
Grubość obrabianej kłody (maks.) 850 mm / bez obrócenia 750 mm

Długość obrabianej kłody (maks.) 10 m (wersja standard)

Długość torowiska 12 m (2 x 6,0 m) – wersja standard

Moc zainstalowana - napęd główny 7,5 kW/400V 
- napęd posuwu poziomego 1,10 kW 
- napęd posuwu pionowego 1,10 kW 
- napęd przesuwu rolki 0,18 kW

Prędkość posuwu poziomego (re-
gulowana płynnie mechanicznie)

- w przód 1,5 – 20 m/min 
- w tył 5,0 – 40 m/min

Prędkość posuwu pionowego 
góra-dół

20 mm/s

Parametry taśmy tnącej - długość 4,14 lub 4,01 m 
- szerokość 32–35 mm  
- grubość 0,8–1,0 mm  
- podziałka zęba 22 mm

Gabaryty zespołu tnącego 2,05 x 1,65 x wys. 1,35 m

Masa 1650 kg w tym:
- zespół tnący 800 kg  
- torowisko (2 x 6,0m) 580 kg  
- osprzęt torowiska 270 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°
• 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

Nowością zastosowaną w po-
wyższych pilarkach ZM DROZ-
DOWSKI jest hydrauliczny system 
pozycjonowania kłody, który daje 
operatorowi jeszcze większe 
możliwości obróbcze. Powstał 
on w celu ułatwienia manipulacji 
kłodami przeznaczonymi do prze-
tarcia, szczególnie tymi dużymi 
o znacznej masie własnej. System 

jest przystosowany do instalacji na 
trakach TTM-800 i TTM-1100. 
Konstrukcja tych maszyn po-
zwala na łatwy montaż systemu 
zarówno na starych pilarkach, jak 
i na modelach aktualnie produko-
wanych. Instalacja segmentów hy-
draulicznych w dowolnym miejscu 
torowiska i w dowolnym rozstawie 
umożliwia łatwe dostosowanie się 

do asortymentu przecieranych 
kłód. Kompletny system hydrau-
liki posiada funkcje obrotu, pozio-
mowania i zacisku kłody. Poza tym 
instalacja układu hydraulicznego 
nie wyklucza pracy na oprzyrzą-
dowaniu manualnym, w które traki 
są standardowo wyposażone.  

 | Zakład Metalowy Stefan Drozdowski

R E K L A M A

Pilarka TTM-800 Pilarka taśmowa TTM-1100
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Wielopiła CS 600 to maszyna, 
która już na pierwszy rzut oka 
wygląda bardzo solidnie. Jest to 
zagwarantowane dzięki innowa-
cyjnej konstrukcji – dwie boczne 
części wykonane są z laserowo 
ciętej stali, dzięki czemu są ide-
alnie dopasowane. Pomiędzy 
nimi znajduje się cała maszyna, 
włącznie z jej sercem – mocnym 
silnikiem, oferowanym w róż-
nych wariantach w zależności 
od potrzeb klienta (od 22 do 90 
kW). Napędy łańcuchowe i pasy 

Wielopiła CS 600  
marki Serra

Firma Serra, znana przede wszystkim jako dostawca traków szerokotaśmowych, 
które sprawdzają się w nawet najbardziej ekstremalnych warunkach, jest też 
producentem innych maszyn dla tartacznictwa. Wśród nich znajdziemy m.in. 
wielopiłę CS 600, w której bawarski producent połączył najnowocześniejszą 
technologię z wysoką wydajnością.

klinowe wielopiły są zamontowa-
ne na zewnątrz.

Maszyna wyposażona jest 
w dwa oddzielnie sterowane ze-
społy posuwu z wyprofilowany-
mi walcami podającymi, których 
pracą steruje się z wykorzysta-
niem przetwornicy częstotliwości. 
Wysokość wciągania dopasowy-
wana jest automatycznie do wiel-
kości obrabianego drewna. Duża 
ilość przestrzeni na wał piłowy 
pozwala na łatwy dostęp i bez-
problemową zmianę pił.

DANE TECHNICZNE

Szerokość cięcia 600 mm

Wysokość cięcia 160 mm

Długość cięcia 800 mm

Silnik napędowy 22-90 kW

Waga 3300 kg

Wymiary (dł./szer./wys.) 3200/1600/1600 mm (bez stołów 
podawczego i odbiorczego)

Obroty wału piłowego 1500 U/min

Prędkość posuwu 10-35 m/min (regulowana)

Z naciskiem  
na prostą obsługę

Zaletą oferowanego przez 
firmę Serra rozwiązania jest też 
cicha i precyzyjna praca wału 
piłowego, co zwiększa komfort 
obsługi. Całość, wraz ze sto-
łem podawczym i odbiorczym, 
stanowi bardzo solidną, kom-
paktową konstrukcję. Napędy 
pasowe łańcuchowe wyposażo-
ne są w osobne osłony ochron-
ne. Ciekawym rozwiązaniem są 
ponadto praktyczne uchwyty 
magnetyczne dla magazynka 
narzędzi. Wielopiła wyposażo-
na jest w automatyczny system 
centralnego smarowania.

Maszyna CS 600 posia-
da siedem frezowanych rolek 
podających, które są płynnie 

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

R E K L A M A

podnoszone i opuszczane. Są 
one napędzane elektrycznie.

Ukłonem w stronę tych 
klientów, którym zależy na 
maksymalnym usprawnieniu 
codziennej pracy, jest zastoso-
wanie w wielopile rozwiązań 
pozwalających na optymali-
zację wszystkich czynności 
związanych z obróbką drewna. 
Maszynę uruchamia się szybko, 
a kompaktowa konstrukcja nie 
wymaga dalszych prac monta-
żowych na miejscu docelowym. 

Transportuje się ją w całości, 
włącznie ze skrzynką elektrycz-
ną i silnikiem, które są mocno 
połączone z korpusem maszyny. 
Jedyne czynności przed urucho-
mieniem związane są z koniecz-
nością zamontowania stołu 
podawczego i odbiorczego oraz 
z podłączeniem zasilania.

Codzienną pracę z wielopiłą 
ułatwia też czytelny i przejrzy-
sty pulpit sterowniczy.          

  |  Serra
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Pomysłodawcą, założycielem 
i dyrektorem firmy Janpol jest 
Zdzisław Orlewski – wieloletni 
dyrektor i kierownik zakładów 
drzewnych na terenie całej 
Polski. W przedsiębiorstwach, 
którymi zarządzał, zawsze wpro-
wadzał nowoczesne technologie. 
To zainspirowało go do stwo-
rzenia firmy, która na co dzień 
będzie zajmować się wszech-
stronną modernizacją tartaków 
polegającą na wprowadzaniu 
nowoczesnych linii technologicz-
nych poprawiających wydajność 
i jakość produkcji.

Nowoczesne linie technologiczne 
podstawą wydajniejszej produkcji

W XXI wieku konieczność wprowadzania jak najbardziej zaawansowanej 
mechanizacji do zakładów obróbki drewna jest kwestią oczywistą. 
Nowoczesne technologie nie tylko poprawiają wydajność i jakość produkcji. 
Równie istotne jest polepszenie dzięki nim warunków pracy i bezpieczeństwa 
ludzi. Kompletne rozwiązania z zakresu modernizacji tartaków oraz 
wprowadzania nowoczesnych linii technologicznych oferuje firma Janpol, która 
jest przedstawicielem włoskiego producenta maszyn tartacznych Artiglio.

Od pięciu lat firma Janpol 
jest przedstawicielem firmy Ar-
tiglio w Polsce, a obok pełnego 
zakresu nowych maszyn tar-
tacznych swoim klientom oferu-
je także maszyny używane oraz 
pomoc fachowców z wieloletnią 
praktyką w zakresie technologii 
drewna i swoje doświadczenie.

Włoska jakość 
w polskich tartakach

Janpol oferuje sprzedaż oraz 
profesjonalny montaż nowych 
maszyn tartacznych (traków 
szerokotaśmowych, wózków, 

mechanizacji) marki Artiglio. 
Firma dopasowuje projekt linii 
technologicznych maszyn do 
potrzeb inwestora, wykonuje 
ponadto demontaż urządzeń 
używanych z zagranicy i z kraju 
oraz montaż maszyn używa-
nych u klienta. Oferta obejmuje 
również pełen serwis.

Spektrum oferowanych 
rozwiązań obejmuje m.in. opa-
tentowane wózki modularne 
CONDOR 1000 marki Artiglio. 
Składają się one z modułu 
głównego z dwoma zaciskami 
w ustalonej odległości od siebie 
i jednego lub więcej modułów 
dodatkowych, co pozwala uzy-
skać większą elastyczność pra-
cy niezależnie od długości kłód. 

www.wydawnictwofaktor.pl
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Wózki modularne FALCO 1100 
umożliwiają z kolei zmianę od-
ległości między modułami zgod-
nie z długością kłody do piły, 
przy czym ruch ten jest elektro-
niczny i zdalnie sterowany przez 
stację sterowania wózka.

Popularną wśród polskich 
klientów maszyną włoskiego 
producenta jest też kanter SL 
700, który pozwala na zwięk-
szenie produkcji o 15-30%. Wy-
posażony jest w elektroniczne 
urządzenie do cięcia pożądanej 

R E K L A M A

grubości z mikroprocesorem, 
którym steruje się z tablicy 
kontrolnej. Układ tnący kantera 
składa się z 8 noży i 4 zębatych 
segmentów.

W ofercie firmy Janpol znaj-
dują się ponadto różnego typu 
piły taśmowe, podcinarki-koro-
warki, obrzynarki dwustronne, 
wielopiły, ostrzarki, walcarki 
i urządzenia do czyszczenia 

pił marki Artiglio. Praktycznym 
rozwiązaniem dla tartaków 
planujących optymalizację pro-
dukcji są lasery do skanowania 
kłód, które dzięki dużej serii 
pomiarów dostarczają bardzo 
precyzyjnych danych pozwala-
jących na lepsze zaplanowanie 
rozkroju i obróbki.                 

  |  Janpol
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Korowarka Posch.

Małe korowarki  
do wielkich zadań

Firma Posch, znana przede wszystkim jako producent piło-łuparek i pilarek oraz 
różnego rodzaju przenośników i systemów transportujących do polan, w swojej 
ofercie ma także profesjonalne korowarki cieszące się zresztą dużą popularnością 
wśród klientów tego przedsiębiorstwa. Inwestycja w tego typu sprzęt opłaca się 
zarówno tym firmom, które sporadycznie potrzebują okorować pojedyncze kłody, jak 
i przedsiębiorstwom oferującym pale ogrodzeniowe. W ofercie znajdziemy dwa rodzaje 
maszyn różniące się parametrami technicznymi i szczegółami wyposażenia oraz 
stopniem zautomatyzowania. Co istotne, korowanie i ostrzenie odbywa się w jednym 
cyklu roboczym, a trwałe wykonanie i wysoka jakość tarczy korującej zapewniają 
długą żywotność urządzeń i niezliczoną ilość wyprodukowanych pali. Oba urządzenia 
w Polsce są dostępne w ofercie firmy Maszyny Leśne Jan Kłoda.

Korowarka 
do ostrzenia 
i korowania pali

Korowarka marki Posch 
pozwala na szybkie oczyszcze-
nie kłody z resztek kory, dzięki 
czemu można lepiej zagospoda-
rować drewno i podnieść jego 
wartość. Dzięki praktycznej 
i bezpiecznej obsłudze każdy 
okrąglak może zostać szybko 
okorowany i przeznaczony do 
dalszych zadań.

To maszyna idealna dla 
mniejszych zakładów, która 
łączy w sobie wszystkie zalety 

poprzez paski klinowe. Istnieje 
też możliwość podłączenia 
maszyny do ciągnika (wówczas 
konieczny jest wał przegubowy, 
również dostępny w ofercie 
Posch). Klienci, którzy oczekują 
jeszcze większej elastyczności, 
mogą wybrać korowarkę wy-
posażoną w silnik elektryczny 
z możliwością napędu z WOM 
ciągnika.

Produkcja pali dla 
profesjonalistów

Innym rozwiązaniem, kiero-
wanym do bardziej wymagają-
cych klientów, jest urządzenie 
SchälProfi 500, które pozwala 
na błyskawiczne wykonanie pala 
z każdej kłody drewna. Dzięki 
praktycznej i bezpiecznej ob-
słudze można każdy okrąglak 
szybko okorować i zaostrzyć.

urządzeń firmy Posch. Różne 
rodzaje napędu zapewniają wię-
cej możliwości zastosowania, 
trwała i kompaktowa budowa 
pozwala zachować długą ży-
wotność. Kłody są szybko, łatwo 
i – co równie istotne – bezpiecz-
nie prowadzone za pomocą 
skośnej podstawy z osłoną do 
tarczy korującej i tym samym 
są szybko uwalniane z niepożą-
danej kory.

Maszyna świetnie sprawdzi 
się podczas realizacji mniej-
szych zadań. Różne rodzaje 
napędu znacznie poszerzają 
możliwości jej zastosowania 
i wykorzystania podczas obróbki 
drewna. Oferta Posch obejmuje 
korowarki z silnikiem specjalnym 
5,5 kW 400 V, z tarczą korującą 
zamontowaną bezpośrednio na 
wale silnika. Jest to napęd elek-
tryczny z wyłącznikiem ochron-
nym, przełącznikiem kolejności 
faz, wyzwalaczem przy napięciu 
zerowym i urządzeniem hamu-
jącym.

Inną opcją jest zakup ko-
rowarki z silnikiem elektrycz-
nym 5,5 kW 400 V z napędem 

Różne rodzaje napędów pozwalają 
doposażyć korowarkę do potrzeb 
i możliwości konkretnego zakładu.
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Maszyna umożliwia ko-
rowanie i ostrzenie w jednym 
cyklu roboczym. Podczas ko-
rowania kłoda musi zostać je-
dynie położona na mechanizm 
podający, a proces korowania 
rozpoczyna się automatycznie. 
Dzięki bezstopniowej regula-
cji przesuwu można wygodnie 
ustawiać jakość powierzchni 
i szybciej osiągnąć wymaga-
ny wynik. W przypadku kłód 
o średnicy 15 cm maszyna ob-
rabia 9 metrów bieżących na 
minutę. Mechanizm płytkowy, 
wbudowany wentylator wyrzu-
towy do odtransportowywania 
powstających wiórów i opcja 
prowadnicy dla kłód o długości 
powyżej 3 metrów sprawiają, że 

Podczas korowania na SchälProfi kłoda musi zostać położona na mecha-
nizm podający, aby proces korowania rozpoczął się automatycznie.

korowanie odbywa się w sposób 
maksymalnie zoptymalizowany.

Podobnie jak korowarka 
urządzenie SchälProfi do pro-
dukcji pali może być wyposażo-
ne w silnik elektryczny o mocy 
11 kW 400 V lub napędzane 
z wału ciągnika. Istnieje też 
opcja podwójnego napędu, co 
zwiększa elastyczność produk-
cji. Szeroki pakiet wyposażenia 
dodatkowego (np. przedłużenie 
wyrzutu, stół podporowy do 
osłony ślimaka, półka na drew-
no dla łatwego prowadzenia 
dłuższych kłód) pozwalają na 
jeszcze bardziej komfortową 
obsługę i dopasowanie urządze-
nia do specyficznych wymagań 
konkretnego klienta.            

  |  Posch

SchälProfi 500 z napędem z wału ciągnika. Korowanie i ostrzenie w jednym – SchälProfi.
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Jeszcze więcej 
w standardzie

Rodzina pilarek PILOUS FO-
RESTOR, jak każda rodzina, ma 
swoją chlubę, model flagowy, 
najbardziej zaawansowany i pre-
zentowany z dumą na targach. 
Dotychczas takim urządzeniem 
była pilarka CTR 1000H 40 Hy-
draulik, pozwalająca na uzyska-
nie długości cięcia (bez sekcji 
przedłużających) 7,6 m. To ma-
szyna o masywnej konstrukcji, 
wyposażona w szybki posuw 
mostu z automatycznym zwal-
nianiem w położeniach krańco-
wych. Łatwe manewrowanie 
nawet wielkimi, grubymi kłodami 

Mercedes wśród pilarek 
PILOUS FORESTOR

Pilarki taśmowe Pilous Forestor są doskonale znane ekspertom z branży drzewnej 
– solidne, niezawodne maszyny, dostępne w kilku wariantach zaprojektowanych 
na miarę różnych potrzeb i wymagań. Niedawno technicy z firmy Rem-Tech oraz 
konstruktorzy z Brna postanowili zrobić dla swoich klientów jeszcze więcej, oferując 
im maszynę, która będzie łatwiejsza w obsłudze, bardziej precyzyjna i pozwali na 
radykalne skrócenie czasu manipulacji ciętym materiałem. Owocem tej współpracy jest 
pilarka 1000H40 Luxus – młodsza siostra maszyny 1000H 40 Hydraulik, która spełni 
oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Jak można się przekonać, 
słowo „Luxus” w nazwie jest elementem nieprzypadkowym.

ułatwia w niej wyposażenie hy-
drauliczne, które można łatwo 
zamontować dzięki dwustronne-
mu prowadzeniu mostu przejaz-
dowego. W kombinacji z silnikiem 
o dużej mocy takie wyposażenie 
pozwala na płynne ściąganie na-
wet ciężkich kłód za pomocą po-
dajnika uciętego materiału.

Standardowe wyposażenie 
pilarki taśmowej CTR 1000H 
40 Hydraulik obejmuje wysuw-
ną obrotnicę kłód, dwa zaciski 
do kłód, pięć kątowo i wyso-
kościowo regulowanych ogra-
niczników, wyrówniarkę końca 
kłody, wyrówniarkę końca kło-
dy z posuwem poziomym oraz 

silnik o mocy 15 kW (opcjonalnie 
18 kW).

Prowadzenie taśmy piły 
odbywa się pomiędzy płytkami 
z węglików spiekanych. Przedłu-
żacze sekcji o długości cięcia  
3 m umożliwiają zainstalowanie 
wyposażenia hydraulicznego 
według wymagań klienta. Pod-
stawowa sekcja przejazdowa 
i sekcje przedłużające są wy-
posażone w otwory/gniazda do 
mocowania zespołów wyposa-
żenia hydraulicznego. Użytkownik 
może w prosty sposób zmieniać 
układ agregatów i rozmieszczać 
je w wygodnych dla siebie pozy-
cjach.

CTR 1000H40 Hydraulik

Na bazie takiego wyposaże-
nia, w oparciu o solidne kompo-
nenty i hydraulikę, które zostały 
przetestowane w niezliczonych 
zakładach obróbki drewna, po-
wstał nowy trak 1000H40 Luxus. 
Co różni go od starszej siostry, 
znanej i cenionej przez wielu?

Przede wszystkim nowy, 
prosty system odmierzania gru-
bości cięcia, cyfrowo nastawiana 
wysokość podnoszenia ramienia 
i odmierzanie od góry lub od dołu 
kłody. To także nowy system 
zgarniacza desek oraz pionowo, 
hydraulicznie wysuwane opory 
kątowe. Konstruktorzy z Brna 
i technicy z Rem-Tech Warszawa 
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zmodyfikowali też ściski zapobie-
gające prężeniu ciętych detali. 
Działają one dwukierunkowo – 
ściskając materiał z boku i ścią-
gając go do dołu. Nowością jest 
też zmodyfikowany kształt belek 
porzecznych oraz zmniejszony 
opór przesuwania kłody wzdłuż 
traka podczas manipulowania.

Nie brak też rozwiązań, któ-
re jeszcze bardziej usprawniają 
pracę operatora. Nowy typ pa-
nelu sterującego, dla ułatwienia 

Pionowo, hydraulicznie 
wysuwane opory kątowe 
w nowej maszynie 
w wersji Luxus.

Panel sterowania. Ściski zapobiegające prężeniu 
ciętych detali.

zajęcia pozycji przez osobę 
obsługującą maszynę, można 
przesuwać na boki oraz regulo-
wać ustawienie jego wysokości, 
dopasowując go do pozycji sie-
dzącej lub stojącej. Sterowanie 
maszyną odbywa się poprzez 
joysticki. Za ich pomocą odby-
wa się przesuw mostu przód-tył 
(wraz z regulacją prędkości), pod-
noszenie i opuszczanie ramie-
nia góra-dół (wraz z regulacją 
prędkości), a także sterowanie 

R E K L A M A

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.

Hydraulika  
na wagę złota

Najważniejszym, wielo-
funkcyjnym zespołem wypo-
sażenia hydraulicznego jest 

Nowy system zgarniacza desek.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO TRAKÓW PILOUS FORESTOR

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 umieszczo-
nej w zbiorniku z medium chłodzącym, elektromagnetycznego zaworu przepływowego, dwóch dysz. Za 
pośrednictwem dysz środek chłodzący natryskiwany jest na górną i dolną powierzchnię taśmy. Dwustron-
ne chłodzenie zapobiega niepożądanym naprężeniom i osadzaniu się nalotów żywicznych, co skutkuje 
spokojniejszą pracą taśmy tnącej, wydłuża żywotność narzędzia i podnosi dokładność cięcia.

obrotnica wysuwna, która po-
rusza się w kierunkach pionowo 
i poziomo z wykorzystaniem 
utwardzonych, chromowanych 
prowadnic za pomocą niezależ-
nie sterowanej pary siłowników 
hydraulicznych. Służy do moco-
wania, obracania i przysuwania 
ciętego materiału do kątowni-
ków uchylnych. Z kolei dwura-
mienna obrotnica łańcuchowa 
wyposażona jest w dwa wy-
chylne, niezależnie sterowane 
ramiona. Są na nich osadzone 
łańcuchy synchronicznie napę-
dzane silnikiem hydraulicznym, 
za pomocą którego odbywa się 
obracanie materiału. Przy cię-
ciu długich kłód i ich częstym 
obracaniu zalecane jest wypo-
sażenie maszyny w dwie takie 
obrotnice, które wyraźnie skró-
cą czasy manipulacji i poprawią 
wydajność maszyny.

Wszystkie pilarki Pilous 
FORESTOR w wersji Hydraulik 
wyposażone są w dwie profesjo-
nalne pompy, które 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, 
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 hydraulicz-
ne zaciski do kłód, rolkę bierną 
unoszoną do poziomowania 
i manewrowania kłodą oraz 
rolkę unoszoną z napędem hy-
draulicznym do poziomowania 
i przesuwania kłody.

Rodzina PILOUS 
FORESTOR 
w komplecie

Nowy trak Pilous Forestor 
kierowany jest do najbardziej 
wymagających klientów. Wciąż 
jednak nie brakuje chętnych 
również na mniejsze urządzenia 

z tej znanej rodziny, kierowane 
do małych i średnich zakładów 
drzewnych: CTR 710M, CTRO 
800S, CTR 520 oraz traki 
z wyposażeniem hydraulicznym, 

które zwiększa komfort obsługi 
i bezpieczeństwo. Dzięki temu, 
że każdą z maszyn można do-
datkowo wyposażyć, możliwo-
ści dostosowania urządzeń do 

własnych potrzeb są niemal nie-
ograniczone. Wśród różnych wa-
riantów dodatkowego osprzętu 
i udogodnień znajdziemy m.in. 
te opisane poniżej.                  

  |  Rem-Tech
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Polscy klienci najczęściej wy-
bierają piły mobilne, które są 
maszynami poręcznymi, pre-
cyzyjnymi i przydatnymi wszę-
dzie tam, gdzie niezbędne są 
szybkie i dobre jakościowo 
cięcia poprzeczne. Podobną 
popularnością cieszą się ukła-
dy tnące do wbudowania, które 
charakteryzuje łatwość monta-
żu i integracji z już istniejącymi 
elementami linii. Ponadto zakup 
pił nie wymusza ponoszenia du-
żych nakładów inwestycyjnych. 
Obecnie w ofercie firmy znajduje 
się kilka modeli pił mobilnych do 
kapowania pakietów oraz ukła-
dów do wbudowania do cięcia 
okrąglaków. Każda z tych ma-
szyn cechuje się stabilną i nie-
zawodną konstrukcją obliczoną 
na wiele lat użytkowania przy 
zapewnieniu wysokiej wydaj-
ności i dużej dokładności cięcia.

PROFICUT light – 
najpopularniejsze 
rozwiązanie 
w polskich zakładach 
drzewnych

Atrakcyjnym rozwiązaniem, 
które od wielu lat cieszy się 
dużą popularnością w zakła-
dach drzewnych, jest mobilna, 
jednoosobowa piła elektryczna 
PROFICUT light do kapowania 
pakietów desek, płyt i drewna 
okrągłego. Piła charakteryzuje 
się prostą budową i łatwością 
w manewrowaniu dzięki ko-
łom z pełnej gumy. Prowadnicę 

Szybkie i precyzyjne kapowanie  
dla małych i dużych zakładów drzewnych

Ciesząca się dużą renomą na całym świecie austriacka firma PRINZ, której 
przedstawicielstwo na Polskę oraz rynki wschodnie mieści się w Poznaniu, ma 
w swojej ofercie cały szereg systemów łańcuchowych do kapowania pakietów 
i drewna okrągłego, zaczynając od pił mobilnych, przez maszyny stacjonarne, 
na w pełni automatycznych liniach kończąc.

opuszcza się i podnosi manu-
alnie przy pomocy wygodnego 
uchwytu. Wysoka dokładność 
cięcia (±4 mm, przy równym 
podłożu) jest zapewniona przez 
dwa stabilizatory oraz szeroki 
przedni zderzak, który ustawia 
maszynę idealnie pod kątem 
prostym w stosunku do cięte-
go materiału. Piła wyposażona 
jest w masywną, żeliwną gło-
wicę z układem naciągowym, 
układem amortyzowania drgań 
łańcucha i automatycznym 

układem smarowania z pom-
pą olejową zębatą i dokładną 
regulacją dawki. Smarowanie 
odbywa się od strony ciętego 
materiału, co ma wpływ na ży-
wotność części układu tnącego.

ECOSTAR – tańsze 
rozwiązanie dla 
mniejszych zakładów

Kolejną mobilną maszyną 
w ofercie austriackiego produ-
centa jest model ECOSTAR, który 
powstał w odpowiedzi na liczne 

zapytania ze strony mniejszych 
zakładów drzewnych o tańsze 
piły do kapowania pakietów 
i drewna okrągłego. O sukcesie 
tego modelu decyduje głów-
nie optymalna relacja ceny do 
możliwości maszyny. ECOSTAR 
to uniwersalna piła do kapowa-
nia, docinania, wyrównywania 
pakietów tarcicy, płyt, zrzyn, 
drewna okrągłego i wielu innych 
materiałów. Wśród największych 
zalet maszyny należy wymienić 
jednoosobową obsługę, dużą 

ECOSTAR to uniwersalna piła do kapowania, docinania, wyrównywania pakietów tarcicy, płyt, zrzyn, drewna 
okrągłego i wielu innych materiałów.
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ECOSTAR sprawdzi się zwłaszcza w mniejszych zakładach drzewnych. Mobilna, jednoosobowa piła elektryczna PROFICUT light.

Piła PROFICUT light przeznaczona jest do kapowania pakietów desek, płyt i drewna okrągłego.
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dokładność cięcia ±4 mm oraz 
wydajny system smarowania 
układu tnącego z dużym, 5-litro-
wym zbiornikiem olejowym.

UNI BLOCK – 
hydrauliczny 
układ tnący do 
wbudowania

Układ tnący przystosowa-
ny do pracy w linii manipulacji 
o większej wydajności. UNI 
BLOCK wyposażony jest w układ 
obrotowy do posuwu układu 
tnącego, siłownik hydrauliczny 
i przygotowany jest do podpię-
cia do agregatu hydraulicznego. 
Hydrauliczny posuw prowadnicy 
z łańcuchem umożliwia wydajne 
kapowanie dłużyc w połączeniu 
z wygodną obsługą linii stero-
wanej z pulpitu. Dostępny jest 
w dwóch wersjach: z silnikiem 
o mocy 7,5 kW oraz 11 kW, co 
pozwala na dobranie odpowied-
niego rozwiązania do rodzaju 
ciętego drewna i jego średnic.

Prowadnice, 
łańcuchy tnące

Każda maszyna wypo-
sażona jest w prowadnicę 
i odpowiedni łańcuch tnący. Pro-
wadnice dostępne są w trzech 
wersjach: hartowane indukcyj-
nie, jednostronnie i dwustronnie 
stellitowane. Warstwa stellitu 
wspawana w powierzchnie no-
śne przy pomocy nowoczesnych 
spawarek plazmowych znacznie 
wydłuża żywotność prowadnicy.

Wybór łańcucha tnącego 
uzależniony jest od szeregu 

czynników, takich jak: typ maszy-
ny, intensywność używania piły 
czy też rodzaj ciętego materiału. 
Przy kapowaniu pakietów tarcicy, 
kantówek najlepiej sprawdzają 
się łańcuchy typu OPTICUT2(3), 
PROCUT15/3 oraz MULTI-
CUT15/3, charakteryzujące się 
prostymi ogniwami tnącymi, któ-
re pozostawiają powierzchnię po 
cięciu gładką i idealnie równą.

Do kapowania drewna 
okrągłego klienci najczęściej 

wybierają chromowane łań-
cuchy żłobikowe typu LOG-
MAX15/3 oraz TIMBERCUT2(3) 
z zaokrąglonymi zębami, umoż-
liwiające szybkie cięcia i wydaj-
ną pracę piły przy minimalnych 
kosztach ostrzenia.

Łańcuchy tnące widiowe 
DURACUT15/3 charakteryzują 
się długim, 8-milimetrowym 
ostrzem pozwalającym na wy-
konanie do 600 cięć bez ostrze-
nia (drewno miękkie, pakiety 

120 x 120 cm). Ich główne prze-
znaczenie to jednak cięcie twar-
dego, zanieczyszczonego lub 
zmrożonego drewna.

Wyroby PRINZ dzięki wyso-
kiej jakości i walorom technicz-
nym znalazły uznanie wśród 
klientów w ponad 100 krajach 
na świecie, a także wśród spe-
cjalistów i naukowców.               

  |  PRINZ

UNI BLOCK to hydrauliczny układ tnący do wbudowania.

UNI BLOCK dostępny jest w dwóch wersjach: z silnikiem o mocy 7,5 kW 
oraz 11 kW.

R E K L A M A
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Traki po liftingu 
– jakość części zamiennych  
ma znaczenie!

W dobie profesjonalizacji wszystkich gałęzi przemysłu, coraz 
więcej przedsiębiorców poszukuje nie tylko możliwości 
optymalizacji produkcji i redukcji kosztów, ale także takich 
rozwiązań, które pozwolą utrzymać wysoką jakość. Dotyczy 
to również tartacznictwa, w którym niezawodny musi być 
i park maszynowy, i części zamienne. Naprzeciw takim 
wymaganiom wychodzi firma Trak-Las z Ostródy, która oferuje 
ponad 1500 różnych części zamiennych do popularnych 
urządzeń tartacznych, a także modernizacje maszyn, które są 
często o wiele bardziej opłacalne, niż zakup nowego sprzętu.

SZEROKI WYBÓR 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

DO TRAKÓW:

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

• części do traków rosyjskich, 
LINK, HOFFMANN

• części do obrzynarek DPPA, 
DPPC

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

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

szyn tartacznych
• części na zamówienie 

klienta
• usługi w zakresie zmiany 

posuwu mechanicznego na 
posuw z falownikiem

• okuwanie i walcowanie pił
• regeneracja podzespołów

Jest sprawą oczywistą, że róż-
ne podzespoły urządzeń tar-
tacznych z biegiem czasu się 
zużywają. Wśród najbardziej 
eksploatowanych części znajdu-
ją się prowadnice, łożyska, seg-
menty, suwaki lignofolowe, które 
wymagają regularnej wymiany. 
Dbałość o to, aby tego typu 
modernizacje wykonywać sys-
tematycznie, pozwala wydłużyć 
żywotność parku maszynowe-
go. Jednak nie chodzi tylko o to, 
aby zużyte części wymieniać na 
nowe, ale także o jakość instalo-
wanych w maszynie elementów. 
Ważne, aby były one wytwarza-
ne ze zgodnością materiałową 
urządzeń producenta, bo tylko 
to zagwarantuje bezawaryjną 
i bezpieczną dla operatorów 
eksploatację maszyn.

Wszystkie oferowane przez 
Trak-Las części zamienne do po-
pularnych urządzeń tartacznych 

są produkowane z pełną zgodno-
ścią materiałową producenta. Są 
to m.in. części do traków: DTRA, 
GRA, GKT, FTAA, DTPC, obrzy-
narek: DPPA, DPPC, prowadnice, 
segmenty, suwaki lignofolowe, 
klocki żeliwne, ramy piłowe, czę-
ści do wózków trakowych, łoży-
ska, pierścienie, uszczelniacze 
czy urządzenia rozdzielcze DTKA.

„Jednym z rozwiązań prze-
dłużających żywotność części 
są segmenty skręcane na wal-
ce traka, które pozwalają na 
łatwy ich montaż i demontaż 
bez uszkodzenia wału. Dzięki 
temu wydłuża się czas pracy 
walca i jednocześnie zwiększa 
oszczędności” – mówi Mariusz 
Laskowski, współwłaściciel fir-
my Trak-Las.

U firmy Trak-Las tartacz-
nicy mogą się również zaopa-
trzyć w narzędzia takie jak: piły 
tarczowe i taśmowe, tarcze do 

ostrzenia, noże do rębaków, prze-
ciwnoże, prowadnice, łańcuszki 
Epcz oraz ostrzałki. Obok części 
zamiennych do polskich traków, 
w ofercie producenta dostępne 
są także części zamienne (głów-
nie ramy traków i prowadnice) do 
maszyn rosyjskich, których spo-
ro pracuje w polskich tartakach. 
Trak-Las realizuje też zamówie-
nia na części do traków LINK, 
HOFFMAN na podstawie dostar-
czonych wzorów lub rysunków.

Stary park 
maszynowy...  
jak nowy!

Ostródzki producent zajmuje 
się ponadto sprzedażą używa-
nych maszyn tartacznych oraz 
ich przebudową. Z tej części 
oferty korzystają zwłaszcza te 
przedsiębiorstwa, które w związ-
ku z poszerzeniem profilu działal-
ności potrzebują udoskonalenia 
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lub zmodernizowania dotych-
czasowego parku maszyno-
wego, ale nie chcą inwestować 
w nowe, drogie urządzenia. Mogą 
to być na przykład zmiany posu-
wu z mechanicznego na posuw 
z falownikiem, instalacja stacji 
hydraulicznych.

„W polskich tartakach często 
pracują też maszyny rosyjskie. 

Do nich także dostarczamy 
części zamienne, głównie ramy 
traków i prowadnice”  – mówi 
Mariusz Laskowski.

Firma realizujemy też za-
mówienia na części do traków 
LINK, HOFFMAN na podsta-
wie dostarczonych wzorów 
lub rysunków.               

  |  TRAK-Las
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Za opracowaną przez NESTRO 
technologią stoi 40 lat do-
świadczenia w projektowaniu 
i produkcji urządzeń ochrony 
środowiska. Dlatego firma ofe-
ruje szeroki wachlarz produktów 
i usług z zakresu: odpylania, 
transportowania i oddzielania 
wiórów, trocin, pyłów i innych 

Wykorzystanie własnych  
zasobów energii

Problematyka czystego powietrza na stanowiskach pracy od dawna nurtuje 
pracodawców, głównie z tych branż, w których w procesie produkcyjnym powstają 
duże ilości pyłu, m.in. z zakładów związanych z produkcją mebli.
W każdym procesie wytwarzania powstaje produkt uboczny. W małych stolarniach 
i dużych zakładach obróbki drewna, zakładach meblarskich takim produktem 
są trociny, pył drzewny. Dlatego NESTRO proponuje technologię usuwania 
i zagospodarowania tych produktów oraz odzyskiwania części energii utraconej 
w procesie tworzenia.

materiałów lekkich, jak i powie-
trza oraz gazów w obszarach 
związanych z obróbką drewna 
i materiałów drewnopochod-
nych, papieru, tworzywa sztucz-
nego oraz recyklingu śmieci.

Program dostawy obejmu-
je cały zakres produktów, któ-
re tworzą kilkuetapowy ciąg 

technologiczny. Pierwszym eta-
pem jest oczywiście odpylenie 
stanowiska pracy i odciągnięcie 
powstałego pyłu i trocin z ma-
szyn do obróbki drewna.

Ten problem NESTRO 
rozwiązuje dzięki znakomi-
tym energooszczędnym fil-
trom działającym w systemie 

podciśnieniowym, nadciśnie-
niowym i przeciwprężnym lub 
odpylaczowi NE 250. Firma 
stworzyła taki koncept systemu 
modularnego ekoinnowacyjnego 
odpylacza NE 250 podciśnienio-
wego, który w przypadku dogod-
nych warunków budowlanych 
(miejsce w hali produkcyjnej) 
fabryki mebli pozwala zasto-
sować korzystne rozwiązania 
technologii po znacznie niższych 
kosztach.

Warto zauważyć, że odpy-
lacz NE 250 z ekoinnowacyj-
nym rozwiązaniem gaszenia 
proszkiem zdobył złoty medal 
Międzynarodowych Targów Po-
znańskich DREMA. Nagrodzo-
ne urządzenie wybrane zostało 
spośród kilkudziesięciu zgłoszo-
nych i uznane zostało za jedno 
z najbardziej innowacyjnych 
i technicznie zaawansowanych.

Odpylacz ten jest budowa-
ny w systemie modułowym, co 
daje możliwość dobrania filtra 
o odpowiednich parametrach 
praktycznie do każdego zakładu.

Gdy produkt uboczny (tro-
ciny, pył) jest odciągnięty ze 
stanowiska pracy, a powietrze 
odfiltrowane, to, zachowując 
wymogi czystości, kierowane 
jest ono z powrotem na halę Instalacje odpylające pył i trociny.
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maszyn, gdzie trociny lub pył 
opadają do zasobników pod 
filtrem. Co istotne, odpylacz NE 
250 z systemem powrotnym 
gwarantuje wyeliminowanie 
strat energii cieplnej.

Tak odseparowane i przygo-
towane trociny i pył są gotowe, 
aby „zamienić” je na energię 
cieplną poprzez zastosowa-
nie bezobsługowych kotłów 
wodnych z automatycznym 
systemem podawania paliwa 
o mocach od 100 do 1000 kW. 
To najnowsza technologia gwa-
rantująca dużą wydajność przy 
niskich emisjach zanieczysz-
czeń.

Mniej stresu przy 
większej wydajności

System składający się 
z odpylacza NE 250 i instalacji 
odpylającej umożliwia nie tylko 
przyspieszenie procesów pro-
dukcyjnych w środowisku pracy, 
ale również poprawia jego ja-
kość, ogranicza poziom stresu 
pracowników i podnosi wydaj-
ność. Spodziewane korzyści to 
nie tylko oszczędność energii, 
ale również zoptymalizowane 
procesy i efektywniejsza praca.

Poprzez prawidłowe od-
pylanie maszyn lub stanowisk 
pracy poprawione zostają pro-
cesy produkcyjne, a ponadto 
uzyskuje się niezawodną jakość 
produktów.

Oszczędności 
i ekologia

NESTRO zapewnia, że kosz-
ty inwestycji poniesione przez 
obsługiwane przez firmę zakła-
dy, zwracają się bardzo szyb-
ko. Zastosowanie odpylacza 
NE 250 pozwala na uzyskanie 
oszczędności energii rzędu do 
20% rocznie przy optymal-
nym użytkowaniu. Dodatkowe 
oszczędności uzyskuje się po-
przez aktywny odzysk oczysz-
czonego powietrza, które wraca 
na halę, a także dzięki zapobie-
ganiu biernej konsumpcji ener-
gii poprzez zastosowanie zasuw 
pneumatycznych na instalacji 
odpylającej, podłączonej do od-
pylacza NE 250. Co ważne, roz-
wiązania z odpylaczem NE 250 

cechują się wysoką wydajnością 
dzięki wentylatorowi podciśnie-
niowemu o sprawności ok 87%, 
który charakteryzuje się cichą 
pracą. Tego typu rozwiązania 
nie emitują także szkodliwych 
odpadów.

Logistyka procesów 
nie bez znaczenia

Przed zaproponowaniem 
klientowi konkretnego rozwią-
zania NESTRO dokonuje analizy 
urządzeń do odpylania, pomiesz-
czeń klienta i jego potrzeb. Opty-
malny rozkład pomieszczeń, 
połączony z zawansowanym 
procesem logistycznym, przy-
czynić się może do znaczącego 
zwiększenia efektywności odpy-
lania. Nazywamy to doskonałą 
architekturą miejsca pracy, która 
musi być dobrze nakreślona jesz-
cze przed zmontowaniem odpy-
lacza NE 250 wraz z instalacją 
odpylającą, za pomocą których 
zostanie ona stworzona. Korzyści 
są oczywiste: przejrzyste opisa-
nie miejsc odpylania – gdzie będą 
stały maszyny, uporządkowane 
i czyste strefy, zoptymalizowa-
ne procedury oraz, co nie mniej 

istotne, usatysfakcjonowani 
pracownicy. Firma przygotowuje 
kompletny plan wzorcowy, dobie-
rając technologię, tworząc ideal-
ne stanowiska pracy, wykonując 
projekt sytuacyjny i przeprowa-
dzając analizę zużycia energii, 
przebiegu pracy i analizę zadań.

Warto zwrócić uwagę, że 
w odpylaczu NE 250 zastoso-
wano innowacyjny i bezpieczny, 
automatyczny system gaszenia 
proszkiem gaśniczym w razie po-
żaru, co jest wyróżniającą cechą 

Montaż filtra NESTRO w IKEA INDUSTRY.

na tle urządzeń konkurencyjnych 
firm. Dużą zaletą odpylacza jest 
jego kompaktowa budowa oraz 
mobilność. Jednym z głównych 
atutów jest stosunkowo duża 
wydajność 5050 m³/h przy ma-
łej mocy wentylatora 5,5 kW – co 
stawia urządzenie w gronie wy-
soko energooszczędnych urzą-
dzeń branży odpylania.

Taki właśnie odpylacz NE 
250 został zamontowany wraz 
z systemem odpylania w Cen-
trum Pokazowo-Dydaktycznym 

R E K L A M A
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na Wydziale Technologii Drewna 
SGGW w Warszawie. NESTRO 
jest Partnerem GRUPY HOMAG 
w realizacji projektu Centrum Po-
kazowo-Dydaktycznego.

Nie tylko odpylanie
NESTRO od wielu lat specja-

lizuje się również w systemach 
rozdrabniania i brykietowa-
nia. Produkowane urządzenia 
spełniają wszelkie wymagania 
stawiane przez klientów, szcze-
gólnie jeśli chodzi o wydajność 

i jakość brykietu. Wielką zaletą 
jest niewątpliwie niskie zuży-
cie prądu i relatywnie niskie 
koszty zakupu części serwiso-
wych. Urządzenia brykietujące 
serii NBP są przeznaczone dla 
stolarni, producentów stolarki 
okiennej, tartaków, przemysłu 
meblowego. Bardzo ważne jest 
to, że trociny, pył i wióry drew-
niane skompresowane w brykie-
ty są idealnym materiałem do 
ogrzewania własnego zakładu. 
Brykiety z odpadów drzewnych 

są czyste i łatwe do przenosze-
nia oraz magazynowania. Do ich 
zalet należy zaliczyć redukcję py-
łów oraz zmniejszenie niebezpie-
czeństwa pożaru.

Niezależnie od rodza-
ju materiału brykietowanego 
zmniejsza się znacząco obję-
tość odpadów oraz koszty ich 
magazynowanie lub transportu. 
Brykietując wióry drewniane 
czy biomasę, można zaoszczę-
dzić miejsce (redukcja miejsca 
do 85%) i zmniejszyć zapylanie 

swoich zakładów, dlatego jest 
to czysty zysk. W dodatku upo-
rządkowanie kwestii związanych 
z odpadami poprodukcyjnymi 
i ich zbrykietowanie zasadniczo 
zmniejsza ryzyko wystąpienia 
pożaru.

W przypadku wszystkich 
projektów (zarówno w kraju, jak 
i za granicą) klienci NESTRO 
czerpią korzyści z planowania 
kompletnych rozwiązań, od przy-
jęcia postawionego problemu 
i planowania urządzenia, do roz-
ruchu i przeszkolenia personelu.

Indywidualne i zależne od 
specyfiki danego zakładu wy-
magania wobec poszczegól-
nych urządzeń do odsysania 
i oczyszczania są dla firmy za 
każdym razem nowym wyzwa-
niem. Technologia NESTRO 
dzięki ogromnej elastyczności 
jest przystosowana do różnych 
warunków pracy. Ponadto każ-
dy klient tej firmy otrzymuje 
wszystko „z pierwszej ręki”. 
Obok planowania i projektowa-
nia optymalnych rozwiązań dla 
klienta, jak i własnej produkcji 
elementów urządzeń, wszystkie 
one są instalowane i uruchamia-
ne przez własny, wysoko wykwa-
lifikowany personel.

Od początku działalności 
NESTRO kieruje się mottem: 
„Czyste rozwiązania”, ponieważ 
uważa, że w zmieniającym się 
intensywnie świecie nie wystar-
czy już proponować produktów, 
lecz proponować rozwiązania 
(np. ekorozwojowe).

Dlatego jako firma NESTRO 
stara się przede wszystkim za-
dowolić swojego klienta, nie 
wysuwać własnego produktu 
na pierwszy plan, tylko do-
wiedzieć się, czego oczekuje 
klient, a następnie dopasować 
produkt tak, aby spełniał ocze-
kiwania. Właśnie z tego powo-
du NESTRO tworzy kompletne 
rozwiązania różnych systemów 
dla ważnych branż przemysłu. 
Dewiza NESTRO w tym działa-
niu to: rozwiązania elastyczne 
i przyszłościowe, optymalne dla 
klientów oraz bezpieczne dla 
pracowników.                         

  |  NESTRO

NESTRO oferuje swoim klientom pełen pakiet, od planowania kompletnych rozwiązań, 
poprzez ich dostarczenie, rozruch i przeszkolenie personelu.

Odpylacz NE 250.Odpylacz NE 250 (widok z góry).
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Firma KOGI od ponad 25 lat 
jest cenionym producentem 
urządzeń suchego odpylania 
i transportu pneumatycznego 
dla różnych branż i gałęzi prze-
mysłu.

Przedsiębiorstwo wyko-
nuje również kompleksowe 
projekty instalacji odwióro-
wania i współpracuje przede 

Urządzenia filtracyjne  
dla branży drzewnej

Oferowane przez firmę KOGI urządzenia filtracyjne minimalizują szkodliwe działanie 
pyłu powstającego przy obróbce drewna, PCV, aluminium, gumy, przez co pełnią 
ważną rolę w ochronie zdrowia pracowników wielu zakładów produkcyjnych.

wszystkim z zakładami prze-
mysłu drzewnego, a także 
z producentami pelletu i za-
kładami przemysłowymi spoza 
branży drzewnej. Produkowane 
urządzenia filtracyjne znajdują 
swoje zastosowanie w obróbce 
technologicznej drewna, papie-
ru, tworzyw sztucznych, tkanin, 
gumy oraz aluminium.

Dla mniejszych 
zakładów

Stosowanie odciągów pod-
nosi bezpieczeństwo i higienę 
pracy, zmniejsza zagrożenie 
pożarowe, a co ważne – urzą-
dzenia te nie zmieniają bilansu 
cieplnego w pomieszczeniach, 
w których pracują. KOGI pro-
dukuje stanowiskowe odciągi 

wiórów i pyłów o wydajności 
od 1100 m³/h do 5500 m³/h.

Do typoszeregu stano-
wiskowych odciągów wiórów 
i pyłów KOGI należą W1, W2, 
W3 oraz W4-4M i W4-5M, któ-
re wykonywane są w dwóch 
wersjach – z silnikiem elek-
trycznym montowanym od 
dołu lub od góry korpusu 

Filtr podciśnieniowy FWP-3. Filtry w wersji zabudowanej są obudowane 
kontenerem z blachy ocynkowanej i montuje się je na zewnątrz hali 
produkcyjnej.

Filtr podciśnieniowy FWP-3. Przy zastosowaniu filtra workowego 
w wersji zabudowanej usytuowanego na zewnątrz hali produkcyjnej 
wysysane podczas pracy ciepłe, lecz obciążone pyłem i trocinami 
powietrze powraca po oczyszczeniu do pomieszczeń roboczych, 
stabilizując warunki klimatyczne zakładu.
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w zależności od potrzeby usy-
tuowania króćca ssawnego 
odciągu. W odciągach wiórów 
i pyłów stosowane są wyłącz-
nie silniki trójfazowe.

Nowym produktem wpro-
wadzonym na rynek przez fir-
mę KOGI i cieszącym się dużym 
zainteresowaniem wśród klien-
tów jest stanowiskowy odciąg 
wiórów i pyłów typ W4, które-
go wydajność wynosi od 4000 
m3/h do 5500 m3/h w zależ-
ności od mocy silnika, jaki jest 
w nim zamontowany.

W4 jest urządzeniem służą-
cym do odciągania wiórów i py-
łów z obrabiarek o większym 
zapotrzebowaniu na powietrze 
np. okleiniarki, centra obróbcze 
cnc, piły panelowe itp. i jest wy-
konywany z 18 workami filtra-
cyjnymi i 2 workami na odpady.

Wersja odciągu W4 dobie-
rana jest indywidualnie pod 
wymagania klienta, zgodnie 
z określonym zapotrzebowa-
niem na powietrze i uwzględ-
nieniem filtrowanego medium.

Wszystkie odciągi firmy 
KOGI wyposażone są w worki 
filtracyjne z tkaniny poliestro-
wej antyelektrostatycznej oraz 
wytrzymałe bawełniane worki 
na odpady lub foliowe worki na 
odpady.

Długość worków filtracyj-
nych dopasowywana jest do 
potrzeb klienta, a w zależności 
od rodzaju filtrowanego medium 
dobierane są też odpowiednie 
tkaniny filtracyjne.

Odciągi wiórów i pyłów 
przeznaczone są do współ-
pracy z pojedynczą obrabiarką 
lub kilkoma jednocześnie, lecz 
znajdującymi się w bliskiej od-
ległości od siebie. Przy pomocy 
różnego rodzaju rozdzielaczy 
z zasuwami można podłączyć 
większą liczbę obrabiarek jedy-
nie w przypadku, gdy sumarycz-
ne zapotrzebowanie powietrza 
nie przekroczy wydatku odpy-
lacza w jego punkcie pracy lub 
gdy dołączone obrabiarki nie 
pracują jednocześnie. Do połą-
czenia odciągów z obrabiarkami 

oferowane są: węże elastyczne 
z poliuretanu zbrojonego sprę-
żyną stalową oraz system rur, 
kolan i kształtek stalowych wy-
konanych z blachy ocynkowanej.

Centralne 
instalacje dla 
średnich i dużych 
przedsiębiorstw

Filtry workowe stosowane 
w centralnych instalacjach odcią-
gowych są świetną alternatywą 
dla wywiewnych instalacji odcią-
gowych, ponieważ zastosowanie 
filtra workowego nie powoduje 
zmiany bilansu cieplnego w za-
kładzie, podnosi bezpieczeństwo 
i higienę pracy, a także zmniejsza 
zagrożenie pożarowe.

Firma KOGI produkuje filtry 
workowe o wydajności od 5000 
m³/h. Są to filtry: FW-3, FW-4, 
FW-5, FW-7, FW-9, które wyko-
nywane są w dwóch wersjach: 
otwartej i zabudowanej.

W pierwszym przypadku fil-
try są montowane wewnątrz hali 
produkcyjnej, w drugim – filtry są 

obudowane kontenerem z bla-
chy ocynkowanej i montuje się 
je na zewnątrz hali produkcyjnej. 
W obu wersjach odpady powsta-
jące podczas obróbki mogą być 
gromadzone w workach na odpa-
dy lub – co jest metodą bardziej 
zaawansowaną technologicznie 
– są mechanicznie usuwanie po-
przez zastosowanie wygarniacza 
raklowego, który wygarnia odpa-
dy z filtra i poprzez śluzę celkową 
odpady są dozowane do np. po-
dajnika ślimakowego i transpor-
towane dalej np. do zbiornika na 
trociny.

Regeneracja worków filtra-
cyjnych filtrów FW odbywa się na 
skutek wibracji ramy worków fil-
tracyjnych za pomocą silnika-wi-
bratora, który jest zamontowany 
nad workami filtracyjnymi lub za 
pomocą sprężonego powietrza.

Efektem wibracji jest swo-
bodny przepływ powietrza przez 
urządzenie, a przy okazji sprzyja 
to dłuższej żywotności worków 
filtracyjnych.

Instalacja odwiórowania 
może być podłączona do kilku 
obrabiarek jednocześnie. Wcze-
śniej należy jednak ocenić, jakie 
jest zapotrzebowanie na odcią-
gane powietrze i dobrać filtr oraz 
wentylator o odpowiedniej wy-
dajności.

Przy zastosowaniu filtra 
workowego w wersji zabudowa-
nej usytuowanego na zewnątrz 
hali produkcyjnej niezbędne jest 
zastosowanie kanału powrotu po-
wietrza do hali produkcyjnej. Wy-
sysane podczas pracy ciepłe, lecz 
obciążone pyłem i trocinami po-
wietrze, powraca po oczyszczeniu 
do pomieszczeń roboczych, stabi-
lizując warunki klimatyczne zakła-
du. Takie rozwiązanie nie zmienia 
bilansu cieplnego w pomieszcze-
niu, co jest szczególnie korzystne 
podczas niskich temperatur.

W zależności od wielkości 
filtra workowego na każdym 
z kanałów powrotnych stosuje 
się jedną lub dwie klapy przeciw-
wybuchowe.   

Zapraszamy na stronę:
www.kogi.pl             

  |  KOGI

Odciąg W3.Odciąg W2.
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Wielopiła Raimann KM 310:

–  rok produkcji: 1999
–  maksymalna szerokość cięcia: 

310 mm
–  maksymalna wysokość cięcia: 

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

min.
Cena: 52.800 zł

Używane maszyny 
wiodących producentów

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

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

R E K L A M A

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

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

i leasingowej na dogodnych dla 
klienta warunkach.               

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

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

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

Szlifierka szerokotaśmowa
Johannsen Kombi 1000:

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

–  szerokość szlifowania:  
maks. 1000 mm

– wysokość robocza:  
maks. 170 mm

–  szczotka: sprężone powietrze 
6 barów, elektryczna regulacja 
wysokości

–  cyfrowy wyświetlacz
–  prędkość posuwu:  

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

Sękarka Ayen 
Alomat AL 100:

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

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

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

e-mail: aleksander-tybora1@wp.pl
e-mail: aleksandra.tybora@wp.plINTERPART Aleksander Tybora, ul. Leśna 12, 77-200 Miastko
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Rodzinna firma Beinbrech GmbH 
& Co. KG jest jednym z wiodących 
niemieckich dealerów w branży 
budowlanej, stolarskiej i dacho-
wej. Siedziba w Bad Kreuznach 
i cztery inne lokalizacje zaopa-
trują klientów w regionie, a tak-
że w południowo-zachodnich 

Regały wspornikowe OHRA 
 – nowa inwestycja Beinbrech GmbH & Co. KG

Jedno z wiodących przedsiębiorstw w południowo-zachodnich Niemczech, 
zajmujących się handlem drewnem i materiałami budowlanymi – firma Beinbrech 
GmbH & Co. KG – zwiększyła swoją pojemność magazynową w siedzibie 
głównej w Bad Kreuznach o nowe regały wspornikowe OHRA. Obecnie na 
regałach o wysokości 6 metrów można składować drewno o długości do 16 
metrów. Wyposażenie szeregu regałowego w ramię mostowe umożliwia ponadto 
składowanie materiałów budowlanych na paletach.

Niemczech, Francji i krajach 
Beneluksu.

Przedsiębiorstwo zajmuje 
się handlem drewnem i mate-
riałami budowlanymi od 1821 
roku i obecnie zatrudnia około 
300 pracowników. Posiada-
jąc powierzchnię operacyjną 

i magazynową wynoszącą około 
100.000 m² oraz wydajną kon-
cepcję logistyczną, Beinbrech 
jest dla swoich klientów bizne-
sowych jedną z najsilniejszych 
hurtowni drewna i materiałów 
budowlanych w regionie. Aby 
utrzymać tę pozycję, firma 

zdecydowała się na restruktury-
zację całego zakładu. Rozbudo-
wano powierzchnie sprzedażowe, 
wystawiennicze i magazynowe, 
zoptymalizowano obsługę klien-
ta, połączono strefy załadunko-
we i rozbudowano powierzchnie 
przeładunkowe.

Magazyn firmy Beinbrech służy nie tylko do zaopatrywania klientów, ale także czterech filii przedsiębiorstwa.
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Zoptymalizowany 
magazyn

Magazyn firmy Beinbrech 
służy nie tylko do zaopatrywania 
klientów. Również z tego miejsca 
drewno i materiały budowlane 
są dostarczane do czterech fi-
lii przedsiębiorstwa. W ramach 
restrukturyzacji firma Beinbrech 
postanowiła zastąpić istniejące 
systemy regałów nowymi rega-
łami wspornikowymi. Dzięki wy-
sokości stojaka wynoszącej do 
6,58 metra są one znacznie wyż-
sze od starych regałów, przez co 
zapewniają więcej miejsca. Dzię-
ki temu wszystkie zamówienia 
mogą być komisjonowane dużo 
szybciej, a w magazynie można 
przechowywać dużo większe ilo-
ści towarów.

Poprzedni system regałów 
składał się częściowo z regałów 
OHRA. Nowe regały przekonu-
ją stosunkiem ceny do wydaj-
ności oraz niezawodnością, 
dlatego zostały zakupione od 

europejskiego lidera rynku rega-
łów wspornikowych. W regałach 
OHRA wszystkie elementy no-
śne są wykonane z litej, walco-
wanej na gorąco, standardowej 
stali konstrukcyjnej. Umożliwia 
to osiąganie dużych wysokości 
składowania przy dużych ob-
ciążeniach. Poziomy regałów 
wspornikowych w firmie Be-
inbrech połączono częściowo 
z mostkami ramion i stóp, dzięki 
czemu można również składo-
wać palety.

W obiekcie postawiono 
łącznie 440 m regałów wspor-
nikowych i 970 m regałów pa-
letowych o łącznej powierzchni 
magazynowej 13.400 m². 
Średnia wysokość magazynu 
wynosiła 7 m, a oprócz specy-
ficznych rozwiązań dla handlu 
materiałami budowlanymi rega-
ły zostały zbudowane częściowo 
z zadaszeniem.                         

  |  OHRA

Dzięki optymalizacji magazynu obecnie na regałach o wysokości 6 metrów można składować drewno o długości do 16 metrów.

Przedsiębiorstwo OHRA Regalanlagen GmbH 
mieszczące się w Kerpen koło Kolonii oferuje 
systemy regałowe i magazynowe między 
innymi dla handlu w branży budowlanej, 
metalowej oraz drzewnej. OHRA, lider na 
rynku europejskim i specjalista w dziedzinie 
regałów wspornikowych wykorzystuje do 
produkcji systemów regałowych wyłącznie 
wysokiej jakości, pełnościankowe, walco-
wane na gorąco, standardowe konstrukcje 
stalowe. W stałym partnerstwie z dostawcami 
kompletnych magazynów oraz producentów 
techniki transportu bliskiego OHRA oferuje 
kompleksowe rozwiązania systemowe w ob-
szarze regałów wspornikowych i paletowych, 
również jako generalny wykonawca. Portfolio 
firmy uzupełniają zautomatyzowane rozwiąza-
nia z urządzeniami obsługi regałów, stacjami 
kompletowania zleceń i swobodnie konfigu-
rowalnym oprogramowaniem magazynowym 
oraz komputerem dla przepływu towarów. 
OHRA reprezentowana jest przez własne biura 
dystrybucji w 13 krajach Europy.
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Firma Otto Rauhut GmbH & Co. 
na berlińskim rynku jest obecna 
od 1906 roku. Zespół jedenastu 
czeladników i mistrzów odpowia-
da tu codziennie na najbardziej 
wyrafinowane potrzeby klientów, 
którzy poszukują mebli stylowych, 

Rzemieślnictwo  
na poziomie przemysłowym

Osoby, które stawiają na stylowe meble w aranżacjach wnętrz, wcześniej 
czy później trafiają do stolarzy-rzemieślników. Tylko oni są w stanie sprostać 
najwyższym wymaganiom odnośnie jakości wykończenia, indywidualnych 
rozwiązań, doskonałej powierzchni wyrobu finalnego. Tutaj ogromną rolę 
odgrywa proces lakierowania, który jest jednym z ostatnich kroków do uzyskania 
perfekcyjnych wyrobów. Firma Otto Rauhut GmbH & Co. z Berlina jest świetnym 
przykładem na to, że lakierowanie to nie tylko „jedna z koniecznych prac”, ale 
ważny element, które często decyduje o ostatecznym efekcie.

Mariendorf. Tutaj w końcu znala-
zło się wystarczająco dużo miej-
sca na nowe centrum lakiernicze, 
które byłoby opłacalne w toku 
eksploatacji, pozwalając zarazem 
uzyskać nienaganną powierzch-
nię i zaoszczędzić materiały. 

Swojego partnera do realizacji 
tak nakreślonego zadania Otto 
Rauhut znalazł w firmie Höcker 
Polytechnik.

Zespół Höcker Polytechnik 
pod przewodnictwem kierownika 
projektu Franka Waschkowskie-
go w ścisłej współpracy ze sto-
larzami z Rauhut zaprojektowali 
koncepcję kabiny, która jest spe-
cjalnie dostosowana do wysokich 
wymagań klienta.

„Dziś nie ma już wielkiego 
znaczenia, czy kabina jest mała, 
czy duża. Wiele bardzo przydat-
nych komponentów, które jesz-
cze kiedyś znajdowały się tylko 
w dużych kabinach lakierniczych, 
dziś bez problemu można po-
mieścić w kabinach o zdecydo-
wanie mniejszych gabarytach. 
Tylko w ten sposób jesteśmy 
obecnie w stanie odpowiedzieć 
na wymaganie, aby zagwaran-
tować bardzo wysoką jakość 
powierzchni wyrobu finalnego, 
a zarazem utrzymać minimalne 
koszty eksploatacyjne” – mówi 
Frank Waschkowski.

Bez rozbudowy 
instalacji grzewczej

Nowa lakiernia działa od 
marca 2015 roku. Duża kabina, 

eleganckich, kunsztownych, 
wykonanych umiejętnie i sta-
rannie. W 2014 roku dla przed-
siębiorstwa otworzyła się nowa 
możliwość rozwoju. Przeniosło 
ono swoją siedzibę do nowych 
pomieszczeń w dzielnicy Berlina 
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R E K L A M A

w której zintegrowana jest ka-
bina lakiernicza i suszarnicza, 
ma wymiary 7,72 x 4,12 m i jest 
w niej dość przestrzeni zarów-
no dla większych elementów, 
jak i dla malarza, który ma 
zapewnioną swobodę ruchów. 
W przedniej części kabiny ele-
menty są malowane, w drugiej 
części odbywa się ich suszenie. 
Instalacje grzewcze wielu firm 
często nie mają rezerw mocy 
potrzebnych do obsługi kabiny 
lakierniczej. Doskonałym roz-
wiązaniem, które pozwala na 
inwestycję w nową lakiernię bez 
konieczności dodatkowego roz-
budowywania instalacji grzew-
czej, jest to, które zastosowano 
w firmie Rauhut. Jest to lakie-
rowanie w procesie nieciągłym, 
co oznacza, że po malowaniu 
malarz opuszcza kabinę, aby 
wykonać prace przygotowawcze 
i pośrednie na zewnątrz kabiny. 
W międzyczasie farba wysy-
cha w trybie suchej recyrkula-
cji. Dzięki temu zużywany jest 
tylko ułamek (około 15-20%) 
energii cieplnej wymaganej do 
malowania.

W procesie lakierowania 
nacisk położony został na ścia-
nę odciągową o wymiarach 3 x 
2 metry, która – w połączeniu 
z nawiewanym po przekątnej 
powietrzem – zapewnia nieza-
wodne odprowadzanie mgiełki 
lakierniczej i chroni zdrowie ma-
larza. Również zmiana filtra jest 
bardzo prosta. Wystarczy tylko 
otworzyć klapę, wymienić matę 
filtracyjną i zamknąć klapę. Po-
nieważ system sterujący kabiny 
lakierniczej nieustannie monito-
ruje moc ssania, o koniczności 
zmiany filtra użytkownik infor-
mowany jest automatycznie 
komunikatem na dotykowym 
wyświetlaczu.

Optymalne warunki 
oświetleniowe to 
podstawa

Producent kabiny lakier-
niczej zatroszczył się także 
o zapewnienie optymalnych wa-
runków oświetleniowych w środ-
ku. Światła pośrodku sufitu oraz 
światła ukośne gwarantują 

doskonałą widoczność. Zasto-
sowanie nowoczesnych lamp 
LED pozwala z jednej strony 
na uzyskanie światła o barwie 
zbliżonej do światła dzienne-
go, z drugiej strony – tego typu 
lampy zużywają o 65% energii 
mniej niż konwencjonalne lam-
py fluorescencyjne. Szczegól-
ny nacisk położono ponadto 
na wygodne sterowanie SPS 
z ekranem dotykowym, które 
zapewnia energooszczędną pra-
cę centrum lakierniczego. Łatwe 
w obsłudze sterowanie pozwala 
zarówno na monitorowanie da-
nych o zużyciu, jak i na zmianę 
ustawień.

Inteligentna regulacja za-
pewnia stałą moc odciągu dzię-
ki sterowaniu częstotliwością. 
Regulacja prędkości dostoso-
wuje moc wentylacji do odpo-
wiednich wymagań w sposób 
ciągły. Dzięki temu zmniejsza 
się znacznie zużycie energii, 
a wymagana moc jest dostępna 
w każdym momencie.

„Początkowo byliśmy scep-
tycznie nastawieni do inwestycji 

w kabinę lakierniczą, bo oba-
wialiśmy się, że rozwiązanie 
spełniające nasze wymagania 
może przekroczyć dostępny bu-
dżet. Ale kiedy zaplanowaliśmy 
wszystko wspólnie z firmą Höc-
ker Polytechnik, byliśmy zasko-
czeni, jak wiele z naszych życzeń 
to przedsiębiorstwo było w sta-
nie spełnić. Po zainstalowaniu 

systemu wyniki są świetne 
– działa on wyjątkowo cicho, 
a jakość polakierowanych po-
wierzchni jest w najwyższym 
stopniu satysfakcjonująca” – 
podsumowuje mistrz stolarski 
Nicolaus Grashof, właściciel 
i dyrektor zarządzający Rauhut 
GmbH.                                

  |  Höcker Polytechnik
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Na rynku pojawia się coraz 
więcej materiałów izolacyjnych 
o różnych grubościach: od weł-
ny szklanej i mineralnej, poprzez 
włókna drzewne i konopne, po 
płyty poliuretanowe (PUR/PIR) 
i polistyrenowe (EPS/XPS). „Na-
sza akumulatorowa pilarka to 
system do obróbki materiałów 
izolacyjnych, jakiego do tej pory 
nie było” – mówi Sławomir Tro-
jan, trener Festool Polska.

W wypadku wełny szklanej 
i mineralnej używa się głównie 
standardowego noża do mate-
riałów izolacyjnych. Jednak wraz 

Wielozadaniowa, precyzyjna, 
szybka i lekka pilarka

Opracowana przez Festool pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240 
z akumulatorem 18 V gwarantuje szybkie i dokładne wykonanie zadań. Nadaje 
się do cięcia zarówno elastycznych materiałów izolacyjnych (włókna mineralne 
i naturalne), jak i płyt poliuretanowych, polistyrenowych oraz twardych włókien 
mineralnych. Ponadto połączenie unikatowych zespołów tnących, mocnego 
silnika EC-TEC i wydajnych akumulatorów, a także ergonomiczna konstrukcja 
oraz niewielki ciężar znacząco zwiększają wytrzymałość pilarki i – co równie 
istotne – komfort pracy. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży już w maju.

ze wzrostem grubości mate-
riału jego wydajność i precyzja 
– zwłaszcza gdy ważne jest 
zachowanie kąta – maleją. Dla-
tego fachowcy sięgają po coraz 
droższe i nieelastyczne urządze-
nia. Są one ciężkie i duże, a więc 
mało praktyczne. Te same wady 
mają powszechnie stosowane 
narzędzia do obróbki elastycz-
nych materiałów izolacyjnych 
z włókien naturalnych, jak np. 
elektryczne piły szablaste typu 
lisi ogon. Pozbawiona ich jest 
natomiast akumulatorowa pi-
larka Festool ISC 240. Zasilanie 

akumulatorowe pozwala na cię-
cie w miejscach bez dostępu do 
zasilania sieciowego, np. na bu-
dowie i równocześnie gwarantu-
je pracownikom swobodę ruchu 
– na dachu, na rusztowaniu, na 
podłożu. Niewielka waga narzę-
dzia, gumowane powierzchnie, 
a także doskonale wyważona 
konstrukcja zapewniają maksy-
malny komfort pracy nawet pod-
czas obsługi jedną ręką. „Pilarka 
doskonale się sprawdza nawet 
wtedy, jeśli mamy do czynienia 
z trudnymi do cięcia elastycz-
nymi materiałami izolacyjnymi 

z włókien naturalnych, jak mięk-
kie włókna drzewne lub konopne. 
Dzięki niej obróbka jest szybsza, 
co z kolei sprawia, że materiały 
te stają się bardziej interesujące 
dla rzemieślników i klientów” – 
tłumaczy Sławomir Trojan.

Akumulatorowa pilarka do 
materiałów izolacyjnych ISC 240 
sprawdza się idealnie podczas:
•  izolacji ścian zewnętrznych 

i wewnętrznych w drewnia-
nych ramach i konstrukcjach 
nośnych,

•  izolacji dachu pod i mię-
dzy krokwiami przy użyciu 
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wełny mineralnej i włókien 
naturalnych,

•  izolacji poddasza,
•  izolacji dachu płaskiego przy 

użyciu PUR i wełny kamien-
nej,

•  nakładania izolacji z PUR na 
krokwie,

•  izolacji elewacji przy użyciu 
wełny mineralnej i szklanej.

Wszechstronność  
to jej atut!

O wyjątkowości nowej 
pilarki decyduje jej wszech-
stronność – brzeszczot o szlifie 
falistym jest idealny do cięcia 
elastycznych materiałów izo-
lacyjnych, jak wełna mineralna 
i włókna naturalne. Patent na 
płyty z poliuretanu i polistyrenu 
oraz twardą wełnę mineralną 
to brzeszczot z zębem rozwar-
tym. I oczywiście skorzystanie 
ze stołu przystawkowego. Oba 
brzeszczoty będą dostępne 
w dwóch wersjach: 240 i 350 
mm głębokości cięcia. Faliste 

Akumulatorowa pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240 Festool 
będzie dostępna na rynku od maja 2018 r.

ostrze minimalizuje pylenie pod-
czas obróbki.

„Za pomocą adaptera do 
odsysania do narzędzia można 
podłączyć odkurzacz mobilny. 
Ma to szczególnie znaczenie, 
jeśli tniemy ostrzem z zębem 
rozwartym, gdy powstaje dużo 
wiórów. System szybkiej wy-
miany umożliwia rzemieślnikowi 
wygodną zmianę ostrza w za-
leżności od rodzaju i grubości 
materiału” – zwraca uwagę 
Sławomir Trojan. W razie po-
trzeby za pomocą pilarki, szy-
ny prowadzącej i przykładnicy 
kątowej bardzo szybko można 
przygotować półstacjonarne 
miejsce pracy do wykonywania 
bardzo precyzyjnych zadań.

Bogaty asortyment 
i wydajna obróbka 
materiałów 
izolacyjnych

Pilarki mieczowe Univers 
SSU 200 i IS 330 są przezna-
czone do twardych materiałów 

Akumulatorowa pilarka do 
materiałów izolacyjnych ISC 240 
z brzeszczotem o szlifie falistym 
do cięcia elastycznych materia-
łów, takich jak wełna szklana, 
wełna kamienna i włókna natu-
ralne (dostępne są zespoły tnące 
w rozmiarze 240 i 350 mm).

Akumulatorowa 
pilarka do materiałów 
izolacyjnych ISC 240 
z brzeszczotem o szlifie 
falistym i saniami do 
szyny prowadzącej.

System szybkiej wymiany umożliwia wygodną 
zmianę ostrza w zależności od rodzaju materiału 
i jego grubości.

Elastyczne zastosowanie do włókien mineralnych 
i naturalnych oraz PUR/PIR.
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Ergonomiczna – do obsługi jedną ręką (na dachu i w rękawicach).

Mobilne, szybkie i wydajne cięcie materiałów izolacyjnych na budowie 
dzięki bezszczotkowej technologii silnika EC-TEC i wysokiej jakości 
akumulatorom Li-Ion.

Cięcie z zachowaniem kątów i gładka powierzchnia umożliwiają łatwe 
układanie materiałów izolacyjnych i ograniczają liczbę koniecznych 
poprawek.

Akumulatorowa pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240 umożliwia 
wydajne i precyzyjne cięcie elastycznych materiałów izolacyjnych z na-
turalnego włókna, takich jak miękkie włókna drzewne lub konopie, co 
wcześniej sprawiało trudności.

Prowadzenie cięcia przy zastosowaniu szyny prowadzącej i przykładnicy 
kątowej. Można dzięki temu wykonywać precyzyjne i powtarzalne cięcia 
z zachowaniem linii prostej i kątów.
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izolacyjnych z włókien drzew-
nych oraz płyt z poliuretanu 
i polistyrenu. Precyzyjne cięcia 
oraz cięcia pod kątem do 60° 
umożliwia wpust prowadzący 
w stole z odlewanego pod ci-
śnieniem aluminium w połącze-
niu z szyną prowadzącą. Nowa 
akumulatorowa pilarka do ma-
teriałów izolacyjnych ISC 240 
to zaś doskonałe uzupełnienie 
asortymentu Festool. Umożliwia 
obróbkę elastycznych materia-
łów z włókien mineralnych oraz 
naturalnych (głębokość cięcia 
do 350 mm) i jest wyposażona 
w akumulatory.

Service all inclusive
Akumulatorowa pilarka do 

materiałów izolacyjnych ISC 
240 jest oferowana z pakietem 
Service all-inclusive, obejmują-
cym 36 miesięcy bezpłatnych 
napraw, 36 miesięcy ochrony 
na wypadek kradzieży, 10 lat 
gwarancji dostępności części 
zamiennych oraz 15-dniową 
gwarancję zadowolenia lub 
zwrot pieniędzy. Dotyczy to 
narzędzia, akumulatorów oraz 
ładowarki. Dalsze informacje na 
ten temat znajdują się na stro-
nie internetowej www.festool.
pl/serwis.

Akumulatorowa pilarka do 
materiałów izolacyjnych ISC 
240 Festool będzie dostępna 
na rynku od maja 2018 r. Wię-
cej informacji na www.festool.pl

Dane techniczne 
akumulatorowej pilarki  
do materiałów 
izolacyjnych ISC 240
• Liczba skoków roboczych: 

3000 min-1

• Głębokość cięcia: 240 i 350 
mm

• Skok: 26 mm
• Przyłącze do odsysania 

pyłu: Ø 27 mm
• Ciężar: 2,5 kg z akumula-

torem standard (5,2 Ah), 
2,3 kg z akumulatorem 
compact (3,1 Ah), 1,8 kg 
bez akumulatora            

  |  Festool GmbH

Brzeszczot o zębie rozwar-
tym nadaje się do szybkiego, 
dokładnego i mobilnego cięcia 
PUR/PIR (twardej pianki 
poliuretanowej) oraz płyt 
z polistyrenu (240 i 350 mm).

Idealna na placu budowy – 
akumulatorowa pilarka do 

materiałów izolacyjnych ISC 
240 może być wykorzystywana 

wraz z szyną prowadzącą 
i przykładnicą kątową.

www.4woodi.pl 1 (45) 2018  |  MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM 61

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



System AdvancedImpact 18 Qu-
ickSnap to nowa, akumulatoro-
wa wiertarko-wkrętarka Power 
for All 18 V z udarem i trzema 
wymiennymi uchwytami, któ-
re bardzo łatwo się wymienia 
dzięki złączu QuickSnap. Urzą-
dzenie zapewnia maksymalną 
elastyczność i precyzyjną pracę 
w miejscach trudno dostępnych. 
W zależności od potrzeb można 
zwiększyć precyzję prac dzięki 
wymiennym uchwytom wier-
tarskim do wkręcania blisko 
krawędzi lub kątowym. Uchwyty 
sprawdzą się np. podczas wkrę-
cania i odkręcania wkrętów tuż 
przy krawędzi czy wiercenia 
otworów w wąskich niszach.

Jedno narzędzie  
do wielu zadań

Bosch wprowadza na rynek system AdvancedImpact 18 QuickSnap 
z wymiennymi uchwytami dla majsterkowiczów. Narzędzie doskonale 
nadaje się do klasycznych prac związanych z wkręcaniem czy wierceniem 
w drewnie i metalu, a także wierceniem z udarem w murze, a wymienne 
uchwyty QuickSnap zapewniają mu dodatkowe funkcjonalności.

Aby zamontować wymienny 
uchwyt, wystarczy założyć go 
na złącze QuickSnap. Uchwyt 
zostanie automatycznie zablo-
kowany i będzie od razu goto-
wy do pracy. Równie łatwa jest 
wymiana uchwytów – wystar-
czy przesunąć oznaczony na 
czerwono pierścień do przodu 
i zdjąć uchwyt.

Uniwersalne 
narzędzie niemal  
do wszystkiego!

Wiertarko-wkrętarka uda-
rowa AdvancedImpact 18 
QuickSnap jest wyposażona 
w magnetyczny uchwyt do koń-
cówek wkręcających, ale może 

być stosowana także bez dodat-
kowych uchwytów. Maksymalny 
moment obrotowy narzędzia to 
19/38 Nm (miękki/twardy). Wy-
korzystując je do wiercenia, na-
leży użyć wymiennego uchwytu 
wiertarskiego, w którym można 
stosować wiertła z chwytem 
cylindrycznym o średnicy do 10 
mm. Podczas wszystkich za-
stosowań bez udaru, takich jak 
wiercenie w drewnie i metalu, 
wymienny uchwyt wiertarski 
można dodatkowo połączyć 
z wymiennym uchwytem ką-
towym. W przypadku połącze-
nia narzędzia AdvancedImpact 
18 QuickSnap z wymiennym 
uchwytem do wkręcania blisko 

krawędzi użytkownik ma moż-
liwość precyzyjnego wkręcania 
wkrętów nawet w odległości 10 
mm od krawędzi materiału.

System Power for All
System narzędzi akumu-

latorowych 18 V Power for All 
firmy Bosch

Model AdvancedImpact 18 
QuickSnap jest częścią systemu 
akumulatorowego Power for All, 
obejmującego elektronarzędzia 
dla majsterkowiczów i narzę-
dzia ogrodowe. Za pomocą 
jednego akumulatora litowo-
-jonowego 18 V można obecnie 
zasilać 20 elektronarzędzi – od 
podkaszarki do trawy, aż do 
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młota udarowo-obrotowego. 
Majsterkowicze mogą dzięki 
temu zrezygnować ze zbęd-
nych akumulatorów i ładowarek, 
oszczędzając pieniądze. Logo 

DANE TECHNICZNE
ADVANCEDIMPACT 18 QUICKSNAP

Napięcie/pojemność 
akumulatora 18 V/1,5 Ah

Wymiary wiertarko-
wkrętarki udarowej 
(długość × wysokość × 
szerokość)

160 × 217 × 81 mm (bez wymiennego 
uchwytu, z akumulatorem)
160 × 190 × 57 mm (bez wymiennego 
uchwytu, bez akumulatora)

Maks. moment obrotowy 
(wkręcanie miękkie/twarde) 19/38 Nm

Prędkość obrotowa bez 
obciążenia
1. bieg/2. bieg

400/1350 min-1

Zakresy momentu 
obrotowego 20 + 2

Maks. liczba udarów 21.700 min-1

Uchwyt narzędziowy wewnętrzny sześciokątny (Hex)

Maks. średnica wiercenia 
w drewnie/stali/murze 30/10/10 mm

Maks. średnica wkrętów 8 mm

Waga z akumulatorem 1,14 kg

Wymienne uchwyty 
QuickSnap

Wymienny uchwyt wiertarski
Wymienny uchwyt kątowy
Wymienny uchwyt do wkręcania 
blisko krawędzi

W wyposażeniu 
standardowym 

Zestaw pierwszy: 3 wymienne 
uchwyty, 1 akumulator 1,5 Ah 
i szybka ładowarka
Zestaw drugi: 3 wymienne uchwyty, 
2 akumulatory 1,5 Ah i szybka 
ładowarka

„Power for All” na opakowaniu 
informuje, które narzędzia na-
leżą do systemu.                 

  |  Bosch
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Na polskim rynku FSS jest wy-
łącznym przedstawicielem re-
nomowanego niemieckiego 
producenta podzespołów i urzą-
dzeń do systemów wykrywa-
nia i gaszenia iskier, firmy T&B 
Electronic GmbH. FSS oferuje 

Systemy wykrywania i gaszenia iskier  
– inwestycja, która amortyzuje się... w kilka sekund

Aby nastąpił pożar lub wybuch, wystarczy tylko łatwopalny materiał, tlen oraz źródło 
zapłonu. W zakładach drzewnych, przedsiębiorstwach produkujących meble, a także 
wszędzie tam, gdzie odbywa się mechaniczny lub pneumatyczny transport materiałów 
palnych, wszystkie te czynniki występują równocześnie każdego dnia, a ryzyko pożaru 
jest ogromne. W bardzo prosty sposób można jednak to zagrożenie wyeliminować, 
korzystając ze zdobyczy techniki i instalując skuteczny system wykrywania i gaszenia 
iskier. Jednak – aby system skutecznie działał – musi być nie tylko dobrze wykonany, 
ale także profesjonalnie zaprojektowany i regularnie serwisowany. Taki pakiet 
rozwiązań oferuje firma Fire Service Systems ze Szczecinka, która jest jedynym w Polsce 
certyfikowanym przez VdS instalatorem systemów wykrywania i gaszenia iskier.

rozwiązania dla wszystkich gałęzi 
przemysłu, w których ważne jest 
skuteczne zapobieganie pożarom 
i wybuchom pyłów, a klientami 
firmy są zakłady z branży spo-
żywczej, gumowej, chemicznej, 
metalowej, budowlanej, motory-
zacyjnej, papierniczej, ciepłowni-
czej itd. Z rozwiązań oferowanych 
przez FSS bardzo często ko-
rzystają też przedsiębiorstwa 
z branży drzewnej i meblarskiej, 
które mają szczególnie wysokie 
wymagania wobec skuteczności 
instalacji ochrony przeciwpożaro-
wej. To właśnie w tych gałęziach 
przemysłu panujące tam warunki 
są szczególnie sprzyjające i po-
datne do powstawania pożarów. 
Każdego dnia powstają duże ilo-
ści palnych substancji pyłowych. 
To tam na każdym etapie procesu 
technologicznego mogą się poja-
wić, z różnych przyczyn, niechcia-
ne źródła zapłonu – iskry.

Oferowane przez FSS urzą-
dzenia są nie tylko nowoczesne 
i trwałe, ale także bezpieczne dla 
ludzi i środowiska. Ponadto przed-
siębiorstwo dobiera konfigurację 
systemu przeciwpożarowego 
ściśle pod indywidualne potrzeby 
danego przedsiębiorstwa. Po-
twierdzeniem wysokiej jakości 
oferowanych rozwiązań jest przy-
znany FSS certyfikat VdS (Ver-
band der Schadenversicherer), 
niezależnej instytucji o zasięgu 

międzynarodowym, zrzeszają-
cej ubezpieczycieli mienia, która 
z kolei bazuje na opiniach rze-
czoznawców z Instytutu Kontroli 
Technicznej. Jako instytucja dys-
ponująca nowoczesnymi labo-
ratoriami, zatrudniająca wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów 
różnych dziedzin, VdS cieszy się 
uznaniem producentów, usługo-
dawców, konsumentów, a także 
specjalistów z towarzystw ubez-
pieczeniowych, przedstawicieli 
straży pożarnej czy policji.

FSS to jak na razie jedyna 
polska firma, która uzyskała taki 
certyfikat. W praktyce oznacza to, 
że FSS projektuje, montuje i uru-
chamia systemy gaszenia i wy-
krywania iskier w sposób zgodny 
z surowymi normami VdS.

Instalacyjne ABC, 
czyli jak działa 
system wykrywania 
i gaszenia iskier

Zasada działania systemu 
wykrywania i gaszenia iskier jest 
prosta. Po wykryciu promieni pod-
czerwonych przez detektor iskier 
informacja przekazywana jest na-
tychmiast do centrali sterującej, 
skąd w ciągu milisekund urucha-
miane jest urządzenie gaśnicze, 
które przez specjalne dysze 
rozpyla wodę w postaci drobnej 
mgiełki. Choć sam mechanizm 
wydaje się nieskomplikowany, to 

w praktyce dopasowanie wszyst-
kich urządzeń do warunków 
panujących w danym przed-
siębiorstwie wymaga niemałej 
wiedzy i doświadczenia, a także 
wysokiej klasy sprzętu.

W tak zaprojektowanym 
systemie główną rolę odgrywa 
urządzenie gaśnicze, które jest 
nieustannie gotowe do pracy 
i zapewnia środki prewencyjne, 
mające na celu ochronę prze-
ciwpożarową w odpowiednich 
obszarach instalacji. Urządzenie 
gaśnicze składa się z co najmniej 
dwóch detektorów iskier, centrali 
sygnalizacji iskier z urządzeniem 
testowym i nadzorem płynu 
gaszącego oraz urządzenia do 
gaszenia iskier, z instalacją zwięk-
szającą ciśnienie i sygnalizatora 
optyczno-akustycznego. Właści-
wym urządzeniem gaśniczym jest 
szybko działający zawór elektro-
magnetyczny i dysze gaśnicze, 
które działają tak długo, dopóki 
ostatnia iskra nie przejdzie przez 
strefę gaszenia, przy czym mini-
malny czas gaszenia wynosi pięć 
sekund, a w przypadku dalszego 
iskrzenia jest on przedłużany au-
tomatycznie.

Środkiem gaśniczym w insta-
lacjach tego typu zazwyczaj jest 
woda, rozpylana pod ciśnieniem 
min. pięciu barów lub większym, 
które jest konieczne do utrzyma-
nia optymalnej gęstości mgły 

Kontrola stanu dysz gaśniczych 
V2A.

Kontrola zestawu gaśniczego.

Kontrola stanu połączeń 
elektrycznych.
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wodnej. W takiej sytuacji stosuje 
się dodatkowe stacje podnosze-
nia ciśnienia. Woda w postaci 
mgły ma dużą powierzchnię, któ-
ra efektywnie pochłania energię 
cieplną iskry, dzięki czemu jest to 
bardzo skuteczny środek gaśniczy. 
Rozpylenie wody w postaci mgły 
gaśniczej pod kątem 120° pozwa-
la też zoptymalizować jej zużycie 
– na jeden cykl gaśniczy potrzeba 
dzięki temu zaledwie kilka litrów. 
Zaletą takiego rozwiązania jest 
też wyeliminowanie konieczności 
przerywania procesu produkcyj-
nego w danym zakładzie. Jednak 
nie we wszystkich przedsiębior-
stwach możliwe jest użycie wody 
jako środka gaśniczego. Wówczas 
można zastosować gaszenie ga-
zem lub odpowiednie urządze-
nie eliminujące iskry w formie 
zasuwy napędzanej sprężonym 
powietrzem, którą montuje się 
w pneumatycznych urządzeniach 
transportowych.

W tak zaprojektowanym 
układzie nie mniej istotna jest rola 
detektora iskier – oka całego sys-
temu, który rozpoznaje zagroże-
nie. W ofercie FSS znajduje się np. 
optyczno-elektroniczny detektor 
iskier FSK o kącie widzenia 120°, 
który wykrywa iskry w otoczeniu 
zbliżonym do podczerwieni. Mon-
tuje się go w zamkniętym syste-
mie rur o różnych średnicach, 
bez dostępu światła z zewnątrz. 

Innym rozwiązaniem jest detektor 
FST z wbudowanym filtrem. Jest 
on nieczuły na działanie światła 
dziennego i przeznaczony do wy-
krywania iskier i promieniowania 
cieplnego od 300° C. Dzięki temu 
można go montować w otwar-
tych systemach poddanych dzia-
łaniu światła dziennego.

Cały system nie mógłby dzia-
łać, gdyby nie został wyposażony 
w centralę zgłoszeniową, to ona 
znajduje się w stałej gotowości 
operacyjnej i automatycznie moni-
toruje działania części wykrywczej 
i gaśniczej. W ofercie FSS znajduje 
się np. centrala BM 6 – sterowa-
na mikroprocesorem, modułowe 
urządzenie od 2 do maksymalnie 
36 obszarów nadzorujących. W jej 
pamięci przechowywanych jest 
2500 zdarzeń, które można prze-
glądać, korzystając z wyświetla-
cza. Do centrali można podłączyć 
do czterech sztuk detektorów 
iskier na danej linii. Istnieje możli-
wość programowania wszystkich 
wyjść przekaźnikowych, dużym 
udogodnieniem jest też zdalny 
dostęp do centrali z dowolnego 
miejsca za pośrednictwem Inter-
netu. Urządzenie BM 6 posiada 
ponadto sygnalizację optyczną 
ewentualnego ogrzewania wody 
gaśniczej i, co ważne, ma wbudo-
wane zasilanie awaryjne do czte-
rech godzin pracy w razie przerw 
w dostawie prądu.

Test działania komponentów 
oraz przegląd danych z pamięci.

Kontrola stanu i działania 
detektorów.

Nie tylko  
montaż się liczy!

Kluczem do skutecznego 
działania instalacji wykrywania 
i gaszenia iskier jest „skrojenie” 
jej na miarę profilu produkcyjnego 
danego zakładu, jednak nie tylko 
ten aspekt ma znaczenie. Rów-
nie ważna jest regularna kon-
serwacja i przeglądy techniczne, 
obejmujące takie działania, jak 
np. sprawdzanie optyki, filtrów, 
zaworów i dysz, monitorowanie 
instalacji pod kątem ewentu-
alnych zabrudzeń i uszkodzeń 
mechanicznych, kontrolowanie 
procesu gaszenia. Przeglądy 
i serwis instalacji gaśniczej 
powinny odbywać się zgodnie 
z wytycznymi producenta i obo-
wiązującymi normami. Takie 
działania pozwalają na wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek, 
zapewniając skuteczność zapo-
biegania pożarom. Gwarancja 
na produkty niemieckiego T&B 
Electronic GmbH wynosi 2 lata. 
W tym czasie serwis FSS jest 
dostępny przez całą dobę, a pra-
cownicy firmy skracają czas re-
akcji na każde poważniejsze 
zgłoszenie do minimum. Gdy 
okres gwarancyjny się skończy, 
właściciel zakładu, w którym za-
instalowany jest system, może 
zapewnić sobie dalszą ochronę 
poprzez zlecenie wykonania ko-
lejnych konserwacji.

Co można zyskać, zlecając 
konserwację i usługi serwisowe 
firmie FSS? Przede wszystkim 
pewność, że wszystkie prace zo-
staną wykonane przez fachow-
ców z dużym doświadczeniem 
i wiedzą. Zakres prac konser-
watorskich obejmuje m.in. 
sprawdzenie optyki, filtrów (roz-
kręcenie, wyczyszczenie elek-
trozaworów, membrany i pilota, 
ponowne skręcenie), kontrolę 
zaworów, dysz (wyciąganie ich 
na zewnątrz, sprawdzanie ich 
stanu pod kątem ewentualnych 
zabrudzeń/uszkodzeń mecha-
nicznych i ponowny montaż) 
i in. Kontroli poddawana jest 
też praca układu ogrzewania 
rurociągów i stacja podnoszenia 
ciśnienia, a także sam proces 
gaszenia. Zazwyczaj podczas 
serwisu wykonywany jest tzw. 
„test negatywny”, czyli z zakłó-
ceniem bez środka gaśniczego, 
a także – o ile to możliwe – test 
z wodą.

Kontrole serwisowe wyko-
nywane są w odstępach ok. sze-
ściomiesięcznych i to one dają 
pełną gwarancję, że zagrożenie 
zostanie wyeliminowane na-
tychmiast, gdy tylko się pojawi.

Zapraszamy na stronę: 
www.fss.info.pl                  

  |  FSS
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Akumulatorowa pilarka do cięcia materiałów izolacyjnych to idealne 
rozwiązanie do łatwego, dokładnego i szybkiego przygotowania materiałów 
do izolacji i ocieplania. Niezależnie od tego czy pracujesz  z szyną 
prowadzącą, czy z systemem ograniczników, na dachu, konstrukcji nośnej 
czy na placu budowy – ISC 240 gwarantuje mobilność, wszechstronność 
i wydajność. Stworzona do cięcia materiałów z włókien mineralnych, 
naturalnych oraz płyt PUR jest optymalnym rozwiązaniem przy ocieplaniu 
budynków.

Poczuj rewolucję w cięciu materiałów izolacyjnych u Autoryzowanego 
Partnera Handlowego Festool lub na www.festool.pl

Rewolucja w dziedzinie cięcia 
materiałów izolacyjnych.
Nowa akumulatorowa pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.
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