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Ekspozycja targów BUDMA 
i WinDooor-Tech prezentowana 
była w tym roku na powierzchni 
30.000 metrów kwadratowych, 
a swoje rozwiązania pokazało 
na niej 1000 wystawców. Rów-
nież rekordowa była ilość przy-
znanych Złotych Medali MTP, 
którymi w tym roku nagrodzo-
no aż 37 rozwiązań. Przychody 
wystawców z BUDMY rosną 
znacznie szybciej niż u konku-
rentów. Wzrost w ostatnich 6 la-
tach to aż 51% wobec 35% dla 
porównywalnych firm w całej 
branży – wynika z danych firmy 
analitycznej InfoCredit. Te dane 
mówią same za siebie – BUDMA 
jest idealnym miejscem, by po-
zyskać kontrahentów na nowych 
rynkach zbytu.

„Polska jest największym 
producentem okien w Europie. 
To nie tylko efekt świetnej ko-
niunktury na nasze wyroby, ale 
także promocji” – mówił podczas 
otwarcia targów Janusz Komur-
kiewicz, prezes Związku Polskie 

Kolejna BUDMA,  
kolejne rekordy

Tegoroczna edycja targów BUDMA była rekordowa pod wieloma względami. 
Większa ekspozycja, więcej laureatów Złotego Medalu MTP, zwiększona 
powierzchnia wystawiennicza i rekordowa ilość wystawców i odwiedzających. 
Ten bilans oznacza jedno – branża budowlana ma się w Polsce dobrze i na 
koniunkturę nie może narzekać.

Okna i Drzwi, reprezentujący 
branżę będącą naszą eksporto-
wą wizytówką.

Z danych firmy InfoCredit 
wynika, że polskie okna to pro-
dukt numer 1 na rynku niemiec-
kim (co trzecie montowane okno 
pochodzi z Polski), brytyjskim, 
czeskim, szwedzkim, włoskim, 
słowackim i belgijskim. Francja 
to jedyny duży rynek europej-
ski, na którym nie jesteśmy na 
podium. Wartość polskiego eks-
portu okien to ok. 1,2 mld USD 
rocznie.

Wyróżnienia 
przyznane

37 Złotych Medali dla najbar-
dziej innowacyjnych produktów 
Targów BUDMA i WinDoor-Tech, 
19 nagród Acantus Aureus dla 
najefektowniejszych stoisk 
targowych i jedna, wyjątkowa, 
pierwszy raz przyznana – ABA 
Architecture Budma Award. Jury 
konkursu pod przewodnictwem 
dr. hab. inż. arch. Bolesława 

Stelmacha spośród łącznej licz-
by 22 obiektów zgłoszonych do 
konkursu Architecture BUDMA 
Award 2019 do ścisłego finału 
nominowało 5 obiektów. W dru-
gim etapie konkursu jurorzy osta-
tecznie postanowili nagrodzić 
siedzibę Wydziału Radia i Telewi-
zji im. Krzysztofa Kieślowskiego 
Uniwersytetu Śląskiego – projekt 
autorstwa trzech pracowni archi-
tektonicznych: Grupy 5 Architek-
ci, Biura Projektowego Małeccy 
i BAAS Arquitectura. Laureaci 
odebrali statuetkę z rąk Mał-
gorzaty Pilinkiewicz – Prezesa 
Krajowej Rady Izby Architektów 
RP i Artura Sobonia, Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju.

Pozostałe projekty no-
minowane do ścisłego finału 
w konkursie ABA Architecture 
Budma Award to: Dom Polny – 
pracownia Osiem Jeden Waw, 
gospodarstwo ekologiczne – 
eKodama, Nova Atmosfera – 
Biuro MAZM oraz drugi projekt 

zgłoszony przez Pracownię Gru-
pa 5 Architekci – The Nest.

Grupa MTP wraz z Izbą Archi-
tektów RP w 2018 roku zainicjo-
wały konkurs ABA – Architecture 
Budma Award, by nagradzać wy-
różniające się pod względem 
estetyki, jakości wykonania i funk-
cjonalności projekty budynków, 
przestrzeni publicznych, obiektów 
małej architektury czy też ele-
mentów integralnie związanych 
z architektoniczną formą wzor-
nictwa. Organizatorzy konkursu 
chcą w ten sposób zaakcento-
wać, jak ważne jest wskazywa-
nie projektów wartościowych, 
które inspirują do powstawania 
kolejnych ciekawych obiektów, tak 
by budować narodowe dziedzic-
two i przestrzeń dla przyszłych 
pokoleń. Pragną także podkre-
ślić rolę architektów, których 
talent, energia i zaangażowanie 
w pracę prowadzą do powstania 
wyjątkowych realizacji.         

  |  BUDMA
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Przygotowanie targów FURNICA 
i SoFab 2019 zostało powierzone 
w tym roku zespołowi do tej pory 
pracującemu przy targach DREMA 
i DremaSilesia. Jak zapowiadają 
organizatorzy, połączenie załogi 
i wspólna promocja wydarzeń 
pozwolą na organizację ekspozycji 
targowej na miarę oczekiwań rynku 
oraz kompleksowe zaprezentowanie 
rozwiązań technologicznych dla 
przemysłu drzewnego i meblarskiego 
(od surowców, materiałów 
i komponentów do zaawansowanych 
technologicznie maszyn i urządzeń 
do produkcji mebli).

Atutem zespołu będzie z pewnością doskonała znajomość branży 
drzewno-meblarskiej – jej potrzeb i oczekiwań, a także wiedza na 
temat liderów rynku i panujących trendów. Blok targów DREMA, 
FURNICA i SOFAB to najbardziej wyczekiwane spotkanie bran-
ży drzewnej oraz meblarskiej w Polsce i jednocześnie największe 
w Europie Środowo-Wschodniej centrum zaopatrzenia dla produ-
centów mebli.

W skład zespołu, który odpowiadać będzie nie tylko za or-
ganizację targów DREMA, ale także za targi FURNICA i SoFab, 
wchodzą:
 • Andrzej Półrolniczak – dyrektor projektu,
 • Andrzej Maciaszek – specjalista ds. obsługi wystawców Fur-

nica,
 • Witold Lipiński – specjalista ds. obsługi wystawców SoFab,
 • Barbara Kamińska – specjalista ds. komunikacji ze zwiedza-

jącymi,
 • Aleksandra Pawlina-Janyga – specjalista ds. promocji i PR.

„Jestem przekonany, iż nowy zespół będzie cennym wsparciem 
dla wrześniowych wydarzeń” – mówi Andrzej Półrolniczak. „Już dziś 
zapraszamy do kontaktu wystawców zainteresowanych udziałem 
w targach, oferując promocyjne warunki udziału” – dodaje.

Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu 
Drzewnego i Meblarskiego DREMA, Targi Komponentów do 
Produkcji Mebli FURNICA, Targi Materiałów Obiciowych i Kom-
ponentów do Produkcji Mebli Tapicerowanych SOFAB odbędą 
się w dniach 10-13.09.2019 roku w Poznaniu.                 

Zespół targów  
DREMA przejmuje  
targi FURNICA  
i SoFab!
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teknamotor@teknamotor.pl 

Tel. +48 41 26 36 823, 
+48 41 26 36 913        

ul. Świętokrzyska 2a, 
27-400 Ostrowiec Św.

www.teknamotor.pl 

R  Ę  B  A  K  I

SKORPION 280 RBG

WIELOPIŁY, RĘBAKI BĘBNOWE I ZASYPOWE,
LINIE DO ROZKROJU TARCICY

I PRODUKCJI BIOMASY Z ODPADÓW DRZEWNYCH

WWW.OSKA.COM.PL

tel. 52 381 02 18, fax 52 381 01 97
e-mail: oska@oska.com.pl

Przyłęki, ul. Wydmowa 7, 86-005 Białe Błota

www.4woodi.pl 1 (49) 2019  |  MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM 5

W Y D A R Z E N I A



DremaSilesia to targi, które 
z każdą kolejną edycją umac-
niają swoją pozycję, stwarza-
jąc liderom z branży drzewnej 
i meblarskiej przestrzeń do 
prezentacji swoich rozwiązań. 
Ubiegłoroczna edycja odbyła 
się na powierzchni wystawien-
niczej 1520 m², a swoją ofertę 
zaprezentowało 69 wystaw-
ców. Targowa publiczność to aż 
1500 profesjonalnych zwiedza-
jących reprezentujących branżę 
drzewną i meblarską.

Umacniać relacje 
biznesowe

DremaSilesia to targi sku-
piające liderów rynku prezen-
tujących kompleksową ofertę 
dopasowaną do potrzeb ma-
łych i średnich przedsiębiorstw 

W regionie siła – 
DremaSilesia 2019

Wielkimi krokami zbliżamy się do największych regionalnych targów 
branży drzewnej i meblarskiej DremaSilesia. Wydarzenie odbędzie się 
w dniach 26-28 kwietnia 2019 roku na terenie Expo Silesia w Sosnowcu.

z branży obróbki drewna z re-
gionu południowej Polski. Eks-
pozycja obejmuje maszyny, 
urządzenia i narzędzia do obrób-
ki drewna, dedykowane zarówno 
małym zakładom rzemieślni-
czym, jak i dużym fabrykom me-
bli. Wydarzenie stwarza szansę 
przedstawienia szerokiej gamy 
innowacji, co znacząco wpły-
wa na zwiększenie konkuren-
cyjności danej firmy na rynku, 
jak również stanowi doskonałe 
narzędzie do rozszerzenia dzia-
łań marketingowych i dotar-
cia do nowych klientów. Targi 
Maszyn i Narzędzi do Obróbki 
Drewna DremaSilesia, pomimo 
swojego regionalnego charak-
teru, przyciągają na Śląsk gości 
nie tylko z Polski południowej, 
lecz są atrakcyjnym miejscem 

spotkań biznesowych dla pro-
fesjonalistów spoza Polski. Dla 
wystawców to dobra okazja, aby 
zaprezentować swój potencjał 
i nawiązać kontakt z rodzimymi 
i zagranicznymi kontrahentami.

„Rosnąca popularność tar-
gów DremaSilesia sprawia, że 
z roku na rok wydarzenie gro-
madzi nowych wystawców, 
a kompleksowa oferta przycią-
ga zwiedzających z całej Polski, 
jak również profesjonalistów 
z zagranicy. To znakomita oka-
zja do poznania technicznych 
i technologicznych trendów 
w produkcji mebli i obróbce 
drewna. Przedsięwzięcie to 
stanowi idealną formę promo-
cji, kreuje efektywne biznesowe 
relacje, które procentują podpi-
sanymi umowami, kontraktami 

i długofalową współpracą. 
Kluczowym aspektem uczest-
nictwa w DremaSilesia jako tar-
gach regionalnych jest właśnie 
weryfikacja oczekiwań klientów 
w bezpośrednim kontakcie” – 
mówi Andrzej Półrolniczak, dy-
rektor targów DremaSilesia.

Na targach swoją ofertę 
prezentują zarówno producenci 
maszyn i urządzeń do obróbki 
drewna oraz produkcji mebli, 
jak również firmy oferujące 
wyroby z drewna, kleje i chemi-
kalia, materiały i komponenty. 
Nie zabraknie też stowarzy-
szeń branżowych, instytutów 
badawczych czy instytucji 
edukacyjnych dla przemysłu 
drzewnego.                       

  |  MTP

R E K L A M A
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Dobre miejsce  
na prezentację nowości

W dniach 15-17 marca 2019 roku po raz dziewiętnasty odbędą się Targi Przemysłu 
Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi Las-Expo. Najnowsze technologie dla 
przemysłu drzewnego, polskie premiery i wszystko o zasobach leśnych – to tylko 
niektóre z zapowiadanych przez organizatorów atrakcji.

Podobnie jak w latach 
ubiegłych targi objęte zostały 
patronatem honorowym Dy-
rektora Generalnego Lasów 
Państwowych. A rozpocznie 
je tradycyjnie sygnał Zespo-
łu Sygnalistów Myśliwskich, 
którego muzycy towarzyszą 
targom LAS-EXPO od począt-
ku istnienia. Targi Przemysłu 
Drzewnego i Gospodarki Za-
sobami Leśnymi w sezonie 
2019 staną się przestrzenią 
dla prezentacji kilkudziesięciu 
maszyn, które ułatwią codzien-
ną pracę w przedsiębiorstwach 
leśnych. Ekspozycja zgromadzi 
najnowsze narzędzia, urządze-
nia do pozyskiwania, transportu 
i obróbki drewna – nowocze-
sne traki, piły, rębaki i rozdrab-
niacze.

Targi dla 
specjalistów

Podczas kieleckiej imprezy 
swoje rozwiązania: najnowsze 
maszyny, techniczne nowinki 
oraz premiery sprzętu, zapre-
zentuje kilkadziesiąt firm. A do 
tego, że warto wystawić się 
właśnie w Kielcach, nikogo nie 
trzeba specjalnie przekonywać, 
bo ubiegłoroczną edycję odwie-
dziło ponad 70 tysięcy osób. 

Kieleckie wydarzenie jest 
od wielu lat jednym z najważ-
niejszych dla polskiego rynku. 
Lśniące nowością maszyny 
zobaczymy zarówno w halach 

wystawienniczych, jak i na tere-
nie zewnętrznym, gdzie trady-
cyjnie będą pracować na żywo, 
prezentując swój potencjał. 
Na zewnątrz zaparkują także 
samochody do przeładunku 
drewna, ale także maszyny 
szkółkarskie. Wystawa prezen-
tować będzie środki ochrony 
lasu przed szkodnikami – co 
w kontekście odpowiedzialnej 
gospodarki zasobami leśnymi 
i walki z plagą kornika odgrywa 
znaczącą rolę. W Kielcach zwie-
dzający znajdą również systemy 
i środki ochrony przeciwpo-
żarowej, a także wszystko co 
potrzebne, by powstał „nowy” 
las. Współczesna gospodarka 
leśna i przemysł drzewny nie 
obędzie się bez nowoczesnych 

systemów informatycznych, 
dlatego również one staną się 
ważnym obszarem kieleckiej 
targowej ekspozycji.

Kieleckie premiery
„Wiodące firmy branży 

leśnej przywiozą na targi no-
wości. Między innymi marka 
Husqvarna zapowiada w Kiel-
cach dwie premiery pilarek 
najnowszej generacji. Od wie-
lu lat LAS-EXPO jest nie tylko 
kompleksowym przeglądem 
niezbędnego sprzętu dla pra-
cowników przemysłu drzew-
nego, lecz także promocją 
nowoczesnych technologii” – 
mówi Agnieszka Dąbrowska, 
menager Targów LAS-EXPO. 
„Mogę zapewnić, że tegoroczna 

ekspozycja prezentuje wiele 
znanych marek” – dodaje. 

Podczas LAS-EXPO 2019 
obecne będzie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców Leśnych, któ-
re między innymi reprezentuje 
interesy tego środowiska, po-
pularyzuje nowoczesne tech-
nologie wykonywania prac 
leśnych, dba o podnoszenie 
wiedzy w zakresie bezpiecz-
nych metod i technologii pracy 
w leśnictwie oraz o ochronę 
terenów leśnych przed dewa-
stacją i zniszczeniem.

Nie zawiodą się również te 
osoby, które oczekują na pre-
zentację na stoisku Lasów Pań-
stwowych podczas LAS-EXPO. 
To co roku gwarancja najśwież-
szej wiedzy wprost od specjali-
stów z zakresu zrównoważonej 
gospodarki leśnej, możliwości 
zakupu sadzonek drzew i krze-
wów czy też drewna.

Złote Medale Targów Kiel-
ce dla najlepszych produktów 
prezentowanych podczas LAS-
-EXPO, podobnie jak w latach 
ubiegłych, zostaną wręczone 
na uroczystej gali. Tego punktu 
programu również nie zabrak-
nie w roku 2019.

Wystawa od samego po-
czątku towarzyszy targom 
techniki rolniczej AGROTECH, 
która w tym sezonie obchodzi 
swój jubileusz 25-lecia.          

  |  Targi Kielce
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„Wystawcy z ponad 50 kra-
jów przedstawią w Hanowerze 
rozwiązania technologiczne, 
aplikacje i pomysły dla całego 
przemysłu leśnego i drzewnego. 
Wiodący producenci sprawiają, 
że Hanower staje się globalnym 

Jaka przyszłość  
czeka branżę drzewną? 
Zobaczymy na  
targach LIGNA

Od 27 do 31 maja 2019 roku potrwają targi LIGNA w Hanowerze. Na 
powierzchni wystawienniczej 130.000 metrów kwadratowych ponad 1500 
wystawców pokaże rozwiązania przyszłości, które stopniowo – jak można 
się spodziewać – będą coraz śmielej wkraczać do świata przetwórstwa 
i obróbki drewna. Digitalizacja, automatyzacja, platformy IoT, a także 
narzędzia, maszyny i urządzenia – to magnes, który w ostatnich dniach 
maja przyciągnie do Hanoweru zwiedzających z całego świata.

hotspotem dla branży. Nieprze-
rwanie są to targi o charakterze 
międzynarodowym” – mówił 
Andreas Gruchow, członek za-
rządu Deutsche Messe AG pod-
czas konferencji prasowej 
LIGNA Preview, która odbyła się 

w Hanowerze 5 lutego 2019 roku. 
„W 2019 roku wiodące światowe 
targi znów będą miejscem, gdzie 
prezentuje się możliwości branży, 
a wielu wystawców czeka z pre-
mierami właśnie na targi LIGNA” 
– kontynuuje Gruchow.

Targi przyszłości
Innowacji należy oczekiwać 

we wszystkich segmentach: 
od technologii leśnej, poprzez 
produkcję mebli, konstrukcje 
okienne, technologie narzę-
dziowe i obróbkę powierzchni. 
Instalacje do produkcji mebli 
na żywo, platformy IoT jako ka-
mienie węgielne pod przemysł 
4.0, projekty badawcze – to ha-
sła, które na pewno na dobrze 
już zadomowiły się w branży 
drzewnej.

„Jednym z największych 
wyzwań naszych czasów jest 
ogromny nacisk na rozwiąza-
nia indywidualne, które w coraz 
większym stopniu zastępują 
masową produkcję i towa-
ry masowe, ale jednocześnie 
wymagają krótkich terminów 
dostaw, wysokiej rentowności 
i wydajności. Wystawcy targów 
LIGNA dzięki swoim prezenta-
cjom spróbują pokazać, jak tym 
wyzwaniom sprostać” – mówił 
Andreas Gruchow.

Na tegorocznej edycji tar-
gów w centrum uwagi znajdą 
się trzy tematy: „Zintegrowana Zagadnienia związane z przemysłem 4.0 to ważny obszar tematyczny targów LIGNA.
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obróbka drewna – indywidualne 
rozwiązania”, „Inteligentna tech-
nologia powierzchni” i „Dostęp 
do zasobów i technologii”.

Zintegrowana 
obróbka drewna

Poprawa wydajności zakła-
dów produkcyjnych przy użyciu 
scenariuszy IoT, takich jak mo-
nitorowanie stanu urządzeń lub 
konserwacja predykcyjna to 
jeden z ważniejszych tematów 
zajmujących branżę. Ludzie są 
wspierani przez systemy cyber-
fizyczne, takie jak roboty współ-
pracujące i systemy transportu 
bez kierowcy, a także przez in-
teligentnego asystenta pra-
cownika. Przyszłość przewiduje 
hybrydowy system: kooperację 
człowieka i maszyny, gdzie pro-
dukt jest nierozerwalnie związa-
ny z organizacją i usługą.

„Odwiedzający targi LI-
GNA będą mogli zobaczyć i do-
świadczyć przyszłości branży 

meblarskiej i przemysłu drzew-
nego na nadchodzącej edycji wy-
darzenia” – powiedział Gruchow.

Inteligentna 
technologia 
powierzchni

Najważniejsze obszary tego 
bloku tematycznego to innowa-
cyjne techniki, które pozwalają 
uzyskać powierzchnie o wyjąt-
kowych własnościach haptycz-
nych,  matowe lub z połyskiem, 
druk cyfrowy, dekoracyjny druk 
wklęsły, systemy kontroli, nowa 
generacja systemów malowa-
nia natryskowego lub wyko-
rzystanie robotów. Również 
tutaj decydującą rolę odrywa 
digitalizacja i automatyzacja, 
a priorytetami są elastyczność 
i opłacalność obróbki. Podczas 
zbliżającej się edycji targów LI-
GNA wystawcy w halach 16 i 17 
zaprezentują technologie i inno-
wacyjne rozwiązania w zakresie 
technologii powierzchni.

Dostęp do zasobów 
i technologii

„Dostęp do zasobów i tech-
nologii” to temat wiodący trzeciej 
edycji „Szczytu Branży Drzewnej” 
(Wood Industry Summit), który 
odbędzie się w hali 26. Szczyt to 

międzynarodowa platforma ko-
munikacji i technologii, gdzie na 
powierzchni będącej kombinacją 
forum, salonu i wystawy prezen-
tuje się klaster leśny i drzewny. 
Optymalizacja całego logistycz-
nego łańcucha leśno-drzewnego 

Technologie dla leśnictwa będzie można zobaczyć zarówno w halach, jak i na terenie otwartym.

Piło-łuparki, brykieciarki, maszyny do pozyskiwania zrębków, pelleciar-
ki to tylko niektóre z urządzeń prezentowanych pod wspólnym hasłem 
„Energia z drewna”.
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(od lasu do tartaku), ochrona za-
sobów naturalnych, klimat i przy-
jazne dla środowiska metody 
pozyskiwania surowca to tema-
ty, które będą poruszane podczas 
trwania szczytu. Digitalizacja 

w leśnictwie oznacza dziś za-
angażowanie zaawansowanych 
systemów informatycznych, obej-
muje drony, aplikacje mobilne, 
skanery laserowe i skomplikowa-
ne programy informatyczne. Tutaj 

także na pierwszym planie jest 
wydajność i produktywność. Na 
forach dyskusyjnych i w obszarze 
wystawienniczym dużą prze-
strzeń zajmie też prezentacja za-
gadnień związanych z cyfryzacją.

Co, gdzie, kiedy?
Podczas ostatniej edycji tar-

gów LIGNA organizatorzy zde-
cydowali, aby dokonać zmian 
w zakresie podziału tematycz-
nego powierzchni wystawien-
niczej. Zostały one pozytywnie 
ocenione przez wystawców i go-
ści, dlatego koncepcja ta będzie 
kontynuowana na targach LI-
GNA 2019 w dniach 27-31 maja:
 • Narzędzia, maszyny i syste-

my do produkcji indywidual-
nej i seryjnej w halach od 11 
do 15 oraz 27;

 • Technologia powierzchni 
w halach 16 i 17;

 • Produkcja materiałów drew-
nopochodnych w hali 26;

 • Technologie tartaczne 
w hali 25;

 • Energia z drewna w halach 
25 i 26 oraz 32, 33 i 35, 
a także na terenie otwartym;

 • Elementy maszyn i technolo-
gia automatyzacji w halach 
15 i 16;

 • Leśnictwo na terenie otwar-
tym i w pawilonach 32, 33 
i 35.                                 

  |  Deutsche Messe AG

Technologia obróbki powierzchni – to ważny temat również nadchodzącej edycji hanowerskich targów.

Opracowana przed ostatnią edycją targów nowa koncepcja podziału powierzchni wystawienniczej została 
oceniona bardzo pozytywnie, dlatego będzie ona kontynuowana.
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Niepohamowany 
rozwój

Branża obrabiarek CNC, 
zaraz po lotniczej i motoryza-
cyjnej, notuje ciągłe i bardzo 
szybkie tempo rozwoju zarówno 
pod względem możliwości i wy-
dajności oferowanych maszyn, 
jak i zaawansowanych metod 
zarządzania produkcją. Oferta 
Fanum w tych dziedzinach już 
nie tylko nadąża za zachod-
nią konkurencją, ale wyznacza 
własne ścieżki rozwoju poprzez 
realizację coraz bardziej za-
awansowanych postulatów 
klientów rodzimego producenta. 
Szczególnie dotyczy to wysoko 
wydajnych centrów obróbczych, 

Nowoczesne rozwiązania 
dopasowywane do konkretnych potrzeb

Ciągły wyścig rynkowy w kierunku zwiększania wolumenu sprzedaży 
przy jednoczesnej optymalizacji kosztów wytwarzania zmusza rodzimych 
producentów mebli do poważnych inwestycji w park maszynowy, głównie 
w nowoczesne i wydajne centra sterowane numerycznie. Fanum – polski 
producent maszyn CNC – dynamicznie dostosowuje swoją ofertę do 
zmieniających się realiów rynkowych.

dedykowanych do zautomaty-
zowanej produkcji mebli typu 
Sigma L. Maszyny te posiadają 
najnowocześniejsze systemy 
sterowania wyposażone w mo-
duły autodiagnostyki i teleser-
wisu. Spięte w ogólny system 
zarządzania potrafią być nie 
tylko zdalnie sterowane, ale tak-
że na bieżąco i bez przerywania 
pracy informują o zbliżających 
się potrzebach serwisowych czy 
aktualnej i statystycznej wydaj-
ności. Fabrycznie wyposażone 
są w układ umożliwiający pełną 
automatyzację załadunku i roz-
ładunku stołów roboczych, do 
czego Fanum również zachęca 
swoich klientów.

Automatyzacja 
produkcji 
w mniejszej skali

Fanum w swojej ofercie nie 
zapomina o mniejszych produ-
centach mebli stanowiących 
w dalszym ciągu siłę napę-
dową branży w Polsce. Ciągle 
rosnące koszty pracy i surow-
ców czy w końcu problemy 
z pozyskaniem wykwalifikowa-
nych pracowników powodują, 
że firmy opierające się do tej 
pory na konwencjonalnym par-
ku maszynowym notują coraz 
większe problemy produkcyjne. 
Odpowiedzią na powyższe pro-
blemy są nowoczesne systemy 
produkcyjne oparte na CNC.

CNC bezpośrednio 
od producenta?

Polska branża drzewna jest 
jedną z najdynamiczniej uno-
wocześniających się w naszym 
rejonie świata. Z roku na rok 
przestajemy być podwykonaw-
cą Europy z dużym zapleczem 
taniej siły roboczej. Ewoluujemy 
w kierunku ostrej konkurencji 
z rynkami europejskimi, a z pro-
duktami z rynków wschodnich 
możemy walczyć tylko jakością 
i wydajnością. Kolejnym bodź-
cem do rozwoju są także coraz 
wyższe wymagania konsumen-
tów – produkt ma być już nie 
tylko tani, ale także estetyczny 
i trwały.

Sigma-L.

www.4woodi.pl
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Siłą Fanum jest doskonała 
znajomość rodzimego rynku 
i jego problematyki, co pozwo-
liło na opracowanie specyficz-
nego modelu nie tylko oferty 
produkcyjnej Fanum, ale także 
systemu sprzedaży i wdrożeń 
oferowanych maszyn na rynku 
polskim i innych rynkach rozwi-
jających się.

Bezpośredni kontakt z klien-
tem pozwala bardzo precy-
zyjnie określić jego potrzeby, 
odpowiednio dobrać sprzęt oraz 
precyzyjnie określić wydajność 
i jakość produktu przed podję-
ciem decyzji o inwestycji. Szero-
kie spektrum oferty rodzimego 
producenta oraz innowacyjność 
w wyszukiwaniu dedykowanych 
rozwiązań powoduje, że znaczny 
wolumen produkowanych ma-
szyn przez Fanum to te szyte 
na miarę – dostosowane do 
jednostkowych potrzeb klienta.

Nie mniej istotne są dalsze 
etapy wdrożenia produkcyjnego: 
obrabiarki są instalowane przez 
techników producenta, a perso-
nel zostaje odpowiednio prze-
szkolony. Najczęściej szkolenie 
polega na uruchomieniu produk-
cji na obrabiarce przez technika 
wraz z personelem klienta prze-
znaczonym do obsługi sprzętu. 
Taki model gwarantuje płynne 

uruchomienie produkcji z mini-
malnym ryzykiem komplikacji 
w pierwszej, najtrudniejszej 
fazie uruchomienia produkcji 
na nowej maszynie. Fanum na 
rodzimym rynku może zaofero-
wać dodatkowy bardzo poważ-
ny argument: pełne wsparcie 
klienta poprzez sprawny te-
leserwis. Oznacza to bieżącą 
łączność obsługi centrum CNC 
Fanum z siedzibą producenta, 
umożliwiającą szybkie i tanie 

rozwiązywanie problemów ser-
wisowych i produkcyjnych. 
Układ taki minimalizuje koszty 
serwisowe i przestoje produk-
cyjne do absolutnego minimum.

Klienci wierni marce
Powyższe działania do-

wodzą swojej skuteczności 
w statystykach sprzedaży – Fa-
num chwali się bliskim 100% 
współczynnikiem klientów wier-
nych marce na rynku polskim, 

doceniającym ponadstandar-
dową jakość oferowanych ob-
rabiarek i obsługi posprzedażnej 
na tle zagranicznej konkurencji. 
Wysoki stopień innowacyjno-
ści produktów Fanum, a także 
możliwość wykonania specjalnej 
maszyny dostosowanej bezpo-
średnio do danego procesu, 
umożliwia ubieganie się o dofi-
nansowania unijne z obrabiar-
ką Fanum wnoszącą znaczny 
wzrost ocenianych wskaźników.

Przestój serwisowy? 
Nie z Fanum!

Kolejną istotną zaletą zaku-
pu maszyny bezpośrednio u pro-
ducenta, a szczególnie w Fanum, 
jest gwarantowany termin 
naprawy serwisowej liczonej 
w godzinach od zgłoszenia. 
Zaimplementowane w maszy-
nach Fanum systemy autodia-
gnostyki i teleserwisu redukują 
do minimum przestoje z tytułu 
potencjalnych błędów obsługi, 
natomiast gdy te już wystąpią 
i okaże się konieczna wizyta 
serwisu – pozwalają na wyko-
nanie pełnej diagnostyki z biura 
i wyjazd technika z kompletem 
części potrzebnych do serwi-
su i ponownego uruchomienia 
obrabiarki.                           

  |  FanumCentrum obróbcze Sigma-L to potężne urządzenie dedykowane do wydajnej, wielkoseryjnej produkcji frontów 
meblowych.

Maszyna Sigma-L zainstalowana w firmie BJS, u jednego z największych producentów mebli w Czechach.

www.wydawnictwofaktor.pl
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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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600 mm do długości 4200 
mm, grubości od 8 mm i ma-
sie nieprzekraczającej 300 kg. 
Realizowanie załadunku do 
pilarki możliwe jest z jednego 
lub wielu miejsc paletowych 
zlokalizowanych wokół pilarki. 
Materiał w miejscach paleto-
wych może być jednorodny 
lub równie dobrze może być 
to miks płyt ułożonych w ukła-
dzie tzw. „kanapki”.

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
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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
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Dla produkcji 
seryjnej 
i jednostkowej

Maszyny K2-Industry spraw-
dzą się zarówno w przypadku 
jednostkowej produkcji, jak i przy 
seryjnej obróbce elementów, za-
pewniając najwyższą niezawod-
ność i prędkość pracy. Może to 
być obróbka elementów ogrodów 
zimowych o małym przekroju, aż 
po drewno klejone warstwowo 
i elementy klejone krzyżowo 
CLT o wymiarach 300 x 1300, 
połączenia „na jaskółczy ogon” 
na kulawce, żłobkowanie lub 
gratowanie bez resztek drewna, 
wykonywanie szczelin ukrytych, 
wcięcia trójkątne w krokwi koszo-
wej i narożnej, dowolne schema-
ty otworów, poziome i pionowe, 
otwory czopowe wszelkiego ro-
dzaju, otwory po stronie czołowej, 
wyoblenia na krokwi i inne.

Maszyny K2-Industry po-
siadają rewolucyjny manipulator 
wyposażony w dwa wózki chwy-
tające i prowadzące. Odpowia-
da on za mocowanie drewna 
bezpośrednio w miejscu obróbki 
i przytrzymanie go. System ten 
odpowiada też za ciągły trans-
port elementów obrabianych bez 
konieczności zmiany mocowania.

Powłoka stołu robocze-
go maszyny jest wykonana 
z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego i zapewnia znako-
mite właściwości ślizgowe, co 
zapobiega ścieraniu drewna 
i gwarantuje precyzyjną obróbkę 
dzięki zminimalizowanemu tarciu 
poślizgowemu. Innowacyjna jest 

Wyższy poziom wydajności – 
K2-Industry

Modułowa budowa, optymalne dopasowanie do pracy 3-zmianowej, znaczące 
podniesienie wydajności i niezrównana precyzja – to w wielkim skrócie zalety 
maszyn ciesielskich K2-Industry firmy Hundegger, którymi producent wyznacza 
nowe standardy w przemysłowym odwiązywaniu konstrukcji ciesielskich.

też jednostronnie otwarta kon-
strukcja stołu piły. W zależności 
od wymiarów często nie jest 
konieczne użycie wypychacza 
klocka, co przekłada się na dużą 
oszczędność czasu. Oprogramo-
wanie CAMBIUM automatycznie 
określa, czy klocek zmieści się 
w otworze. Jeżeli tak nie jest, po-
przez obrócenie piły tworzony jest 
podkład i można wyrzucić klocek.

Wyposażenie 
adekwatne do 
potrzeb

W przeciwieństwie do ma-
szyn ciesielskich wyposażonych 
tylko w jedno wrzeciono i system 
wymiany narzędzia maszyny K2-
-Industry znakomicie nadają się 
do przemysłowego odwiązy-
wania konstrukcji ciesielskich, 
a do każdego rodzaju obróbki 
dostępny jest specjalny agregat 
i pasujące do niego narzędzia, co 
pozwala na zaoszczędzenie cza-
su na ich wymianę.

Maszyny wyposażone są 
w piłę poziomą, zapewniającą 
najwyższą jakość i wydajność 
szczelinowania. Agregat synchro-
niczny umożliwia jednoczesną 
obróbkę dwóch przeciwległych 
boków elementu, co zapewnia 
maksymalną efektywność. Ideal-
nym rozwiązaniem dla zakładów, 
które zajmują się budownictwem 
z prefabrykatów, jest uniwersalny 
frez walcowy, opracowany z my-
ślą o obróbkach typowych w tego 
typu budownictwie, np. przy zbla-
towaniach i znakowaniach na 
podwalinie i oczepie.

6-osiowy agregat ROBOT 
o mocy 12 kW (lub 29 kW) i bez-
stopniowej regulacji prędkości 
obrotowej od 0 do 15.000 obr./
min gwarantuje maksymalną 
wszechstronność. W magazyn-
ku zmieniacza narzędzi mieści się 
ich aż 17. Za pomocą uchwytów 
narzędziowych HSK-63-E możli-
we jest błyskawiczne mocowanie 
tarcz, wierteł, frezów palcowych, 
frezów tarczowych, frezów typu 
„jaskółczy ogon”, frezów walco-
wych i markerów do oznaczania 
obrabianych elementów.

Możliwość indywidualnego 
dopasowania maszyny do po-
trzeb dotyczy też 5-osiowej uni-
wersalnej frezarki. Standardowo 
dostarczana jest ona z agrega-
tem 11 kW, jednak można ją 
wyposażyć również w nowy, 
wysoko wydajny agregat 35 kW 
i w ten sposób ponad trzykrot-
nie zwiększyć jej moc. Zamiast 
agregatu 5-osiowego w K2-In-
dustry dostępny jest również 
dodatkowy agregat 4-osiowy. 
Wszystkie osie wyposażone 
są w serwonapędy, co oprócz 

5-osiowa uniwersalna frezarka standardowo dostarczana jest 
z agregatem 11 kW, jednak można ją wyposażyć również w nowy, 
wysoko wydajny agregat 35 kW.

www.wydawnictwofaktor.pl
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najwyższej prędkości i dokładno-
ści zapewnia również możliwość 
jednoczesnej zmiany położenia. 
Zarówno powierzchnie przy-
legania drewna, jak i wykorzy-
stanie miejsca są ponownie 
optymalizowane ze zmienioną 
geometrią. Bezpośredni napęd 
bez przekładni pośredniej i bez-
stopniowa regulacja prędkości 
obrotowej w zakresie 0-5200 
obr./min umożliwiają jednocze-
sny montaż 3 narzędzi i wysoce 
wydajne frezowanie czopów 
i gniazd czopowych, zblatowań, 
profili, zaciosów, połączeń „na 
jaskółczy ogon” itd.

Oprogramowanie 
CAMBIUM

Wszystkie maszyny cie-
sielskie Hundegger mają zain-
stalowane oprogramowanie 
CAMBIUM, które obsługuje cały 
proces produkcji. Dzięki temu 
wyeliminowany jest problem 
z interfejsami, a także odpadają 
koszty zakupu i utrzymania kilku 
systemów oraz przeszkolenia 
pracowników do ich obsługi. 
Oprogramowanie odpowiada 
za przygotowanie pracy, auto-
matyczne przejmowanie danych 
z wszystkich popularnych syste-
mów CAD, optymalizację ilości 
odpadu, zamawianie materiału, 
kalkulację; przeprowadza też sy-
mulacje w czasie rzeczywistym.

CAMBIUM odpowiada też za 
zarządzanie narzędziami, które 
maszyna wybiera automatycz-
nie z magazynu, w zależności 
od potrzeb. W parametrach na-
rzędzi do frezowania i wiercenia 
oprócz danych takich, jak: rodzaj, 
średnica, długość i miejsce w ma-
gazynie, zapisana jest również 
optymalna prędkość obrotowa. 
Podczas korzystania z danego 
narzędzia jest ona stosowana 
automatycznie.

Wszystkie aktualizacje do 
dynamicznie rozwijanego opro-
gramowania są dostępne bez-
płatnie. Ukłonem w stronę klienta 
jest też infolinia serwisowa oraz 
bezpłatne doszkalanie operato-
rów maszyn i personelu przygo-
towującego obróbkę w centrum 
szkoleniowym Hundegger.

Do zadań 
specjalnych

Maszyny K2-Industry to 
świetne rozwiązanie dla bu-
downictwa ryglowego, którego 
cechą charakterystyczną są 
widoczne elementy konstrukcji, 
stosowanie tradycyjnych ele-
mentów łączących i specjalnych 

materiałów, takich jak np. dąb. 
Dzięki bardzo wysokim pręd-
kościom obrotowym agregatu 
ROBOT zapewniona jest ob-
róbka bez wyrwań i wysoka 
jakość również w przypadku 
elementów z twardych gatun-
ków drewna. Szerokość obróbki 
1300 mm sprawia, że maszyny 

Hundegger są też wysoce 
efektywnym rozwiązaniem do 
odwiązywania płyt z drewna kle-
jonego krzyżowo CLT. Wymogi 
inwestorów wykonujących tego 
typu obróbki pozwalają zaspo-
koić dopracowane w każdym 
calu agregaty, np. pionowa oraz 
pozioma frezarka rewolwerowa, 

Agregat synchroniczny umożliwia jednoczesną 
obróbkę dwóch przeciwległych boków elementu, 
co zapewnia maksymalną efektywność.

Maszyny K2-Industry sprawdzą się przy obróbce drewna klejonego warstwowo i elementów klejonych 
krzyżowo CLT, wykonywaniu połączeń „na jaskółczy ogon” na kulawce, żłobkowaniu, gratowaniu bez resztek 
drewna, wykonywaniu szczelin ukrytych, wcięć trójkątnych w krokwi koszowej i narożnej, wycinaniu 
dowolnych schematów otworów i wielu innych.

Wszystkie osie agregatu frezarki wyposażone są 
w serwonapędy, co oprócz najwyższej prędkości 
i dokładności zapewnia również możliwość 
jednoczesnej zmiany położenia.

Dzięki bardzo wysokim prędkościom obrotowym 
agregatu ROBOT zapewniona jest obróbka bez 
wyrwań i wysoka jakość również w przypadku 
elementów z twardych gatunków drewna.

Agregat szczeliniarki z bezkołnierzową tarczą 
piły zapewnia najwyższą jakość obróbki.

www.4woodi.pl
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piła pozioma, wiertarka do głę-
bokich otworów i szczeliniarki 
specjalne. Koncepcja K2-In-
dustry umożliwia przy tym 
6-stronną obróbkę w jednym 
cyklu, co zapewnia najwyższą 
opłacalność produkcji.

Trwałość w przypadku naj-
cięższych elementów, dokład-
ność nawet przy elementach 
o ponadstandardowej długości, 
szeroki program agregatów 
standardowych i specjalnych 
to zalety, które szczególnie 
docenią firmy zajmujące się 
produkcją konstrukcji z drewna 
klejonego warstwowo. Z kolei 
dla producentów konstrukcji 
prefabrykowanych jednym 
z najważniejszych argumen-
tów jest precyzja oraz prędkość 
pracy maszyn K2-Industry, za-
pewniona nawet przy obrób-
ce skręconego lub krzywego 
drewna surowego.

Agregat z dwiema piono-
wymi i dwiema poziomymi 
frezarkami do czterokrotnego 
wręgowania bali do konstruk-
cji wieńcowych to ogromne 
wsparcie dla każdej firmy pro-
dukującej tego typu elementy. 
Równoczesne wykonywanie 
dwóch przeciwległych frezo-
wań – lub niezależne działanie 
czterech frezarek ustawionych 
na żądaną głębokość frezowa-
nia umożliwia jedno-, dwu- lub 
trójstronne wręgowanie. Po-
suw podczas obróbki realizo-
wany jest hydraulicznie. Frezy 
profilowe do agregatu do kon-
strukcji wieńcowych są wyko-
nywane przez firmę Hundegger 
zgodnie z potrzebami klienta, 
co gwarantuje, że otrzyma on 
rozwiązanie idealnie skrojone 
na miarę swoich potrzeb.         

  |  HUNDEGGER

WYPOSAŻENIE MASZYN CIESIELSKICH K2-INDUSTRY

Szczeliniarki
Za pomocą łańcuchów rowkujących o różnej szerokości możliwa jest obróbka z czterech stron elementu oraz 
wykonywanie szczelin ukrytych. Szczeliniarki są dostępne w różnych wersjach, do szczelin o głębokości do 
1300 mm. Mogą być montowane po stronie zderzaka, po stronie operatora lub z obu stron.

Wiertarka uchylana
Wiertarka uchylana umożliwia wykonywanie precyzyjnych otworów bocznych pod kątem do 45°. Poziomy 
kombi suport służy do mocowania dwóch różnych wiertarek oraz wiertarki uchylanej, szczeliniarki, markera 
znakującego i systemu znakowania z drukarką atramentową. Pionowy kombi suport umożliwia montaż 
maksymalnie pięciu frezarek lub wiertarek. Oprócz otworów przelotowych możliwe jest wykonywanie 
wszelkiego rodzaju otworów nieprzelotowych, pogłębień lub frezowań do pierścieni gładkich. Za pomocą 
frezu trzpieniowego można obrabiać wszystkie rodzaje profili, także dowolnie definiowane. Do wykonywania 
otworów w elementach o szerokości do 1300 mm dostępna jest specjalna wiertarka do głębokich otworów.

Frez palcowy
Frezarka pracująca od dołu, wyposażona we frezy palcowe i żłobkujące, może wykonywać wszystkie prace 
związane z frezowaniem: gniazda czopowe, wiercenia, pogłębianie, pierścienie gładkie, profile itd.

Wiertarki
Wiertła obracają się bezpośrednio pod elementem obrabianym w gnieździe rewolwerowym. Dla wierteł 
o większej średnicy dostępny jest napęd o większej mocy, z posuwem hydraulicznym.

Frez tarczowy
Frez tarczowy umożliwia szybkie i dokładne tworzenie rowków wzdłużnych. Za pomocą frezów specjalnych 
można w łatwy sposób frezować również elementy o innej geometrii.

Frezarka rewolwerowa pionowa i pozioma
Agregat frezarki pionowej, wyposażony w 4 uchwyty narzędziowe, umożliwia obróbkę zarówno po stronie 
czołowej, jak i od góry czy od spodu. W połączeniu z kombi suportem do narzędzi pracujących pionowo 
umożliwia jednoczesną obróbkę elementu z dwóch stron. Frezarkę rewolwerową poziomą można obracać 
o 360° i posiada ona cztery uchwyty narzędziowe. Zaprojektowana do obróbek po stronie czołowej i bocznej, 
umożliwia również wykonywanie otworów skośnych, obróbek specjalnych i zblatowań.

Frezarka palcowa górna
Frezarka palcowa umożliwia obrabianie elementów od góry bez konieczności ich obracania. Mogą to być 
zblatowania, gniazda czopowe, wiercenia, frezowania wzdłużne i wpusty pod deski zamykające.

Uniwersalny agregat wiertarski
4-osiowy, obracany o 360° agregat umożliwia wykonywanie otworów przelotowych i nieprzelotowych o głę-
bokości do 1300 mm, pod dowolnym kątem, na obu stronach wzdłużnych i czołowych.

Szczeliniarka pionowa
Rowkarka w wersji montowanej pionowo znajduje zastosowanie przede wszystkim w budownictwie domów 
o konstrukcji wieńcowej oraz do wycinania otworów w płytach. Agregat obraca się automatycznie pod kątem 
do 180°, zapewniając maksymalną elastyczność.

Frezarka talerzowa do rowków wzdłużnych i poprzecznych
Za pomocą obrotowej frezarki talerzowej do rowków wzdłużnych i poprzecznych można w pełni automatycz-
nie i wydajnie wykonywać rowki pod deski zamykające i rowki wzdłużne pod dowolnym kątem.

Szczeliniarka uniwersalna
Szczeliniarka do wykonywania szczelin po stronie bocznej i czołowej, z automatycznym smarowaniem łańcu-
chów i możliwością obrotu o 360°.

Agregat do konstrukcji wieńcowych
Z dwiema pionowymi i dwiema poziomymi frezarkami do czterokrotnego wręgowania bali do konstrukcji 
wieńcowych. W zależności od wersji dostępne w mocy do 4 x 22 kW.

Drukarka etykiet
Do drukowania etykiet zawierających dowolnie wybrane dane, przykładowo nazwę firmy, numer elementu 
lub klasę cięcia. Dane mogą być przy tym pobierane również z programów do konstrukcji ciesielskich i CAD.

Pomiar przekroju poprzecznego
Automatyczny pomiar przekroju poprzecznego surowego elementu drewnianego przed obróbką umożliwia 
dokładne dostosowanie obróbki do przekroju danego elementu. Dodatkowy ekran służy do graficznego 
prezentowania wszelkich istotnych informacji na wylocie maszyny. Zapewnia to bezpieczną i bezbłędną 
identyfikację gotowych elementów.

Hans Hundegger AG
Kemptener Str. 1
D-87749 Hawangen

Tel. +48 602 700 080
E-Mail: a.stolorz@hundegger.com
www.hundegger.com

R E K L A M A
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Produkujemy 70 typów maszyn.
Sprawdź, której potrzebujesz!

Lignuma Maciejewscy Sp. J.
66-120 KARGOWA k. Zielonej Góry
tel./faks 68 352 50 56, 68 352 55 17
tel. 68 352 59 46, tel. kom. 608 34 25 27
e-mail: lignuma@lignuma.pl

MASZYNA NAGRODZONA 
ZŁOTYM MEDALEM NA TARGACH 

EKO-LAS 2018 www.lignuma.pl

OBRZYNARKO-OFLISIARKA OFZ-300  
WRAZ ZE STOŁEM CENTRUJĄCYM SC-1

OBRZYNARKO-OFLISIARKA OFZ-300



Obrzynarko-oflisiarka OFZ-
300 przeznaczona do obrób-
ki oflisów pozwala za jednym 
przejściem otrzymać deski go-
towe na grubość i szerokość. 
Dotychczas, aby wyciągnąć 
z oflisu taką deskę, należało 
uruchomić co najmniej dwie 
wolnostojące maszyny: obrzy-
narkę i oflisiarkę, gdzie do ob-
sługi każdej z nich wymagany 

Obrzynarko-oflisiarka 
– gotowa deska  
za jednym przejściem!

LIGNUMA MACIEJEWSCY SPÓŁKA JAWNA z Kargowej zajmuje się produkcją 
maszyn tartacznych, już od 30 lat elastycznie odpowiada na potrzeby zakładów 
drzewnych, pomagając rozwiązać techniczne trudności z przerobem surowca, 
z jakimi dotychczas borykał się niejeden z nich. Świetnym przykładem jest 
obrzynarko-oflisiarka OFZ-300, która pozwala rozwiązać problem „wąskiego 
gardła”, jakim jest obróbka oflisów. Maszyna została nagrodzona podczas 
ubiegłorocznej edycji targów LAS EXPO Złotym Medalem.

był co najmniej dwuosobowy 
personel. Zazwyczaj ci sami 
pracownicy po kolei musieli 
obsługiwać obie maszyny, co 
oczywiście zajmowało sporo 
czasu. Z tego powodu prze-
stała opłacać się przerób-
ka oflisu powstającego jako 
produkt uboczny zautoma-
tyzowanych linii do przerobu 
drewna okrągłego o znacznych 

wydajnościach. Jego produkcja 
w procesie produkcyjnym np. 
deski paletowej z uwagi na 
powyższe trudności z pewno-
ścią zasłużyła sobie na miano 
„wąskiego gardła”.

Dwa w jednym
Projektując obrzynarko-

-oflisiarkę OFZ-300, jej kon-
struktorzy połączyli w jedną 

całość dwie maszyny do 
przeróbki oflisu: obrzynarkę 
i oflisiarkę. Dodali do tego wy-
próbowane już wcześniej w in-
nych liniach elementy służące 
do podawania elementu obra-
bianego pomiędzy maszynami, 
a także autorski program za-
rządzający całością.

Cały proces rozpoczyna 
się na obrzynarce, dokładniej 

www.wydawnictwofaktor.pl
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DANE TECHNICZNE – STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

OBRZYNARKA OB-2d/K

Maks. wysokość cięcia 150 mm

Min. wysokość cięcia 50 mm

Prześwit poziomy 500 mm

Min. szerokość cięcia 50 mm – wg zamówienia

Min. długość cięcia 1200 mm

Maks. długość cięcia 2500 mm – wg zamówienia

Silnik główny 18,5 kW

Średnica piły tarczowej 450 mm

Ilość pił tarczowych na wał 2 szt.

Regulacja posuwu płynna regulacja

Stół centrujący 1
długość 2,82m (+ 0,76 m 
w maszynie)
ramiona centrujące do 
środka 6 szt. (3x2)

Stół rolkowy wejściowy 2 m

Rębak w komorze trocin 1 szt.

STÓŁ ODDZIELAJĄCY SO-2

Długość 4,5 m

Rolki żebrowane z napędem -

Koła dociskające 1

Klino-bandy 2

Łańcuch posuwu 1

TAŚMOCIĄG ST-3000/1

Długość 3,0 m 

Szerokość 1,8 m

Silnik 0,75 kW

OFLISIARKA OFD-500/K

Silnik główny 18,5 x 2 kW

Maks. wysokość cięcia 150 mm

Min. wysokość cięcia 50 mm

Maks. szerokość cięcia 200 mm

Min. szerokość cięcia 50 mm – wg zamówienia

Min. długość cięcia 1200 mm

Maks. długość cięcia 2500 mm – wg zamówienia

Regulacja posuwu płynna regulacja

Średnica piły tarczowej 315 mm

Ilość pił tarczowych maks. 6
(po 3 na osi – tylko 
w przypadku grubości pół-
brusa min. 90 mm)

Stół rolkowy odbiorczy – długość 2,0 mm

CENTRALNY PULPIT STERUJĄCY

zaś na jej stole centrującym, 
gdzie oflis jest centrowany 
i podawany dalej do maszyny. 
Piły obrzynarki zamontowane 
są na wale głównym, a wymiar 
ustalany jest poprzez tuleje dy-
stansowe. Maksymalna wyso-
kość cięcia pił wynosi 150 mm, 
a minimalna 50 mm.

Następnie element obra-
biany na stole oddzielającym 

Obrzynarko-oflisiarka OFZ-300.

o długości 4,5 m przechodzi 
na oflisiarkę dwuwrzeciono-
wą, na której wycinane są 
ostatecznie deski. W tym miej-
scu drugi pracownik odbiera 
gotowy materiał. Wszystkie 
uboczne elementy produk-
cji, takie jak zrzyny i troci-
ny również odprowadzane 
są taśmociągami.          

  |  LIGNUMA
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Szczotkarka P1350L-D1WB3.

GUMET wprowadza 
udoskonalenia w swoich 
flagowych produktach

Szlifierki PROFI 150, nacinarki ACM do deski podłogowej czy maszyny PL 
do strukturyzacji i szlifowania to urządzenia doskonale znane na rynku 
i cenione przez wielu producentów wyrobów z drewna. Dzięki ciągłemu 
rozwojowi produktów oraz wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań we 
flagowych seriach maszyn firma GUMET jeszcze celniej odpowiada na 
potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Nowa seria PL – 
strukturyzacja 
i szlifowanie

Oscylujący ruch dysków 
planetarnych to technologia, 
na jakiej bazuje produkowana 
przez firmę GUMET nowa se-
ria maszyn PL przeznaczonych 
do strukturyzacji i szlifowania. 
Głowice planetarne mogą być 
wyposażone w lamelowe dyski 
szlifujące lub dyski do struk-
turyzacji. Kinematyka pracy 
dysków umożliwia głęboką 
i równomierną obróbkę po-
wierzchni, dzięki czemu uzy-
skać można strukturę zbliżoną 
do piaskowania. Ten złożony 
ruch można także wykorzystać 
w szlifowaniu i matowieniu za-
równo elementów płaskich, jak 
i frezowanych, takich jak fronty 
meblowe oraz drzwi.

Ulepszoną wersję urządzeń 
z serii PL charakteryzuje ponad-
to zabudowana konstrukcja 
ramy, dzięki czemu maszyna 
jest bezpieczniejsza w obsłudze 
oraz lepiej odpylona, co jest od-
powiedzią na potrzeby najbar-
dziej wymagających klientów. 
Równie ważnym aspektem było 

uproszczenie obsługi, co umoż-
liwia niezależna regulacja rolek 
dociskających oraz zastosowa-
nie systemu szybkiej wymiany 
szczotek walcowych. Klient ma 
możliwość wyboru rodzaju oraz 
ilości sekcji roboczych. Możli-
we jest wyposażenie maszyny 
w szczotki walcowe o mocy od 
3 do 11 kW, oscylujące stacje 

dysków planetarnych lub sekcję 
szlifu poprzecznego.

Konstrukcja maszyny 
umożliwia bezpieczną obróbkę 
elementów o długości od 350 
lub 460 mm. W przypadku po-
trzeby szlifowania krótszych 
elementów proponowane jest 
zastosowanie podciśnieniowe-
go stołu posuwu. Maszyna jest 

przystosowana do pracy w li-
nii produkcyjnej. Istnieją dwie 
opcje sterowania: za pomocą 
standardowych potencjome-
trów, przycisków i korb lub za 
pośrednictwem dotykowego 
panelu PLC z pamięcią usta-
wień. Maszyny dostępne są 
w kilku szerokościach: 1000, 
1350 lub 1600 mm.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Szlifierka PROFI 150.

„Ponadto wyposażyliśmy 
maszyny serii PL w stacje 
szlifowania poprzecznego. 
Wykorzystanie oscylującego 
trzewika umożliwia uzyskanie 
efektu cięcia piłą na powierzch-
ni, co jest rozwiązaniem szcze-
gólnie pożądanym w przypadku 
producentów podłóg” – podkre-
śla Szymon Gumiński z firmy 
GUMET.

Obróbka wzdłużna – 
szlifierki PROFI 150

Jednym z bardziej popu-
larnych rozwiązań z oferty fir-
my GUMET są szlifierki z serii 
PROFI 150, które stanowią 
bazę dla zaawansowanej linii 
szlifującej. Szlifowanie odbywa 
się przy użyciu dowolnej ilości 
szczotek – górnych, dolnych 
lub bocznych. Każda z głowic 
posiada precyzyjną regulację 
odległości od elementu oraz 
kąta pochylenia. Prędkości 
obrotowe szczotek oraz po-
suw są płynnie regulowane, 
dzięki czemu można dostoso-
wać tempo obróbki do zróżni-
cowanej produkcji. Szerokość 
robocza maszyny wynosi 150 
mm i jest wystarczająca przy 
produkcji listew i innych ele-
mentów wzdłużnych.

Nacinarka ACM
Poprzeczne podcięcia na 

spodniej stronie deski podło-
gowej pozwala na jej odpręże-
nie i zwiększenie elastyczności. 
Wielu producentów warstwo-
wych podłóg drewnianych, 
podążając za panującymi tren-
dami i wymaganiami klientów, 

Nacinarka ACM 300-650.

stosuje właśnie takie rozwiąza-
nie. Do nich kierowane są ma-
szyny z serii ACM.

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 

możliwość wyboru rozstawu 
i szerokości nacięć. Maszyna 
może pracować w połącze-
niu z podajnikiem buforowym 
oraz sto łem odbiorczym. 
Dzięki temu do jej obsługi 
zaangażowana będzie tylko 
jedna osoba.                  

  |  GUMET
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Wzdłużne łączenie drewna  
– linie na zamówienie

W ofercie Gorzowskiej Fabryki Maszyn CADWIT Sp. z o.o. znajduje się 
szeroka gama linii technologicznych do klejenia drewna (na „zygzak” lub 
„kreskę”). Są to zarówno proste i ekonomiczne w eksploatacji rozwiązania, 
jak i bardzo zaawansowane technicznie i wydajne linie przemysłowe.
Szeroką gamę urządzeń łączy jedno – dzięki budowie modułowej możliwa 
jest dowolna konfiguracja układu ich pracy, określanie parametrów 
technologicznych i wielu innych cech oraz funkcji, dzięki czemu w każdym 
wypadku linie są idealnie dopasowane do potrzeb klienta i specyfiki 
produkcji w danym zakładzie.

Gorzowska Fabryka Maszyn CA-
DWIT Sp. z o.o. jest producentem 
linii technologicznych do wzdłuż-
nego łączenia drewna. W ofercie 
znajdują się również maszyny 
i urządzenia specjalizowane, 
wykonywane pod indywidualne 
zapotrzebowanie. Atutami ofero-
wanych przez gorzowskie przed-
siębiorstwo maszyn jest zdalne 
wsparcie serwisowe, prosta i in-
tuicyjna obsługa z poziomu czy-
telnego panelu sterowniczego 
oraz panel informujący o stanie 
maszyny.

Doświadczony 
dostawca

Swoją pozycję firma budo-
wała przez lata, a doświadcze-
nie zespołu inżynierów CADWIT 
poparte jest realizacją wielu 
projektów. Pozwala to bardzo 
dobrze zrozumieć potrzeby 
klienta oraz wesprzeć go przez 
opracowanie niezawodnych 
rozwiązań technicznych przy 
jednoczesnym uwzględnieniu 
aspektów ekonomicznych.

Hasło „Od projektu do re-
alizacji” stało się dla Gorzow-
skiej Fabryki Maszyn mottem, 

które zakłada wykonanie pro-
jektu maszyny lub urządzenia, 
a następnie jego wytworzenie 
i wdrożenie do produkcji.

W portfolio przedsiębior-
stwa znajduje się wiele inno-
wacyjnych projektów maszyn 
i urządzeń specjalizowanych. 
Dla zapewnienia klientom 
wysokiej jakości wykonania 
CADWIT ciągle się rozwija, in-
westując w nowoczesne techno-
logie, realizując projekty unijne 
o charakterze badawczo-roz-
wojowym (B+R). Cel jest jasno 
określony – to dążenie do bycia 
liderem w produkcji maszyn 
technologicznych do wzdłuż-
nego łączenia drewna na rynku 
krajowym.

Nie bać się 
innowacji!

Jednym z najnowszych roz-
wiązań producenta jest linia 
jednoczopiarkowa FC6s-PW4/2, 
która umożliwia klejenie ele-
mentów o długości minimalnej 
już od 180 mm.

W tym układzie linii zasto-
sowano innowacyjne rozwiąza-
nia techniczne, które pozwoliły 

Linia FC6s-PW4/2 została zaprojektowana i wykonana na indywidualne 
zamówienie klienta.

Dodatkowy podajnik taśmowy – bufor, automatyzacja obrotu stolika 
podawczego, podskok wrzeciona czy odbiór gotowych listew przez 
podajniki taśmowe to rozwiązania, jakie zastosował producent, aby 
usprawnić obsługę maszyny.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Układ linii FC6s-PW4/2.

Linia jednoczopiarkowa do wzdłużnego łącznia 
drewna FC6s-PW4/2 wykonana dla Firmy Bocian 
Produkcja Dziecięcej Galanterii Drewnianej.

R E K L A M A

Linia umożliwia klejenie elementów o długości minimalnej już od 180 mm.

bardzo precyzyjnie odpowie-
dzieć na oczekiwania klienta. 
Są to m.in.: dodatkowy podajnik 
taśmowy – bufor, automatyza-
cja obrotu stolika podawczego, 
podskok wrzeciona. Odbiór go-
towych listew przez podajniki 
taśmowe umożliwił jednooso-
bową obsługę linii, co oczywi-
ście przełożyło się na wydajność 
oraz większy komfort pracy.

Linia jednoczopiarkowa 
FC6s-PW4/2 została zaprojekto-
wana i wykonana na zamówienie 
Firmy Bocian Produkcja Dziecię-
cej Galanterii Drewnianej.   

  |  CADWIT

• LINIE TECHNOLOGICZNE DO WZDŁUŻNEGO ŁĄCZENIA DREWNA
• MASZYNY I URZĄDZENIA SPECIALIZOWANE
• GŁOWICE WIERTARSKIE WIELOWRZECIONOWE

GORZOWSKA FABRYKA MASZYN 
CADWIT SP. Z O.O.

Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec

kom: +48 698 535 082

e-mail: cadwit@cadwit.pl

www.cadwit.pl
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Prasy montażowe  
dla wymagających

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

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

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

Z kolei do klejenia i monta-
żu korpusów meblowych (szafki, 
szafy, kredensy, regały, komody, 
półki itp.) przeznaczona jest pra-
sa montażowa PMKM z jednym 
lub dwoma polami załadowczy-
mi. Urządzenie wyposażone jest 
w jedną/dwie belki dociskowe, 
które działają w układzie piono-
wym oraz w jedną belkę dzia-
łającą w układzie poziomym, 
przestawianą bezstopniowo gó-
ra-dół za pomocą motoreduk-
tora. Każda belka wyposażona 
jest w siłowniki pneumatyczne 
tłokowe sterowane zaworem 
z dźwignią ręczną. Siła doci-
sku głównego regulowana jest 
reduktorem ciśnienia, a siłow-
ników tłokowych – filtroreduk-
torem powietrza.

Prasa trapezowa jednostronna typ PTJ

Prasa trapezowa dwustronna typ PTD

Dla producentów 
mebli – prasa 
montażowa typ PSS 
i PMKM

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

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

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

www.wydawnictwofaktor.pl
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Dla producentów 
stolarki budowlanej 
– prasy trapezowe 

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

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

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

tel.  +48 608 512 690
tel.  +48 602 334 683
fax  +48 61 44 22 803

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

TECH-FA-MILER
Firma Urządzeń Technicznych Irena Miler

PAPROĆ 43, 64-300 Nowy Tomyśl

R E K L A M A

Prasa montażowa typ PMKM

Prasa trapezowa 
typ PTJDB

ręczną, przy czym każda z nich 
wyposażona jest w dociski śru-
bowe/pneumatyczne wyrównu-
jące klejoną płaszczyznę (jeden 
lub dwa dociski na jedną sekcję 
dociskową). Te modele pras 
posiadają docisk boczny wy-
posażony w siłowniki tłokowe 
sterowane zaworem z dźwignią 
ręczną, natomiast druga strona 
prasy wyposażona jest w belkę 
oporową przestawną. Siła doci-
sku głównego regulowana jest 
reduktorem ciśnienia, a siła do-
cisku siłowników tłokowych re-
gulowana jest filtroreduktorem 
powietrza. Prasa posiada regula-
cję środka docisku. Dodatkowym 
wyposażeniem urządzenia jest 
regulacja szerokości załadunku 
co 100 mm.

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

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

  |  Tech-Fa-Miler

Prasa montażowa typ PSS 
– ścisk otworowy
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Katalog to tylko 
punkt wyjścia

„Dotychczas w naszym za-
kładzie pracowała optymalizer-
ka innej firmy, jednak miała już 
ona swoje lata. Przede wszyst-
kim – nie była aż tak dokładna, 
choć oczywiście dopiero po za-
kupie maszyny OWD-1600 zy-
skaliśmy skalę porównawczą. 
Na informację o optymalizerce 
OWD-1600 natknęliśmy się 
w jednym z pism branżowych. 
Wystarczył jeden telefon i po-
tem sprawy potoczyły się już 
bardzo szybko” – opowiada Ju-
styna Kowalczyk, dyrektor firmy 
BGW Sp. z o.o.

Optymalizacja do potęgi
Optymalizacja – to słowo jeszcze nigdy nie miało aż tylu znaczeń, ile ma 
dziś, zwłaszcza dla branży drzewnej. O tym, ile znaczy ono w procesie 
obróbki surowca, przekonała się firma BGW Sp. z o.o., producent opakowań 
drewnianych i palet, która wyspecjalizowała się ponadto w obróbce drewna 
wielkoformatowego i średnioformatowego. Od listopada w zakładzie firmy 
w Prabutach w województwie pomorskim zaczęła pracę nowa maszyna – 
optymalizerka OWD-1600, wyprodukowana przez Metal-Technikę. Już teraz, 
gdy minęło zaledwie kilka miesięcy, Zarząd BGW Sp. z o.o. Prabuty mówi 
o wzroście wydajności produkcji o ok. 30-40%.

Maszyną, którą zaintere-
sowali się właściciele BGW Sp. 
z o.o., była optymalizerka OWD-
1600. To model ceniony przez 
wielu klientów za korzystny 
stosunek ceny do możliwości, 
w którym dzięki innowacyjnym 
pomysłom producenta (jednym 
z nich jest modyfikacja mecha-
nizmu podrzutu piły z serwo-
motorem), udało się uzyskać 
niespotykaną dotąd prędkość 
cięcia. A ta – jak wiadomo – 
w prosty sposób przekłada się 
na zwiększenie wydajności. 
Efekt jest spektakularny, bo 
prędkość maszyny zbliża się 
do prędkości możliwych do 

www.wydawnictwofaktor.pl
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osiągnięcia na optymalizer-
kach przelotowych przy jedno-
czesnym zachowaniu wysokiej 
dokładności cięcia ±0,2 mm. 
Cięcie pakietami kilku elemen-
tów naraz, pełna optymalizacja 
30 wymiarów w dwóch klasach 
jakości, możliwość błyska-
wicznego ustawienia długości 
elementu i jego precyzyjne 
i szybkie cięcie – to były argu-
menty, które w BGW Sp. z o.o.  
trafiły na podatny grunt.

W katalogu producenta ma-
szyna dostępna jest w wielu wa-
riantach długości oraz z różnymi 
opcjami dodatkowymi, np. z bu-
forowym stołem podawczym.

Specjalnie na zamówienie 
BGW Sp. z o.o., dostarczona do 
firmy maszyna ma przedłużony 
stół-zabierak. Było to konieczne 
z uwagi na specyfikę produkcji, 
gdzie wycinane są też długie, 
5-metrowe deski.

Dodatkowa 
drukarka, 
dodatkowe 
możliwości

Wśród rozbudowanego pa-
kietu wyposażenia opcjonalne-
go firma Metal-Technika oferuje 
m.in. możliwość instalacji do-
datkowego modułu, jakim jest 
drukarka firmy Rea Jet.

„Do zakupu maszyny 
z drukarką przekonał nas do-
radca z firmy Metal-Technika. 
W naszym wypadku rzeczywiście 
okazało się to doskonałym roz-
wiązaniem, bo maszyna wycina 
dany element i od razu przygoto-
wywany jest na nim nadruk. Już 
teraz, po kilku miesiącach widzi-
my, jakie oszczędności daje takie 
rozwiązanie” – podkreśla Mariusz 
Skazalski, kierownik produkcji 
w BGW Sp. z o.o.

Dzięki drukarce nie potrze-
ba żadnych dodatkowych stołów, 

odpada też konieczność anga-
żowania większej ilości pracow-
ników do odbioru gotowych 
elementów z nadrukiem. Prze-
kłada się to na obniżenie kosz-
tów oraz na uzyskanie większej 
płynności produkcji.

Optymalizować 
produkcję, 
optymalizować 
koszty

Do obsługi starej optymali-
zerki w BGW Sp. z o.o. potrzeb-
ne były trzy osoby. Po montażu 
maszyny OWD-1600 są to dwie 
osoby, zmniejszyły się więc kosz-
ty pracy, a zarazem skokowo 
wzrosła wydajność. Jak podkreśla 
Justyna Kowalczyk, również ob-
sługa maszyny jest prosta i nie 
wymaga dużego nakładu sił.

„Materiał do optymalizerki 
w naszej firmie podaje mężczy-
zna, bo wymaga to oczywiście 
większej siły, natomiast sama ob-
sługa i sterowanie optymalizerką 
jest bardzo wygodne i niewyma-
gające fizycznie, dlatego za reali-
zację tych zadań odpowiedzialna 
jest kobieta” – mówi.

Optymalizerka OWD-1600 
wyposażona jest w czytelny 
ekran dotykowy 12” firmy Mitsu-
bishi, na którym operator wpro-
wadza wszystkie parametry 
pracy maszyny, ustawia długości 
cięcia oraz wyznacza ilość ele-
mentów o odpowiedniej długości 
do wykonania. Na pulpicie można 
też sprawdzić wszystkie statysty-
ki dotyczące ilości przerobionego 

drewna czy czasu pracy maszyny.
„System sterowania ma-

szyną jest prosty w obsłudze, 
głównie dlatego, że jest bardzo 
czytelny – mimo że ma wiele 
funkcji i jest rozbudowany. Obsłu-
gujący nas handlowiec z Metal-
-Techniki zauważył, że w naszym 
zakładzie pracuje dużo osób 
z Ukrainy, dlatego zapropono-
wał, aby menu i wszystkie dane 
do sterowania były dodatkowo 
dostępne w języku ukraińskim” – 
mówi Mariusz Szakalski.

Wsparcie  
od „a” do „z”

Jakie oceny wystawia BGW 
Sp. z o.o. nowej optymalizerce?

„Oczywiście bardzo dobre. 
W porównaniu z maszyną, na 
której pracowaliśmy dotych-
czas, optymalizerka OWD-1600 
jest dużo bardziej dokładna, 
a ponadto ma większy zakres 
ustawiania wymiarów” – mówi 
Mariusz Szakalski.

„Warto podkreślić, że rów-
nież sam kontakt z firmą Me-
tal-Technika od początku był 
na tyle dobry, że nawet nie bra-
liśmy pod uwagę opcji zakupu 
innej maszyny, tym bardziej, że 
na polskim rynku nie ma wielu 
producentów optymalizerek. 
Poza tym, jeśli chodzi o stosu-
nek możliwości maszyny do jej 
ceny, to Metal-Technika była 
bezkonkurencyjna” – podsumo-
wuje Justyna Kowalczyk.         

  |  BGW Poland
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Świat maszyn Powermat We-
iniga rozpoczyna się od modelu 
700. Powermat 700 Black Line 
to kompaktowa, automatycz-
na strugarko-żłobiarka, która 
została wypromowana z oka-
zji międzynarodowych targów 
firmowych Weinig InTech 2018 
i jest oferowana w atrakcyjnej, 
promocyjnej cenie. Maszyna jest 
dostępna z 5 lub 6 wrzeciona-
mi i pokrywa dużą część typo-
wych zastosowań w obróbce 
litego drewna. Nawet w znanej 
na rynku wersji podstawowej 
Powermat 700 strugarka czte-
rostronna odznacza się wysoką 
techniczną wartością użytko-
wą, która wyróżnia nowocze-
sne strugarko-żłobiarki marki 
Weinig. Należy do tego przede 
wszystkim koncepcja obsługi 
Comfort Set, pozwalająca za-
oszczędzić czas konieczny na 
zmianę konfiguracji maszyny. 
Ponadto edycja specjalna Black 
Line została wzbogacona o pa-
kiet dodatków dostępny na ko-
rzystnych warunkach. Maszynę 
można na przykład wyposażyć 
za atrakcyjną cenę w wysoko 
wydajny system sterowania 
PowerCom lub w uchwyty na-
rzędziowe HSK dla szybkiego 
systemu PowerLock. Oferta 
Black Line obejmuje ponadto 
pakiet oryginalnych narzędzi 
Weinig po preferencyjnej cenie. 

Powermat 700 Black Line  
w specjalnej edycji

Powermat 700 Black Line to automatyczna strugarko-żłobiarka, która 
dla firm dysponujących stosunkowo niewielkim budżetem może być 
świetną propozycją wejścia do świata obrabiarek Weinig. Jest to edycja 
specjalna, dostępna w ograniczonej ilości sztuk, dlatego dla wszystkich 
zainteresowanych oznacza to konieczność podjęcia szybkiej decyzji o zakupie.

Monitoring maszyny zapewnia 
maksymalne bezpieczeństwo 
pracy. Zmiany wymiarów można 
wprowadzać bez zatrzymywa-
nia maszyny, o ile aktualnie nie 
jest obrabiany żaden element.

Dla rzemieślników 
i mniejszych 
zakładów 
przemysłowych

Grupy docelowe dla Power-
mat 700 Black Line to zakłady 

rzemieślnicze i mniejsze za-
kłady przemysłowe, które są 
zorientowane na przyszłość 
i dlatego nie chcą rezygnować 
z innowacyjnych technologii. 
Na zindywidualizowanym ryn-
ku, który wymaga dużej róż-
norodności profili, Black Line 
zapewnia szybkie przekonfi-
gurowanie i łatwą obsługę na-
rzędzi. Dochodzą do tego łatwe 
zarządzanie profilami i narzę-
dziami oraz koncepcja otwarta 

na integrację systemów. Dzięki 
temu maszyna oferuje najlep-
sze warunki do połączenia ze 
stanowiskiem pomiarowym lub 
istniejącym systemem klienta. 
Dzięki możliwości oceny danych 
maszynowych i eksploatacyj-
nych za pośrednictwem Power-
Com Black Line jest również 
przystosowany do wymagań 
zdigitalizowanej produkcji.    

  |  Weinig

Weinig Powermat 700 Black Line.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Łuparka 
HydroCombi 20T

Jednym z flagowych urzą-
dzeń marki Posch będzie Hy-
droCombi 20 t – profesjonalna 
łuparka do drewna o sile łupa-
nia 20 ton. Dostępny w wypo-
sażeniu seryjnym podnośnik 
umieszcza ciężkie kłody we 
właściwej pozycji i zapewnia 
najwyższy komfort pracy bez 
obciążania pleców operatora 
maszyny.

Mocna targowa 
prezentacja

Wśród kilkudziesięciu wystawców, którzy będą prezentować swoje 
rozwiązania podczas targów Las-Expo w Kielcach, nie zabraknie firmy 
Maszyny Leśne Jan Kłoda. Przedstawiciel austriackiego producenta – firmy 
Posch – zaprezentuje między innymi: łuparkę HydroCombi 20T, urządzenie 
do produkcji pali SchälProfi, pilarko-łuparkę SpaltFix S-375 TURBO, pilarkę 
SmartCut czy kombajn do produkcji rozpałki AutoSplit 250. Uzupełnieniem 
targowej ekspozycji przedsiębiorstwa będzie wciągarka W6011EH firmy 
Fransgard oraz korowarki do pił łańcuchowych.

Łuparka ze względu na 
bezpieczeństwo pracy jest 
wyposażona w dwie dźwi-
gnie uruchamiające maszynę. 
Wydajność łupania podnosi 
urządzenie Autospeed, które re-
guluje automatycznie siłę naci-
sku i prędkość w zależności od 
oporu stawianego przez drew-
no. Maksymalna długość polan 
w tej maszynie wynosi 130 cm. 
Siłownik do pozycji transporto-
wej przestawia się w dół, co ma 

duże znaczenie podczas jazdy 
po lesie. Odpowiednio dobrana 
hydraulika (zbiornik, przewody, 
rozdzielacz i żeliwna pompa) 
gwarantują cichą i bardzo dłu-
gą, ciągłą pracę.

Pilarko-łuparka 
SpaltFix S-375

Maszyną przeznaczoną do 
drewna opałowego, którą bę-
dzie można zobaczyć w Kiel-
cach, jest niezwykle wydajna 

pilarko-łuparka SpaltFix S-375, 
w której cięcie, łupanie i prze-
ładowanie wykonywane jest 
w jednym cyklu roboczym. 
W ten sposób na cykl łupania 
można otrzymać maksymalnie 
8 polan. Producent wyposażył 
maszynę w szereg rozwiązań, 
które usprawniają pracę, jak 
np. obsługa za pomocą joy-
sticka czy seryjne wyposaże-
nie AutoSpeed, które dobiera 
zawsze optymalną prędkość 

Łuparka HydroCombi 20T. Pilarko-łuparka SpaltFix S-375 TURBO.

www.4woodi.pl
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pracy zależnie od procesu łupa-
nia i odznacza się szczególnie 
szybkim ruchem w przód i tył. 
Hydrauliczny dociskacz i au-
tomatycznie otwierany docisk 
drewna uniemożliwiają zaklesz-
czanie. Za pomocą opcjonalnie 
dostępnego pakietu TURBO 
można osiągnąć wydajność 
przetwarzania do 25 nasypo-
wych metrów sześciennych 
polan drzewnych na godzinę. 
W maszynie zamontowana 
jest tarcza piły z węglikami 
spiekanymi o średnicy do 90 
cm, która zapewnia wyższą 
wydajność cięcia i dłuższą ży-
wotność, a także cichą pracę.

Dzięki trzypunktowemu 
zawieszeniu SpaltFix maszyna 
jest doskonale przygotowana 
do trudnych zadań w terenie. 
W krótkim czasie maszynę 
przestawia się z ustawienia 
transportowego na ustawienie 
robocze i tym samym pilarko-
-łuparka jest natychmiast go-
towa do pracy. Może być ona 
również wykorzystywana jako 
wysokowydajna piła, bez noża 
łupiącego. Nóż łupiący można 
zdemontować kilkoma rucha-
mi ręki i urządzenie w krótkim 
czasie może tylko ciąć drew-
no. Krótkie odcinki można na 
przykład przerobić za pomocą 
AutoSplit na podpałkę.

Pilarka SmartCut
Popularnym urządzeniem 

z oferty Posch, które również 
będzie można zobaczyć na 
stoisku firmy ML Jan Kłoda, 
jest całkowicie automatyczna 
pilarka do drewna opałowe-
go SmartCut, która przerabia 
4-8 metrów przestrzennych 
na godzinę i nawet 500 me-
trów przestrzennych na rok. 
Z inteligentną koncepcją cię-
cia SmartCut jednoosobowa 
obsługa maszyny jest szcze-
gólnie wydajna, komfortowa 
i bezpieczna. Jest to możliwe 
dzięki systemowi podawania 
drewna, które odbywa się na 
komfortowej dla operatora wy-
sokości roboczej, przez co wy-
eliminowana jest konieczność 

schylania się. Pilarka przyjmuje 
polana na wysokości 100 cm, 
a następnie przerabia je całko-
wicie automatycznie na polana 
o wybranej długości. Dla kom-
fortowego ładowania całko-
wicie automatyczny pojemnik 
na drewno można łatwo przy-
trzymać za pomocą pałąka 
EasyStop. Kiedy pałąk zostanie 
ponownie puszczony, Smart-
Cut wznawia całkowicie au-
tomatyczną procedurę cięcia. 
Zintegrowany, seryjny docisk 
wzdłużny piły do drewna opa-
łowego pozwala na ustawianie 
na wybraną długość polan bez 
użycia narzędzi, dostarczając 
w ten sposób cięcie po cięciu 
polana o dokładnie odmierzo-
nej długości. Z opcjonalnym 
ogranicznikiem gwarantującym 
komfort można ustawiać ze 
skokiem żądaną długość drew-
na co 1 cm. Najwyższy komfort 
załadunku możliwy jest z kolei 
dzięki opcjonalnie dostępnemu, 
nowemu systemowi SmartCut 
z czujnikami ultradźwiękowy-
mi. Proces cięcia w maszynie 
uruchamia się dopiero wtedy, 
gdy polano jest na stanowisku 
i przylega do ogranicznika. 
Jednocześnie następuje pod-
wyższenie dokładności cięcia 
na długość.

SmartCut z zintegrowanym 
teleskopowym przenośnikiem 

taśmowym to urządzenie 
oszczędne nie tylko podczas 
cięcia. Pilarka automatycz-
nie przeładowuje też gotowe 
polana. Dzięki regulowane-
mu pochyleniu teleskopowe-
go przenośnika taśmowego 
o szerokości 41 cm rozładunek 
staje się jeszcze łatwiejszy. Za 
pomocą lekko pracującej kor-
by można wygodnie ustawiać 
nachylenie w zakresie od 25° 
do 35°. Za sprawą innowa-
cyjnej konstrukcji pilarka jest 
błyskawicznie gotowa do pra-
cy w dowolnym miejscu, a jej 
bezproblemowy transport jest 
możliwy dzięki trzypunktowe-
mu układowi zawieszenia, który 

pozwala na przewiezienie zło-
żonego SmartCut w dowolne 
miejsce.

Kombajn do 
produkcji rozpałki 
AutoSplit 250

AutoSplit to automatyczna 
łuparka do wydajnej produk-
cji drewna na rozpałkę, która 
przerabia okrąglaki i kantówki 
(miękkie drewno) na drobne 
drewno na rozpałkę. Nóż łu-
parki w kształcie V przenosi 5 
ton siły łupania, a przesunięcie 
jest bezstopniowo regulowa-
ne w zakresie od 0 do 18 cm. 
O optymalną i ciągłą pracę dba 
rynna doprowadzająca drewno 

Automatyczna pilarka do drewna 
opałowego SmartCut.

Kombajn do produkcji rozpałki 
AutoSplit 250.

Wciągarka W6011EH.

Korowarka do pił łańcuchowych przeznaczona do drewna o średnicy 
powyżej 30 cm, wyposażona w 4 noże płaskie.

www.wydawnictwofaktor.pl
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o długości 2,3 m. AutoSplit 250 
zapewnia nie tylko wysoki po-
ziom bezpieczeństwa pracy, ale 
także komfort obsługi dzięki 
całkowicie mechanicznemu 
sterowaniu posuwem.

Cykl łupania w maszynie 
trwa ok. 3 sekundy, długość 
krawędzi polana regulowana 
jest w zakresie 0-18 cm. Wy-
dajność tej łuparki wynosi mak-
symalnie 2 m/h.

Produkcja pali dla 
profesjonalistów

Innym rozwiązaniem, któ-
re będzie można zobaczyć 
w Kielcach, jest SchälProfi 
500. Urządzenie to pozwala na 
błyskawiczne wykonanie pala 
z każdej kłody drewna. Dzięki 
praktycznej i bezpiecznej ob-
słudze można każdy okrąglak 
szybko okorować i zaostrzyć.

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 regulacji 
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 sprawia-
ją, że korowanie odbywa się 
w sposób maksymalnie zopty-
malizowany.

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, podtrzymka na 
drewno dla łatwego prowadze-
nia dłuższych kłód) pozwalają 
na jeszcze bardziej komfor-
tową obsługę i dopasowanie 
urządzenia do specyficznych 
wymagań konkretnego klienta.

Uzupełnieniem targowej 
ekspozycji będzie wciągar-
ka z hamulcem taśmowym 
W6011EH o sile uciągu 6 ton. 
Tego typu wciągarka ma zapo-
trzebowanie na moc 70-120 KM, 
a prędkość nawijania (przy 540 
obr./min) wynosi 0,5-1,3 m/s. 
Opcjonalnie dostępny pakiet 
wyposażenia dodatkowego po-
zwala dopasować wciągarkę do 

potrzeb konkretnego zamawia-
jącego (np. zaczep do ciągnięcia 
przyczepy, hydrauliczne rozwija-
nie liny czy uchwyt na piłę).

Na stoisku firmy ML Jan 
Kłoda będzie można ponadto 
zapoznać się z ofertą korowa-
rek do pił łańcuchowych, prze-
znaczonych do strugania pni 
i odziomków każdej wielkości. 

Co charakterystyczne – tego 
typu urządzenia pozwalają 
uzyskać idealnie gładką po-
wierzchnię, a ich użycie jest 
tym bardziej efektywne, im 
twardsza i grubsza kora. Ko-
rowarki pasują do pilarek: Hu-
sqvarna, Stihl, Jonsered o mocy 
powyżej 2,5 kM.                  

  |  ML Kłoda, Posch

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

Korowanie i ostrzenie w jednym – SchälProfi.

www.4woodi.pl
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Transport, 
manipulacja 
i sortowanie drewna

Szynowy pojazd Baljer & 
Zembrod do transportu, ma-
nipulacji i sortowania drewna 
okrągłego pozwala na szybką 
i precyzyjną pracę, a dzięki 

Jednoosobowe zarządzenie placem 
drewna okrągłego, czyli jak zwiększyć 
rentowność przetwórstwa drewna

W czasach brakujących rąk do pracy, jej rosnących kosztów oraz wciąż drożejącego 
surowca okrągłego oszczędności należy szukać na każdym z wymienionych 
powyżej pól. Firma Baljer & Zembrod posiada wieloletnie doświadczenie we 
wprowadzaniu mechanizacji i automatyzacji w procesie przygotowania kłody, dzięki 
czemu użytkownik jest w stanie ograniczyć ilość personelu zaangażowanego na 
placu drewna okrągłego, przyspieszyć prace, ograniczyć koszty zużywanej energii 
oraz poprawić bezpieczeństwo podczas manipulacji drewna krótkiego.

zastosowaniu napędu elek-
trycznego – umożliwia zna-
czące obniżenie kosztów prac 
związanych z manipulacją 
i transportem kłody i dłużycy 
na powierzchni składu drewna 
okrągłego. Zastosowane w ma-
szynie rozwiązania pozwalają 

na wygodną i bardzo bezpiecz-
ną pracę operatora maszyny, 
który bez fizycznego kontaktu 
z drewnem oraz pilarkami jest 
w stanie przygotować kłodę 
z dokładnością ±1 cm na jej 
długości. Dzięki odpowiednie-
mu ulokowaniu maszyny na 

Szynowy pojazd Baljer & Zembrod do transportu, manipulacji i sortowania drewna okrągłego.

składzie drewna uzyskujemy 
możliwość wyeliminowania 
wszelkich tradycyjnych – spa-
linowych środków transporto-
wych, a całość prac w obrębie 
składu drewna wykonywać 
może jedna osoba – operator 
maszyny Baljer & Zembrod.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Firma Baljer & Zembrod rozpoczęła działalność w roku 
1951 i specjalizuje się w produkcji maszyn związanych 
z przygotowaniem drewna okrągłego do dalszej jego obróbki. 
W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się także korowarki 
obrotowe do drewna o średnicach od 12 do 110 cm oraz 
korowarki z głowicą frezującą.

Ważnym punktem oferty firmy są reduktory napływów 
korzeniowych w pełnej rozpiętości parametrów oraz 
mechanizacja placu drewna okrągłego.

Firma dysponuje własnym zapleczem konstruktorskim 
i produkcyjnym, dzięki czemu posiada pełną kontrolę nad 
jakością wykonywanych przez siebie produktów.

Dysponuje ponadto własnym zapleczem serwisowym, które 
jest do pełnej dyspozycji klientów.

Wszelkich informacji na temat wyżej wymienionych produktów 
udziela przedstawiciel Baljer & Zembrod na Polskę – Pan 
Łukasz Rybarkiewicz z opolskiego oddziału firmy.

W standardowym wyposażeniu maszyny znajdują się żurawie przeładunkowe o długości 13 metrów i udźwigu od 1,2 tony do 4,6 tony przy pełnym wysięgu.

Zastosowane w urządzeniu 
systemy pomiarowe dają moż-
liwość nie tylko precyzyjnego 
cięcia kłody na długość, ale 
pozwalają na bardzo dokład-
ny pomiar średnicy drewna 
okrągłego, jego miąższości, 
a także na zoptymalizowanie 
rozkroju dłużycy w zależności 

od planowanego do uzyska-
nia produktu finalnego. Dzięki 
kompleksowemu podejściu do 
zmaksymalizowania korzyści 
płynących z zakupionego su-
rowca okrągłego jego maszy-
nowa manipulacja pozwala na 
znaczące zwiększenie rentow-
ności przetwórstwa drewna.

Mocne wyposażenie 
w standardzie!

Dzięki brakowi silnika spa-
linowego maszyna Baljer & 
Zembrod jest cicha, nie powo-
duje emisji trujących spalin, a z 
punktu widzenia serwisowego 
wymaga o wiele mniejszego na-
kładu na serwis i konserwację 
maszyny.

Urządzenie jest standar-
dowo wyposażone w żurawie 

przeładunkowe o długości 13 
metrów i udźwigu od 1,2 tony 
do 4,6 tony przy pełnym wy-
sięgu, a w razie potrzeby żu-
raw może zostać wydłużony 
do 15 metrów. Dzięki takiej ela-
styczności każdy użytkownik 
jest w stanie dobrać maszynę 
o specyfikacji odpowiadającej 
jego potrzebom.             

  |  Baljer & Zembrod

R E K L A M A

Baljer & Zembrod Sp. z o.o.
ul. Cygana 4/211, 45-131 Opole

baljer@baljer.pl
Łukasz Rybarkiewicz +48 692 001 417

www.baljer.pl
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Przemysłowa pilarka  
na wąską taśmę

Wymagania stawiane dziś 
producentom maszyn do obróbki 
drewna są bardzo wysokie, a klienci 
oczekują, że kupowane przez nich 
urządzenia nie tylko przetrą surowiec, 
ale że zrobią to szybko i sprawnie, co 
dziś – w czasach, w których nie jest 
łatwo znaleźć pracowników – jest na 
wagę złota. Z myślą o wymagających 
klientach, którzy dążą do podniesienia 
wydajności i usprawnienia produkcji, 
firma ZM Jabłoński z Mińska 
Mazowieckiego zaprojektowała 
i zbudowała poziomą pilarkę taśmową 
PTe-80. A o tym, że jest to maszyna 
innowacyjna, celnie odpowiadająca 
na potrzeby współczesnego klienta, 
najlepiej świadczy fakt przyznania 
jej Złotego Medalu podczas ostatniej 
edycji targów DREMA.

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

Przede wszystkim 
wydajność

Pilarki serii PTe-80 to linia 
bardzo wydajnych traków po-
ziomych, w których producent 
wprowadził szereg innowacji 
pozwalających uzyskać do-
skonałe wyniki obróbki. Wąska 
taśma, w jaką wyposażona 
jest maszyna, charakteryzuje 
się żywotnością ponad dwu-
krotnie dłuższą niż w przypad-
ku narzędzi stosowanych np. 
w tradycyjnych pilarkach innych 
producentów czy też w modelu 
PTe-64. Prostotę obsługi gwa-
rantuje zaawansowany system 
sterowania maszyną.

Długość cięcia w pilarce 
wynosi 4-6 m. Maszyna może 
przecierać kłody o maksymal-
nej średnicy 1 m, a szerokość 
cięcia wynosi 75 cm. Zwolnienie 
wjazdu w kłodę następuje auto-
matycznie. Pilarka wyposażona 
jest w silnik główny o mocy 30 
kW lub 37 kW – w zależności 
od potrzeb zamawiającego 

zakładu. Średnica kół taśmo-
wych wynosi 80 cm.

Aby jeszcze bardziej pod-
nieść wydajność i poprawić 
parametry maszyny, wyposa-
żono ją w specjalne ślizgi oraz 
zastosowano dłuższą taśmę. 
Wymiary piły taśmowej to 1,1 
× 38 × 5600.

W standardowym wypo-
sażeniu znajduje się ponadto 
obracak łańcuchowy, rolki po-
ziomowania z napędem, sys-
tem kleszczenia z ruchomym 
zabierakiem oraz system 
dwustronnego kleszczenia. 
Operator ma możliwość kon-
trolowania wysokości oporów.

Ponadto istnieje możliwość 
wyposażenia pilarki w rozbudo-
wany system odbioru i trans-
portu deski. Dzięki temu już 
operator może oznaczać, 
gdzie docelowo ma trafić su-
rowiec, co ułatwia jego odbiór 
i zwiększa wydajność.             

  |  ZM Jabłoński

Pilarki taśmowe
- pionowe z pochyloną 
  głowicą o 15
- pilarki poziome 

˚

Obrzynarki
- jednostronne
- dwustronne
- automatyczne

 
Linie do kłód
- korujące
- kapujące
- sortujące
 

Maszyny
szyte na

miarę

www.4woodi.pl
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Rozdrabniacze nie tylko dla 
zakładów stolarskich

W ofercie firmy ZM Precyzja znajdują 
się rozdrabniacze dwuwałowe serii RF-137 
oraz serii RF-195, a także jednowałowe serii 
RJ-260. Służą one do rozdrabniania drew-
na (odpadów drewnianych, palet), tworzyw 
sztucznych (folii, opakowań plastikowych), 
tektury, papieru i podobnych materiałów. 
Rozdrabniacze są szczególnie polecane dla 
zakładów stolarskich, zakładów przetwór-
stwa i recyklingu tworzyw sztucznych, ale 

Polskie maszyny rozdrabniające 
do odpadów drewna, tworzyw sztucznych oraz 
rębaki do gałęzi – z naciskiem na efektywność

Zagospodarowywanie zrębków i odpadów z obróbki drewna świetnie wpisuje 
się w trend ekologicznego pozyskiwania źródeł ciepła. Sporo można również 
zaoszczędzić, bo oferta rynkowa w zakresie przystosowanych do opalania 
zrębkami urządzeń grzewczych jest dziś bardzo szeroka. W trend ten świetnie 
wpisuje się Zakład Mechaniczny „PRECYZJA”, który jest obecnie liderem 
wśród lokalnych producentów różnego rodzaju maszyn rozdrabniających. 
Duża gama produkowanych przez firmę modeli rozdrabniaczy i rębaków 
umożliwia dostosowanie maszyn do indywidualnych potrzeb klienta. Wieloletnie 
doświadczenie w produkcji sprawia, że urządzenia wykonywane są solidnie 
i profesjonalnie, dzięki czemu producent zapewnia serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny oraz świadczy usługi remontowe maszyn rozdrabniających.

również dla innych branż, gdzie występuje 
konieczność rozdrabniania.

Poniżej przedstawiamy 
Państwu kilka wybranych 
modeli rozdrabniaczy wraz 
z cenami:

Model RF-137/260 – rozdrabniacz 
shredder dwuwałowy, wyposażony w silnik 
3 kW, skrzynkę sterowniczą oraz sito dosto-
sowane do wymaganej frakcji rozdrobnienia 
(14.280 zł netto, 17.564,40 zł brutto). Służy 

do rozdrabniania drobnych opakowań tek-
turowych, plastikowych, papieru, drobnych 
kości, pieczywa itp. Urządzenie posiada 
skrzynkę sterowniczą realizującą program 
pracy maszyny. Wymiary wsypu oraz średni-
ce otworów w sicie mogą być dostosowane 
do potrzeb klienta.

Model RF-195/400 – rozdrabniacz 
shredder dwuwałowy, wyposażony w silnik 
o mocy: 5,5 kW (26.250 zł netto, 32.287,50 
zł brutto); 7,5 kW (29.400 zł netto, 36.162 zł 

RF-137/260 RF-195/400

www.wydawnictwofaktor.pl
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brutto); 2 x 5,5 kW (33.600 zł netto, 41.328 
zł brutto); 2 x 7,5 kW (37.800 zł netto, 46.494 
zł brutto). Każdy z tych modeli wyposażony 
jest w skrzynkę sterowniczą oraz sito dosto-
sowane do wymaganej frakcji rozdrobnienia 
i służy do rozdrabniania drewna (odpadów 
drewnianych), folii, opakowań plastikowych, 
tektury, papieru i podobnych materiałów. 
Wykonujemy również rozdrabniacze dwu-
wałowe z wałami o długości 600, 800, 1000 
mm.

Model RJ-260/600/18,5 kW – roz-
drabniacz posiada 8-krawędziowe noże 
tnące wykonane z hartowanej stali narzę-
dziowej (podczas rozdrabniania pracuje 
1 krawędź); urządzenie wyposażone jest 
w skrzynkę sterowniczą realizującą cały 
program pracy maszyny, jego cena wynosi 
49.350 zł netto (60.700,50 zł brutto).

Rozdrabniacz wykonywany jest w po-
niższych wersjach: RJ-260/600/22 kW, RJS-
260/800/22 kW, RJS-345/800/30 kW, 
RJS-345/1000/37 kW, RJS-345/1000/45 kW.

Opcjonalnie rozdrabniacz może mieć za-
montowany ślimakowy wyrzutnik zrębków.

W celu poprawy parametrów użytko-
wych rozdrabniacza RJ-260/600/18,5 na 
Politechnice Krakowskiej zostały przepro-
wadzone badania funkcjonowania układu 

tnącego. W ich wyniku zaproponowano ko-
rekty konstrukcyjne, które są wprowadzone 
w kolejnych egzemplarzach maszyny. Efek-
tem badań jest też wprowadzenie modułu 
komunikacji w sieci GSM, który umożliwia 
zdalne zadawanie i odczytywanie parame-
trów pracy rozdrabniacza. Komunikacja jest 
realizowana za pomocą wiadomości teksto-
wych SMS.

Rębaki – dla zakładów sto-
larskich, zarządów dróg, 
zakładów utrzymania zieleni, 
rolników i działkowców

Oferowane przez ZM PRECYZJA wydajne 
i bezpieczne w obsłudze rębaki w zależności 
od typu rozdrabniają gałęzie o grubości od 
5 do 150 mm przy drzewie miękkim. Rębaki 
typu RD umożliwiają cięcie drewna i gałęzi 
na odcinki długości około 70-80 mm (przy 
dwóch nożach tnących), 35-40 mm (przy 
czterech nożach) i 15-20 mm (przy sześciu 
nożach – model RD-105). Pocięte kawałki 
drewna są wsypywane na przyczepę lub pry-
zmę. Rębaki mocuje się na traktorze i są one 
napędzane z wałka napędowego traktora. 
Rębaki mogą być również napędzane silni-
kami elektrycznymi lub spalinowymi.

Popularny rębak do gałęzi RD-104 
z kierunkiem wyrzutu zrębków ustawianym 
w zakresie 360 stopni wokół osi pionowej 
dedykowany jest dla sadowników, admini-
stratorów dróg, jak również do użytkowni-
ków, którzy chcą, aby zrębki były wsypywane 
na przyczepę przypiętą do rębaka umoco-
wanego na traktorze. Takie rozwiązanie 
umożliwia ciągłe przemieszczanie się ręba-
ka wraz z traktorem i przyczepą wzdłuż rzę-
dów w sadzie, dróg czy rowów, gdzie gałęzie 
są ścinane i równocześnie rozdrabniane.

Możliwość jednoczesnego przemiesz-
czania rębaka, traktora i przyczepy ma 
również bardzo tani rębak RD-107. Z kolei 
modelem najbardziej polecanym dla dział-
kowców jest rębak RD-108, który rozdrabnia 
gałęzie o maksymalnej grubości 5-6 cm.

Przykładowe wyposażenie 
wybranych modeli rębaków 
z dwoma nożami

Model RD-104 – wersja z wyrzutni-
kiem 360°, 2 walce ciągnące + koło zama-
chowe + wyłącznik bezpieczeństwa (8850 
zł netto, 10.885,50 zł brutto).

Rębak RD-104 może być wyposażony 
w silnik spalinowy wysokoprężny Lombar-
dini o mocy 42 KM, przeznaczony do cięcia 
gałęzi o grubości do około 9 cm i kosztuje 
36.450 zł netto, 44.833,50 zł brutto.

Model RD-105 – wersja z wyrzutnikiem 
360°, 2 walce ciągnące + koło zamachowe 
+ wyłącznik bezpieczeństwa, sześcionożowy 
wał tnący, mechanizm rozdrabniający zrębki 
(11.200 zł netto, 13.776 zł brutto).

Model RD-107S – wersja z wyrzutni-
kiem 360°, 1 walec ciągnący + sprzęgło wy-
łączające napęd wałka ciągnącego gałęzie 
(4600 zł netto, 5658 zł brutto). Maszyna ta 
może być ponadto napędzana silnikiem elek-
trycznym o różnych mocach oraz silnikiem 
spalinowym. W przypadku wyposażenia 
w silnik 7,5 kW do cięcia gałęzi o grubości 

RJ-260/600/18,5 kW

RD-104

RD-105

RD-107S

www.4woodi.pl
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Zakład Mechaniczny „Precyzja” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Czchowie istnieje od 1988 roku 
i powstał w oparciu o rodzinne, wieloletnie 
tradycje rzemieślnicze sięgające lat 50.

Obecnie firma jest wiodącym w regionie 
producentem różnego rodzaju maszyn 
rozdrabniających, projektuje i wykonuje 
urządzenia nietypowe, zgodnie z zamówieniami 
klientów, a także części do nich. Świadczy też 
usługi regeneracji maszyn. Przedsiębiorstwo 
produkuje rozdrabniacze-shreddery, rębaki do 
gałęzi różnej wielkości, napędzane traktorami, 
silnikami elektrycznymi i spalinowymi. W ofercie 
produkcyjnej znajdują się ponadto wciągarki 
budowlane, przekładnie ślimakowe i zębate, 
napędy ręczne do miodarek oraz usługi 
kooperacyjne.

Firma specjalizuje się również w wykonywaniu 
wyrobów metalowych, gdzie występuje obróbka 
skrawaniem metali: toczenie, frezowanie, 
szlifowanie, cięcie plazmą, wykonywanie 
konstrukcji spawanych i malowanie. Wysoką 
jakość oferowanych wyrobów zapewnia nie 
tylko świetnie wyposażony park maszynowy, 
obejmujący urządzenia sterowane numerycznie, 
ale także wysoko wykwalifikowana załoga. 
Zakład kooperuje z innymi firmami, zwiększając 
przez to swoje możliwości produkcyjne 
i technologiczne. Korzystając ze środków UE, 
ZM „Precyzja” powiększa i unowocześnia 
park maszynowy oraz zwiększa powierzchnię 
produkcyjną. Stopniowo wprowadzane są nowe 
i trudniejsze technologicznie wyroby, a wyroby 
firmy sprzedawane są na terytorium Polski, 
jak również w Niemczech, Austrii, Czechach, 
Szwajcarii i inny krajach.

R E K L A M A

www.zmprecyzja.pl
www.rębaki.com.pl

Z AKŁ AD MECHANICZNY 

„PRECYZJA” Sp. z o.o.

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

do około 6-7 cm, rębak kosztuje 
8700 zł netto, 10.701 zł brutto. 
Maszyna z nieco większym silni-
kiem – 11 kW (cena urządzenia: 
9500 zł netto, 11.685 zł brutto) 
lub silnikiem 15 kW z czterema 
nożami (cena: 11.600 zł netto, 
14.268 zł brutto), pozwala na 
cięcie gałęzi o grubości do oko-
ło 8 cm.

Model RD-107SP – silnik 
spalinowy, benzynowy 24 KM, 
wersja z wyrzutnikiem 360°, 
1 walec ciągnący + sprzęgło 

wyłączające napęd wałka cią-
gnącego gałęzie (19.800 zł net-
to, 24.354 zł brutto).

Model RD-108 – wersja 
z wyrzutnikiem, 1 walec cią-
gnący, napędzany silnikiem 
elektrycznym 4 kW wraz z in-
stalacją (4200 zł netto, 5166 zł 
brutto). Rębak ten wykonywany 
jest również w wersji z silnikiem 
spalinowym.

Model RT-150 – rębak 
tarczowy, wersja z wyrzutnikiem 
360°, 2 walce ciągnące hydrau-
liczne (12.000 zł netto, 14.760 
zł brutto).

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

  |  ZM PRECYZJA

RD-108

RT-150

RD-107SP
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CTR 1000H40 Hydraulik

Panel sterowania.Pionowo, hydraulicznie wysuwane 
opory kątowe w nowej maszynie 
w wersji Luxury.

Ściski zapobiegające prężeniu 
ciętych detali.

Nowy system zgarniacza desek.

Urządzenia z rodziny PILOUS 
FORESTOR obejmują 6 typów 
maszyn, wśród których znajdują 
się pilarki kierowane do małych 
i średnich zakładów (maszyny 
CTR 710M, CTRO 800S, CTR 
520) oraz duże traki z wypo-
sażeniem hydraulicznym, które 
zwiększa zarówno komfort ob-
sługi, jak i bezpieczeństwo. Za-
nim powstała pilarka w wersji 
LUXURY, potem LX, najbardziej 
zaawansowanym urządzeniem 
był model CTR 1000H40 Hy-
draulik, pozwalający na uzyska-
nie długości cięcia (bez sekcji 
przedłużających) 7,6 m. To pi-
larka o masywnej konstrukcji, 
wyposażona w szybki posuw 
mostu z automatycznym zwal-
nianiem w położeniach krańco-
wych. Dwustronne prowadzenie 

Pójść o krok dalej – 
trak PILOUS FORESTOR LX

Rodzina traków PILOUS FORESTOR obejmuje kilka typów maszyn, z których 
każdą można doposażyć zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta. 
Może to być wyposażenie hydrauliczne, korowarka i inne rozwiązania 
kierowane zarówno do małych zakładów, które przecierają nieznaczne ilości 
surowca, jak i dla tych największych... A do tych, którzy mają szczególnie 
wysokie wymagania dotyczące precyzji i komfortu obróbki, kierowany jest 
trak w wersji LX. Powstały na bazie pilarki CTR 1000H40 Hydraulik, jest jej 
rozbudowaną wersją, w której konstruktorzy z Brna i technicy z firmy Rem-
Tech pokazują, jak daleko może sięgać myśl techniczna.

mostu przejazdowego pozwala 
na zamontowanie wydajnego 
wyposażenia hydraulicznego 

w celu łatwego manewrowania 
nawet wielkimi, grubymi kło-
dami. W kombinacji z silnikiem 

o dużej mocy takie wyposaże-
nie pozwala na płynne ściąganie 
nawet ciężkich kłód za pomocą 
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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, po-
nieważ 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. 
Dwustronne chłodzenie zapobiega niepożądanym naprężeniom i osadzaniu się nalotów żywicznych, co 
skutkuje spokojniejszą pracą taśmy tnącej, wydłuża żywotność narzędzia i podnosi dokładność cięcia.

podajnika uciętego materiału. 
Wersja podstawowa pilarki CTR 
1000H 40 Hydraulik pozwala na 
piłowanie kłody o długości 7,6 
m. Maszyna w tej wersji wypo-
sażona jest w wysuwną obrotni-
cę kłód, dwa zaciski do kłód, pięć 
kątowo i wysokościowo regulo-
wanych ograniczników, wyrów-
niarkę końca kłody, wyrówniarkę 
końca kłody z posuwem pozio-
mym oraz silnik o mocy 15 kW 
(opcjonalnie – 18 kW).

Maszynę CTR 1000H 60 LX 
wyposażono w koła o powiększo-
nej średnicy (750 mm) oraz sil-
niki napędowe o mocach 18 kW 
w wersji podstawowej lub 22 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 wypo-
sażenia hydraulicznego. Użyt-
kownik może w prosty sposób 
zmieniać układ agregatów i roz-
mieszczać je w wygodnych dla 
siebie pozycjach.

Dla wymagających
Na tak zaawansowanej 

podstawie konstruktorzy z Brna 
wraz z technikami z Rem-Techu 
zbudowali maszynę, w której 
wprowadzono szereg dodatko-
wych funkcji oraz udogodnień. 
Zaprojektowali na przykład 
nowy typ panelu sterującego, 
który dla ułatwienia zajęcia 
pozycji przez operatora można 
przesuwać na boki oraz regulo-
wać ustawienie jego wysokości, 
dopasowując go do pozycji sie-
dzącej lub stojącej. Przesuw mo-
stu przód-tył (wraz z regulacją 
prędkości), podnoszenie i opusz-
czanie ramienia góra-dół (wraz 
z regulacją prędkości), a także 
sterowanie korowarką (start, 
stop, dojazd do kłody) odbywa 
się wygodnie poprzez joysticki.

Inną nowością w porów-
naniu do poprzedniczki tej 
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maszyny jest nowy, prosty 
system odmierzania grubości 
cięcia, cyfrowo nastawiana 
wysokość podnoszenia ramie-
nia i odmierzanie od góry lub 
od dołu kłody, a także system 
zgarniacza desek oraz piono-
wo, hydraulicznie wysuwane 
opory kątowe. Zmodyfikowano 
ponadto ściski zapobiegające 
prężeniu ciętych detali, które 
działają dwukierunkowo, ściska-
jąc materiał z boku i ściągając 
go do dołu. Innowacją w pilarce 
w wersji LX (LUXURY) jest też 
zmodyfikowany kształt belek 
porzecznych oraz zmniejszony 
opór przesuwania kłody wzdłuż 
traka podczas manipulowania.

Szybka manipulacja 
ciętym materiałem

Traki taśmowe 1000H40 
i H60 LX posiadają oczywiście 
wyposażenie hydrauliczne, które 

radykalnie skraca czas opero-
wania ciętym materiałem oraz 
pozwala na zredukowanie liczby 
zaangażowanych pracowników. 
Nawet gdy konieczne jest prze-
tarcie bardzo ciężkiej kłody, to 
dzięki hydraulice z łatwością 
poradzi sobie z tym zadaniem 
jedna osoba. W sposób oczy-
wisty zwiększa się tym samym 
wydajność, obniżają koszty 
produkcyjne oraz skraca czas 
amortyzacji inwestycji. Dzięki 
hydraulicznym systemom ma-
nipulacji praca w tartaku staje 
się ponadto o wiele bezpiecz-
niejsza.

Najważniejszym, wielo-
funkcyjnym zespołem wypo-
sażenia hydraulicznego jest 
obrotnica wysuwna, która 
porusza się w kierunkach: 
pionowo i poziomo z wyko-
rzystaniem utwardzonych, 
chromowanych prowadnic za 

pomocą niezależnie sterowanej 
pary siłowników hydraulicznych. 
Służy do mocowania, obracania 
i przysuwania ciętego materia-
łu do kątowników uchylnych. 
Z kolei dwuramienna obrotnica 
łańcuchowa wyposażona jest 
w dwa wychylne, niezależnie 
sterowane ramiona. Są na nich 
osadzone łańcuchy synchro-
nicznie napędzane silnikiem 
hydraulicznym, za pomocą któ-
rego odbywa się obracanie ma-
teriału. Przy cięciu długich kłód 
i ich częstym obracaniu zaleca-
ne jest wyposażenie maszyny 
w dwie takie obrotnice, które 
wyraźnie skrócą czasy mani-
pulacji i poprawią wydajność 
maszyny.

Wszystkie pilarki PILOUS 
FORESTOR w wersji Hydraulik 
są wyposażone w dwie pro-
fesjonalne pompy, które za-
pewniają wysokie prędkości 

i siły w układzie. Za bezpieczne 
i szybkie unoszenie okrągla-
ków i przenoszenie ich na łoże 
maszyny odpowiada z kolei 
dwuramienna, hydrauliczna ła-
dowarka kłód. Każdy segment 
ramy wyposażony jest w gniaz-
da przeznaczone do mocowa-
nia urządzeń załadowczych, 
a użytkownik może umieścić 
hydrauliczny zespół ładowarki 
w wybranej przez siebie po-
zycji. Sterowanie siłownikami 
ładowarki jest niezależne, a za-
ładunek 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.          

  |  Rem-Tech
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INTER-BIS Maszyny i Techno-
logie dla Przemysłu Drzewnego 
to jedna z firm Grupy INTER-
-BIS zajmująca się komplet-
nym zaopatrzeniem tartaków 

Targowe premiery –  
magnes dla odwiedzających

Targi to najlepszy czas i miejsce na to, aby zaprezentować nowości, pokazać swoje 
możliwości i potencjał w realizacji wymagań i oczekiwań klientów. Taką przestrzeń 
już po raz dziewiętnasty stwarzają kieleckie targi LAS EXPO. Wśród premier nie 
zabraknie urządzeń, które pozwalają na zaspokojenie potrzeb tych zakładów 
obróbki drewna, które stawiają na wydajność produkcji przy jednoczesnym 
nacisku na jej wysoką jakość. Takie maszyny będzie można zobaczyć na stoisku 
firmy INTER-BIS z Nowego Sącza.

w różne urządzenia: od moc-
nych i solidnych traków taśmo-
wych, przez linie sortowania, 
manipulacji surowca, mecha-
nizacje hal przetarcia, aż do 

szerokiej gamy obrabiarek do 
drewna. W Polsce firma jest 
jednym z wiodących dostaw-
ców urządzeń oraz narzędzi dla 
przemysłu drzewnego.

Partnerem INTER-BIS od 
lat pozostaje słoweński pro-
ducent maszyn Mebor. Drew-
no jest nieprzewidywalne, 
dlatego maszyny firmy Me-
bor charakteryzują się moc-
ną i wytrzymałą konstrukcją 
gwarantującą niezawodność 
funkcjonowania i minimalizu-
jącą koszty konserwacji. Każde 
urządzenie jest wykonywane 
na specjalne zamówienie klien-
ta i maksymalnie dostosowa-
ne do jego potrzeb, a złożenie 
zamówienia poprzedzone jest 
dogłębną analizą przepro-
wadzaną wspólnie z doradcą 
z firmy INTER-BIS, dzięki cze-
mu klient otrzymuje produkt 
odpowiednio zoptymalizowany 
i skonfigurowany.

Klienci firmy INTER-BIS 
Maszyny i Technologie dla Prze-
mysłu Drzewnego cenią ją nie 
tylko za profesjonalną obsługę 
i kompleksowe doradztwo tech-
niczne, ale także za pewność, że 
każdy z oferowanych produktów 
cechuje funkcjonalność, bezpie-
czeństwo, wysoka jakość i kon-
kurencyjna cena.

Na targach LAS EXPO 
firma zaprezentuje linię cią-
gu produkcyjnego składającą 
się z czterech maszyn Mebor: Trak taśmowy Mebor HTZ 1100 PRO.
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dwóch traków taśmowych, 
dwuwałowego traka tarczo-
wego oraz wielopiły/obrzynarki.

Traki taśmowe 
Mebor

Sercem linii są dwa traki 
taśmowe Mebor: HTZ 1100 
PRO i HTZ 1200 PLUS. Pierw-
szy to szybkie i wszechstronne 
urządzenie doceniane szczegól-
nie przez tych klientów, którzy 
chcą obniżyć koszty funkcjo-
nowania, a zarazem zwiększyć 
jakość ciętego drewna. Atutem 
tego traka jest ponadto duża 
wszechstronność oraz efek-
tywność produkcji, co zapewnia 
innowacyjny, podwójny system 
cięcia i automatyczne usuwanie 
desek pozwalające na odciąże-
nie operatora maszyny. Model 
HTZ 1100 PRO pozwala na roz-
krój kłód o maksymalnej średni-
cy 900 mm, a system łatwego 

Dwuwałowy trak tarczowy do kłód Mebor SDH-D 320.

Trak taśmowy Mebor HTZ 1200 PLUS. Obrzynarka Mebor VR VR 900.

manewrowania kłodą pozwala 
w sposób możliwie najbardziej 
efektywny zagospodarować 
surowieć. Precyzję rozkroju 
gwarantuje szybkie i precyzyj-
ne pozycjonowanie ostrza, ste-
rowane przez serwo (precyzja ± 
0,05 mm).

Drugim trakiem z linii jest 
model HTZ 1200 PLUS, przez 
klientów na całym świecie ce-
niony głównie z uwagi na nie-
doścignioną wydajność w swojej 
kategorii cenowej, precyzję wy-
konania i doskonałej jakości 
podzespoły. Parametry traka 
sprawiają, że jest on chętnie 
wybierany przez właścicieli 
małych tartaków, przetwarza-
jących głównie miękkie gatunki, 
jak również przez większe za-
kłady, które produkują drewno 
konstrukcyjne. Dzięki serwo-
sterowaniu ostrzem (precyzja 
± 0,05 mm) zapewniona jest 

szybkość zwrotu oraz jego do-
kładne pozycjonowanie. System 
automatycznego, szybkiego ste-
rowania zapobiega opóźnieniom 
operatora, a funkcje manewro-
wania kłodami pozwalają na 
szybką i precyzyjną manipulację 
surowcem.

Dwuwałowy trak 
tarczowy do kłód 
Mebor SDH-D 320

Urządzeniem wchodzącym 
w skład prezentowanej na tar-
gach LAS EXPO linii będzie też 
dwuwałowy trak tarczowy do 
kłód Mebor SDH-D 320. To moc-
na i wydajna maszyna o prostej 
konstrukcji, która zapewnia 
doskonałą jakość cięcia i moż-
liwość dodania opcji przetarcia. 
Jej atutem jest też niska cena, 
za którą użytkownik otrzymuje 
bardzo solidne i niezawodne 
urządzenie.

Wielopiła/
obrzynarka Mebor 
VR 900

Ostatnią maszyną w linii 
prezentowanej przez INTER-
-BIS będzie obrzynarka Mebor 
VR. Tego typu maszyny mogą 
używać do 3 (5) głowic rucho-
mych i są przeznaczone do 
obrzynania desek i docinania 
kantówek. Precyzyjnie wykona-
na rama Mebor zapewnia wy-
soką precyzję cięcia i świetną 
jakość finalnego produktu. Ty-
poszereg obrzynarek VR obej-
muje zarówno maszyny wysoko 
zautomatyzowane, jak również 
urządzenia najprostsze, jednak 
w każdym z wariantów bazu-
ją one na mocnej konstrukcji, 
która zapewnia niezawodność, 
wysokie osiągi oraz niskie 
koszty eksploatacyjne.     

  |  INTER-BIS
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Pozioma pilarka taśmowa CZ-1/
WZM powstała w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie klientów na 
solidną, mocną maszynę prze-
mysłową, która będzie przede 
wszystkim szybsza i bardziej 
wydajna. Mierząca 3 metry wy-
sokości i 8 metrów długości po-
tężna pilarka w porównaniu do 
swojego pierwowzoru pozwala 

Większe moce przerobowe, 
niższe koszty

Firma WIREX już od 28 lat buduje maszyny tartaczne, a każda wprowadzana 
we flagowych modelach zmiana i modernizacja ma na celu poprawę 
wydajności, a co za tym idzie – maksymalizację zysków zakładu, w którym 
urządzenie będzie pracować. Przykładem może być pilarka CZ-1/WZM, która 
powstała na bazie sprawdzonego traka CZ-1/ZM. Właśnie tę maszynę będzie 
można zobaczyć na najbliższej edycji targów LAS EXPO w towarzystwie 
przenośnika taśmowego do odbioru przetartych elementów i stołu 
krzyżowego do sztaplowania.

na uzyskanie jeszcze większej 
wydajności (do 3,5 m³/h), za-
pewnionej dzięki powiększeniu 
głowicy tnącej z zastosowaniem 
kół pasowych o średnicy 700 
mm i tym samym – uzyskanie 
zwiększonej prędkości i precy-
zji skrawania. Grubość cięcia 
w maszynie jest precyzyjnie re-
gulowana sterownikiem ISP-10. 

Na uwagę zasługuje też szeroka 
gama wyposażenia hydraulicz-
nego, które znacząco usprawnia 
obsługę i ułatwia manewrowa-
nie kłodami.

Targową ekspozycję firmy 
WIREX uzupełni krótki (1,4 m) 
przenośnik taśmowy przezna-
czony do odbioru surowca prze-
tartego na pilarce CZ-1/WZM, 

wyposażonej w zrzut desek 
głowicą. Wysokość przenośni-
ka jest hydraulicznie regulowana 
przez operatora, co umożliwia 
sztaplowanie przetartego su-
rowca na wysokość do ok. 1 m.

Na targach producent za-
prezentuje ponadto hydrauliczny 
stół krzyżowy przeznaczony do 
sztaplowania pakietów desek. 

Pilarka pozioma CZ1-1/WZM wraz z rampą załadowczą RZ-CZ1, bocznym zrzutem pryzm z magazynem, 
taśmą odbierającą deski i oflisy o długości 1,4 mm i stołem do sztaplowania.
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Jest to proste urządzenie, które 
znacznie usprawnia i ułatwia 
pracę oraz pomaga w utrzyma-
niu płynnego ruchu wewnątrz-
zakładowego. Stół posiada 
regulację wysokości oraz spe-
cjalne otwory dla szybkiego 
przetransportowania gotowe-
go pakietu wózkiem widłowym. 
Urządzenie sprawdzi się w wielu 
zastosowaniach, a odwiedzają-
cy kieleckie targi będą mogli zo-
baczyć je w zestawie z pilarką 
CZ-1/WZM, wyposażoną w zrzut 
materiału głowicą oraz podaj-
nikiem taśmowym do odbiera-
nia przetartego surowca.    

  |  WIREX

WIREX ma w swojej ofercie 
maszyny takie, jak: traki 
poziome i pionowe, ostrzarki, 
obrzynarki, wielopiły, odciągi, 
podajniki oraz szereg dodatko-
wych akcesoriów. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom rynku, 
firma rozszerzyła swoją ofertę 
o projekty kompleksowych 
linii do przetarcia kłody. Tar-
taki „szyte na miarę” cieszą się 
coraz większą popularnością. 
Zwiększenie mocy przerobo-
wej tartaku przy jednocze-
snym zmniejszeniu kosztów 
operacyjnych (pracownicy, 
transport, magazynowanie) 
jest argumentem, który prze-
konuje coraz większą rzeszę 
przedsiębiorców do zmiany 
organizacji pracy na bardziej 
zautomatyzowaną.
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Ciesielstwo podlega ciągłemu 
rozwojowi i modernizacji. Uprze-
mysłowienie stało się pomocne 
przy produkcji konstrukcji dacho-
wych i budowie drewnianych ram. 
Dzięki swoim kompetencjom 
branżowym i technologicznym 
Festool idzie z duchem czasu 
i stale opracowuje nowe produk-
ty, które charakteryzuje długa 

Cięcie w dowolnych warunkach  
– system Festool dla budownictwa drewnianego

Żywotność i trwałość jest w budownictwie drewnianym równie istotna, co 
wydajność i precyzja cięcia. Firma Festool oferuje szeroki asortyment pilarek 
do różnorodnych zastosowań, m.in.: ręczne pilarki tarczowe z szynami 
prowadzącymi i prowadnicami FSK, wyrzynarki, pilarki mieczowe, ukośnice 
oraz pilarki stolikowe do zastosowań mobilnych. Każda z nich wyposażona 
jest w bezawaryjny silnik, a wersje bezprzewodowe posiadają wydajne 
akumulatory wykorzystujące technologię Airstream. Wszystko to jest 
zamknięte w lekkiej, kompaktowej i ergonomicznej konstrukcji.

żywotność, wytrzymałość, nie-
zawodność, precyzja, wydajność, 
ergonomia oraz ciekawy design. 
Świetnym przykładem może być 
akumulatorowa pilarka do ma-
teriałów izolacyjnych ISC 240, 
nowa generacja ręcznych pilarek 
tarczowych HKC 55, HK 55 i HK 
85 z systemem do przycinania 
oraz ukośnica KAPEX KS 60.

Ręczne pilarki 
tarczowe – warto je 
mieć przy sobie

Ręczne pilarki tarczowe 
HKC 55, HK 55 i HK 85 to nowa 
generacja wydajnych pilarek 
z osłoną wahadłową oraz ela-
stycznym systemem prowad-
nic FSK o trzech długościach: 
240, 420 i 670 mm. Zarówno 

akumulatorowa ręczna pilarka 
tarczowa HKC 55, jak i jej wa-
rianty przewodowe HK 55 i HK 
85 można zestawiać z prowadni-
cami FSK. Ręczną pilarkę tarczo-
wą i prowadnicę można szybko 
i łatwo łączyć oraz rozdzielać. 
Regulowana przykładnica kątowa 
pomaga w wykonywaniu dokład-
nych i powtarzalnych cięć pod 

Festool oferuje szeroki asortyment 
pilarek do różnorodnych zastosowań.
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Ukośnica KAPEX KS 60.

kątem od 0° do 60° w obydwu 
kierunkach (na przykład podczas 
przycinania płyt, belek dacho-
wych, desek szalunkowych i ele-
mentów drewnianych konstrukcji 
nośnych). Ręczne pilarki tarczowe 
wyposażone są w mocne silniki 
zapewniające maksymalną wy-
dajność cięcia. Można je stoso-
wać zarówno w warsztacie, jak 
i na placu budowy. Klin prowadzą-
cy umożliwia swobodne i pewne 
cięcie, ponieważ jest sprężyście 
osadzony w osłonie wahadłowej. 
Zarówno wariant akumulatorowy 
HKC 55, jak i wariant przewodowy 
HK 55, idealnie nadają się do se-
ryjnych cięć do głębokości 55 mm 
dzięki funkcji zagłębiania i regula-
cji kąta nachylenia do 50°. Silnik 
HK 85 o mocy 2300 W zapewnia 
szybki postęp prac. Zakres zasto-
sowań pilarki jest szeroki, gdyż 
można ją zmienić we frezarkę 
do wykonywania wpustów po-
przecznych i wzdłużnych. Dzięki 
systemowi do cięcia i systemowi 
prowadnic każde cięcie jest efek-
tywne, szybkie i precyzyjne. Nie 
należy zapominać także o spraw-
dzonej ręcznej pilarce tarczowej 
TS 55 oraz jej wariancie akumula-
torowym – TSC 55. Obie pilarki są 
cenione w branży ze względu na 
możliwość wykonywania precy-
zyjnych cięć wgłębnych. Dodatko-
wo Festool oferuje tarcze pilarskie 
do każdego zastosowania, na 
przykład do cięć wzdłużnych w li-
tym drewnie czy tarczę do cięcia 
płyt warstwowych.

Kolekcja ukośnic 
KAPEX

Najmłodszym członkiem 
rodziny KAPEX jest ukośnica 
KAPEX KS 60, uhonorowana 
złotą nagrodą iF Design 2017. 
Nowa KAPEX KS 60 Festool to 
mobilna, poręczna, a zarazem 
niezwykle precyzyjna i ela-
styczna ukośnica przeznaczona 
do zastosowania w budownic-
twie drewnianym. Dzięki er-
gonomicznie rozmieszczonym 
uchwytom, praktycznemu nawi-
janiu przewodu i zabezpieczeniu 
transportowemu nowa KS 60 
jest wprost idealną towarzyszką 

Pilarka HK 85 to wszechstronne rozwiązanie dla budownictwa drewnianego.

Pilarka HKC 55.

na placu budowy. Do tego do-
chodzą kompaktowa konstruk-
cja i łatwa obsługa. Obustronny 
kąt ukosu do 60° i obustronny 
kąt nachylenia do 46° umożli-
wiają zastosowanie kompakto-
wej ukośnicy do wykonywania 
precyzyjnych cięć również pod-
czas pracy mobilnej. Szczegól-
nie praktyczna jest lampka LED, 
powodująca dokładne i pozba-
wione zniekształceń rzutowanie 
cienia piły, który wskazuje linię 
cięcia na obrabianym elemen-
cie. Przegląd asortymentu uko-
śnic KAPEX można znaleźć na 
stronie www.festool.pl.

Cięcie materiałów 
izolacyjnych – 
szybko, czysto 
i mobilnie

Festool oferuje szeroki asor-
tyment wydajnych narzędzi do 
obróbki materiałów izolacyjnych. 
Pilarki mieczowe Univers SSU 
200 i IS 330 to specjalistyczne 
narzędzia do cięcia twardych 
włókien drzewnych oraz płyt 
poliuretanowych i polistyre-
nowych. Precyzyjne cięcia są 
możliwe dzięki specjalnej kon-
strukcji stołu odlanego z alumi-
nium z wpustem umożliwiającym 
zastosowanie szyny prowadzącej 
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i wykonywanie cięć pod kątem 
do 60°. Nowa akumulatorowa 
pilarka do materiałów izolacyj-
nych ISC 240 stanowi idealne 
uzupełnienie systemu Festool. 
Umożliwia ona mobilne cięcie 
materiałów z elastycznych włó-
kien mineralnych i naturalnych 
o grubości do 350 mm.

Uniwersalna 
maszyna typu kombi

HK 132 E łączy w sobie trzy 
maszyny. Umożliwia ona cięcie 
o głębokości do 132 mm, co czy-
ni z niej prawdziwą pilarkę „dwu-
nastkę”. Ponadto solidną ręczną 
pilarkę tarczową można bez wy-
siłku zmienić w niezawodną fre-
zarkę do zaciosów. HK 132 może 
też stać się frezarką do wręgów, 
która umożliwia na przykład ob-
róbkę czopów na całych belkach.

Wydajny system 18 V
System 18 V Festool obej-

muje szereg najwyższej jakości 
urządzeń akumulatorowych, 
dzięki którym cieśla może pra-
cować elastycznie i niezależnie 
od przewodu zasilającego. Sys-
tem 18 V cechuje: możliwość 
pracy bezprzewodowej, niska 
waga, wysoka wytrzymałość 
i szybkie ładowanie. Obejmuje 
on akumulatory o trzech po-
jemnościach: 3,1 Ah, 5,2 Ah oraz 
6,2 Ah, a także ładowarki: TCL 6 
i SCA 8. W przypadku większo-
ści urządzeń użytkownik może 
elastycznie dobrać akumulator, 
który będzie odpowiedni do da-
nego zastosowania i potrzeb: 
lekki akumulator 3,1 Ah Compact, 
standardowy akumulator 5,2 Ah 
lub akumulator 6,2 Ah o najdłuż-
szym czasie pracy. System łado-
wania Airstream, składający się 
z szybkiej ładowarki Airstream 
SCA 8 oraz akumulatorów BP 
18 Li 5,2 AS i BP 18 Li 6,2 AS, 
skraca czas chłodzenia akumu-
latorów, a przez to także cały 
proces ładowania o 65%. Dzięki 
temu akumulatory są szybciej 
gotowe do użytku, a pracę moż-
na wykonywać bez przerw.       

  |  Festool

Pilarka mieczowe IS 330.

HK 132 E łączy w sobie trzy maszyny: ręczną pilarkę tarczową, frezarkę do zaciosów i frezarkę do wręgów.

Pilarka tarczowa TS 55. Ręczna pilarka tarczowa HK 55.
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Wkręty te zostały wyposażo-
ne w gwint częściowy – ma-
jący możliwość przyciągania 
i ściśnięcia dwóch elementów. 
Dodatkowo na powierzchni ich 
gwintu znalazł się opatentowa-
ny element wiercący w posta-
ci zwoju o kształcie gwiazdki, 
ułatwiający wkręcanie do płyty 
wiórowej bez wiercenia i jedno-
cześnie bez jej pękania! Trzecim 
elementem odróżniającym ten 
wkręt od innych zwykłych wkrę-
tów jest zastosowanie żeberek 
frezujących pod główką. Wkręty 
bez frezów powodują najczęściej 
pękanie powierzchni lamina-
tu płyty, co skutkuje nie tylko 
złym efektem wizualnym, ale 
i uniemożliwia schowanie głów-
ki w płycie. Żeberka frezujące 
w ASTRA KONFI 4,0 × 50 dają 
możliwość bardzo efektywnego 
zagłębienia główki w płycie wió-
rowej, zapewniając jednocześnie 
świetny efekt wizualny.

W przeprowadzanych pró-
bach wkręcania wkrętów do 
zestawu 2 płyt (w poprzek pły-
ty + wzdłuż płyty) i pokazach 
w wielu firmach założyliśmy, że 
wkręcamy wkręty o zbliżonych 
wymiarach do konfirmatu, a więc 
długość 50 mm i średnicy takiej, 

R E K L A M A

Zamiast konfirmatu 6,4 × 50 
wkręt ASTRA KONFI 4,0 × 50 

Ostatnio coraz częściej pojawiają się 
pytania do nas w sprawie zastąpienia 
wkrętów typu konfirmat jakimiś 
wkrętami samowiercącymi dla łatwego 
i szybkiego skręcania elementów mebli. 
Dokonaliśmy wielu prób z różnymi 
wkrętami i możemy z absolutną 
odpowiedzialnością zaproponować do 
tego celu wkręty ASTRA KONFI 4,0 × 50.

której wymiary, a konkretnie po-
wierzchnia gwintu (czyli to, co 
decyduje o sile skręcenia dwóch 
płyt), odpowiadają konfirmatowi.

Według obliczeń powierzch-
nia gwintu konfirmatu 6,4 × 50 to 
15 mm²/zwój × 9 zwojów (tyle 
znajduje się w przyciąganej pły-
cie) = 135 mm². Jeśli weźmiemy 
wkręt ASTRA KONFI 4,0 × 50, 
to powierzchnia jego zwojów 
wyniesie 7,5 mm² × 17 zwojów 
w płycie przyciąganej = 128 
mm². Jest to wielkość bardzo 
zbliżona do powierzchni zwojów 
konfirmatu.

Porównując cenę wkrętów 
ASTRA KONFI 4,0 × 50 z ceną 
konfirmatu 6,4 × 50, należy 
stwierdzić, że są one bardzo zbli-
żone, dając jednak znaczny plus 
dla ASTRA KONFI, bo nie tylko 
oszczędza się czas potrzebny 
na odwiercanie wiertłem spe-
cjalnym do konfirmatów, ale 
i oszczędza się koszt związany 
z zakupem tych wierteł.

Ponadto wkręty ASTRA 
KONFI możemy użyć w dowol-
nym miejscu, natomiast konfir-
matów nie można wykorzystać 
w każdym dowolnym miejscu, 
a szczególnie w sytuacjach 
montażu mebli u klienta, gdzie 

często występują niekorzystne 
ustawienia, na przykład blisko 
ścian czy też pod innym kątem 
niż 90°. Niezależnie od tego 
wkręty ASTRA KONFI są znacz-
nie lżejsze od konfirmatów, co 
przekłada się na lepsze możliwo-
ści transportu i składowania. Dla 
wkrętów ASTRA KONFI istnieje, 
tak samo jak przy konfirmatach, 

możliwość wsadzenia w gniazdo 
kolorowej zaślepki.

Najważniejsza korzyść to 
oszczędność czasu i możliwość 
montażu dowolnych elementów 
mebli u klienta bez wstępne-
go nawiercania!                 

Kamil Piątkowski
Astra Trade
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Systemy Tersa, 
CentroLock, 
VariPlan, Sinus, 
Terminus

Noże strugarskie popularnych 
systemów Tersa, CentroLock, Va-
riPlan, Sinus, Terminus oferowane 
przez niemieckiego producenta 
składają się z trzech części o ukła-
dzie warstwowym, przy czym 
warstwa środkowa jest bardziej 
miękka i elastyczna, natomiast 
zewnętrzne są wykonane ze stali 
HSS-M42 o dużo lepszych para-
metrach i dłuższej żywotności niż 
popularny HSS. Taki typ konstruk-
cji ma też duże zalety z punktu 
widzenia ochrony środowiska, 
ponieważ pozwala na radykalną 
redukcję zużycia cennych surow-
ców, które znajdują się tylko na 
wąskiej części skrawającej, a nie 
w całym korpusie narzędzia. Tego 
typu noże, wykonane w technolo-
gii TriMeTall®, firma Barke® już od 
wielu lat dostarcza do wiodących 
producentów i użytkowników 
strugarek na całym świecie.

Noże strugarskie wykonane 
w wymienionych powyżej syste-
mach bardzo łatwo się wymienia, 

Noże i głowice strugarskie
Różne rodzaje noży strugarskich w systemach Tersa, CentroLock, VariPlan, 
Sinus i Terminus firmy Barke® Maschinenmesser GmbH i autorski system 
Barke® to produkty, które przetestowała już niezliczona liczba klientów zarówno 
w Niemczech, jak i w całej Europie, w tym również w Polsce. W ostatnim czasie 
oferta producenta poszerzyła się o głowice z wymienionymi powyżej systemami.

ponadto posiadają one dodatko-
wy szlif z drugiej strony ostrza. 
Producentowi udało się też zna-
cząco zredukować chropowatość 
powierzchni dzięki procesowi 
szlifowania aż do uzyskania po-
leru lustrzanego (Ra = 0,05), co 
przekłada się oczywiście na lep-
szy rysunek strugania i dłuższą 
żywotność ostrza. Parametry 
mówią zresztą same za siebie, bo 
stal HSS-M42 zawiera aż 24,8% 
pierwiastków stopowych. Dla po-
równania, stosowana tradycyjnie 
w nożach strugarskich stal HSS-
-M2 ma ich zaledwie 18,5%.

System Barke®

Dzięki innowacyjnej konstruk-
cji system Barke®, składający 
się z noża i nośnika, pasuje do 
wszystkich maszyn z tradycyjny-
mi wałami nożowymi. Wybierając 
ten system, użytkownik nie musi 
wymieniać całego wału, a jedynie 
wyposażyć go w nośnik, na któ-
rym osadza się nóż, co w prosty 
sposób przekłada się na zysk 
ekonomiczny. Również czas prze-
zbrajania jest bardzo krótki – nóż 
wymienia się niewiele dłużej niż 

System dwustronnych 
noży Barke®  

TersoTri  
® HSS-M42 (24%) 

noże Barke® do syst. Tersa

CentroFix / CentroStar 

CentroLock

VariPlan

Sinus

Tradycyjne noże strugarskie

Terminus

Płytki HM (widiowe)

Głowice z systemami noży 
strugarskich Barke®.

Barkomat®.

Przegląd noży strugarskich.

silne magnesy, które podciąga-
ją nóż na ustawioną wcześniej 
wysokość i utrzymują go w tej 
pozycji podczas zaciskania śrub 
listwy trzymającej. W skład zesta-
wu wchodzą dwa urządzenia, któ-
re ustawia się na krańcach noża 
oraz trzy różnej grubości płytki 
do pobierania pomiaru i ustawia-
nia wysokości ostrza. Używając 
Barkomatu®, regulacja noży 
w wale trwa zaledwie kilka mi-
nut, a co za tym idzie – przestoje 
maszyny są zminimalizowane.   

  |  Barke®

w najnowocześniejszych ma-
szynach dostępnych obecnie na 
rynku, a jego wysuw ustawia się 
tylko raz, w momencie uzbrojenia. 
Noże dwustronne Barke® rów-
nież wykonane są w technologii 
TriMeTall® z dodatkowym szlifem 
po drugiej stronie ostrza, co gwa-
rantuje doskonały, idealnie gładki 
rysunek strugania.

W przypadku niektórych wa-
łów polecanym przez producenta 
rozwiązaniem jest Barkomat® – 
urządzenie przeznaczone do usta-
wiania noży w wale nożowym. 
Wyposażone jest ono w bardzo 
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Na początek – 
szkolenie 

W przypadku nieprzestrze-
gania wspomnianego powy-
żej schematu prawidłowego 
ostrzenia, skraca się żywotność 
pił i spada efektywność  cięcia 
drewna. Po każdym niepra-
widłowym ostrzeniu zęby piły 
zaczynają uzyskiwać zły profil, 
ponadto ciągle maleje kąt na-
tarcia zęba i zaczyna on odbie-
gać od tego ustawionego na 
ostrzarce, a ściernica uzyskuje 
zły profil (przy prawidłowej pra-
cy operatora ściernica układa się 
samoczynnie do profilu zęba, jaki 
maszyna ma zadany). Każde ko-
lejne ostrzenie to nakładanie się 
na siebie powyższych błędów, co 
prowadzi do całkowitej deforma-
cji zębów oraz ściernicy i w koń-
cowym efekcie do niewłaściwej 
pracy pił, a w przypadku pił ta-
śmowych – do ich szybkiego pę-
kania. Dlatego, jeśli zależy nam 
na utrzymaniu wysokiej jakości 
cięcia i jak najdłuższej żywotno-
ści pił, warto postawić na profe-
sjonalne, sprawdzone maszyny 
do ostrzenia, a także przejść 
szkolenie na temat właściwego 
przeprowadzania tego procesu. 

Firma Zakład Metalowy 
Drozdowski jest znana i ceniona 
na polskim rynku już od wielu lat, 
oferując szeroki asortyment ma-
szyn do obróbki drewna. Ważny 

Jak prawidłowo 
ostrzyć piły?

Prawidłowe ostrzenie pił taśmowych, trakowych i tarczowych, które zagwa-
rantuje efektywną i długotrwałą pracę narzędzi, polega na rygorystycznym 
przestrzeganiu schematu: słaby, lekki szlif (parę iskier) z czoła zęba (płaszczy-
zny natarcia), a intensywny, silny szlif z góry zęba (płaszczyzny przyłożenia). 
A jeśli te prace wykonywane będą na profesjonalnych ostrzarkach i z użyciem 
myjek, to można skutecznie wyeliminować problem pracujących z trudem 
i szybko zużywających się narzędzi. 

obszar produkcji przedsiębior-
stwa stanowią myjki i ostrzar-
ki do pił, które oferowane są 
„w pakiecie” z kompleksowym 
przeszkoleniem w zakresie pra-
widłowego ostrzenia, co pozwala 
na długotrwałą i bezproblemową 
eksploatację narzędzi.

Zanim naostrzysz  
– wyczyść!

Przed rozpoczęciem ostrze-
nia, konieczne jest dokładnie 
oczyszczenie piły z żywic i kle-
jów, co zagwarantuje właściwe 
przeprowadzenie całego pro-
cesu oraz pozwoli uzyskać wy-
soką jakość cięcia. Zamiast 
czasochłonnego i żmudnego 
czyszczenia ręcznego, cały ten 
proces można przeprowadzić na 
specjalnych urządzeniach, które 
znajdziemy w ofercie firmy ZM 

DROZDOWSKI. Są to specjalne 
myjki, przeznaczone zarówno do 
pił tarczowych (MP-800), jak i do 
pił taśmowych (MT-5). W obu 
urządzeniach czyszczenie odby-
wa się mechanicznie za pomocą 
zestawu stalowych szczotek tar-
czowych z użyciem emulsji wod-
nej, ale bez jakichkolwiek środków 
żrąco-myjących. Myjka MP-800 
umożliwia czyszczenie pił o śred-
nicach 300-800 mm, a szerokość 
czyszczonego obwodu piły wynosi 
100 mm. Urządzenie wyposażone 
jest w silnik główny o mocy 0,55 
kW/400V, elektropompkę (0,16 
kW/400V) oraz zestaw 12 sta-
lowych szczotek o średnicy 160-
175 mm. Regulacja czasu pracy 
programu wynosi 20 s do 10 min. 

Myjka pi ł taśmowych 
MT-5 pozwala na skuteczne 
oczyszczenie z żywic i klejów 

Myjka pił tarczowych MP-800 Myjka pił taśmowych MT-5

pił taśmowych o długości od 
3800-5000 mm i szerokości 
30-60 mm. Czas czyszczenia 
piły wynosi 2-3 min. Urządzenie 
ma wbudowany silnik o mocy 
0,55 kW/400V i elektropompkę 
0,18 kW/400V. Wyposażone jest 
w zestaw stalowych szczotek 
czyszczących o średnicy 160-
175 mm.

Ostrzenie pił
Proces ostrzenia można roz-

począć po oczyszczeniu pił z ży-
wic i klejów. W ofercie firmy ZM 
Drozdowski znajdują się ostrzarki 
przeznaczone do różnego typu 
pił, umożliwiające ostrzenie au-
tomatyczne, półautomatyczne 
lub manualne. 

W przypadku pił trakowych 
świetnie sprawdzi się ostrzarka 
OS-2M, która po wyposażeniu 
w dodatkowe akcesoria może 
posłużyć także do ostrzenia 
szerokich pił taśmowych oraz 
tarczowych rozwieranych lub 
stellitowych. Wysokość ostrzo-
nych zębów może wynosić 5-35 
mm. W przypadku pił trakowych 
ich maksymalna długość to 1800 
mm, a szerokość 70 do 180 mm; 
w przypadku pił taśmowych 
maksymalna długość to 12 m, 
a szerokość od 55 do 240 mm. 
Możliwe średnice pił tarczowych 
to 250-900 mm (na zamówienie 
nawet do 1500 mm).
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Ostrzarki OSW-5A i OSW-5AX 
do ostrzenia pił tarczowych 
z węglikiem spiekanym.

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

OS-2M
Rodzaj ostrzonych pił trakowe, tarczowe, taśmowe do 12 m

Wysokość ostrzonych zębów 5-35 mm

Podziałka ostrzonych zębów 8-80 mm

Kąt natarcia zębów 3-30 stopni

Maks. dł. ostrzonych pił trakowych 1800 mm

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

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

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

Szerokość pił trakowych 70 do 180 mm

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

Ściernica 250 × 10 (8) × otwór 32 mm

Długość prowadnicy piły 2000 mm

Silniki napędowe:

+ dodatkowo ostrzenie na mokro: 

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

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

Masa 320 kg

OSW-5A, OSW-5AX
Zakres ostrzonych średnic 100-1000 mm

Typy ostrzonych uzębień GM, GS, GT, GW, GD, GA, GR/GM

Zakres ostrzonych kątów natarcia -5 do +35 stopni

Zakres ostrzonych kątów przyłożenia 13 do 25 stopni

Zakres kątów ostrzonych płaszczyzn 
skośnych

0 do 45 stopni lewo-prawo

Ściernica diamentowa płaska typ 4A2 150 × 32 × 6 × 2 mm

Szybkość podawania 20 zębów/min

Podziałka zęba 6 do 120 mm

Silniki napędowe:
– ściernicy
– posuwu
– elektropompki

– 0,37 kW/400 V/2800 obr.
– 0,55 kW/400 V/1500 obr.
– 0,10 kW/400 V/2800 obr.

Gabaryty ostrzarki (m) 0,90 × 1,20 × wys. 1,65

Masa OSW-5A – 400 kg
OSW-5AX – 450 kg

OSW-5M
Zakres ostrzonych średnic 100 do 600 mm

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

Zakres ostrzonych kątów natarcia -5 do +30 stopni

Zakres ostrzonych kątów przyłożenia 10 do 25 stopni

Zakres ostrzonych kątów płaszczyzn 
skośnych

0 do 20 stopni lewo-prawo

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

Szybkość podawania – posuw ręczny 
przezdźwignia 

do 30 zębów/min

Podziałka ostrzonych zębów 10 do 120 mm

Silniki napędowe:
– ściernicy
– elektropompki

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

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

Masa 180 kg

Urządzeniem, które pozwa-
la na szybkie, automatyczne 
ostrzenie pił tarczowych z wę-
glikiem spiekanym o różnych 
typach uzębień i średnicach od 
100 do 1000 mm jest ostrzar-
ka OSW-5A i OSW-5AX.  Moduł 
elektroniczny umożliwia progra-
mowanie ilości ostrzeń zęba, 
po czym cykl ostrzenia zosta-
je samoczynnie zatrzymany, 
a prawidłowe chłodzenie strefy 
ostrzenia zęba zapewnia elek-
tropompka. Model OSW-5AX 
różni się od modelu OSW-5A 
jedynie funkcją ostrzenia płasz-
czyzn skośnych przyłożenia do 
45 stopni, pozostałe parametry 
obu typów są identyczne.

W ofercie firmy ZM DROZ-
DOWSKI znajduje się także 

manualna ostrzarka do pił tar-
czowych z węglikiem spiekanym 
– model OSW-5M, która spraw-
dzi się przy wielu różnych typach 
uzębienia. Zakres średnic pił wy-
nosi od 100 do 600 mm. Posuwy 
robocze wykonywane są ręcznie 
przez obsługującego za pomo-
cą dźwigni. W trakcie zbliżania 
się ściernicy do zęba ostrzo-
nego następuje samoczynne 
zaciśnięcie piły, umożliwiające 
stosowanie dużych naddatków 
na szlifowanie. Ostrzarka jest 
wyposażona w elektropompkę 
do chłodzenia strefy ostrzenia 
zęba oraz w stanowiskowe 
oświetlenie 24V.

W cyklu półautomatycznym 
pracuje z kolei ostrzarka do pił 
taśmowych OW-4. Szerokość 

Ostrzarka OS-2M

ostrzonych pił to 15 - 60 mm.  
Płynna regulacja skoku ścier-
nicy (góra-dół) daje możliwość 
ustawienia różnych wysokości 
zęba, natomiast wielkość po-
działki zęba jest przystosowa-
na w standardzie do podziałki 

22 mm (inne podziałki na indy-
widualne zamówienie). Zmiany 
parametrów zęba dokonuje 
ręcznie operator. Tarcza ścier-
na otrzymuje napęd od silnika 
elektrycznego, natomiast po-
suw piły napędzany jest przez 
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Ostrzarka OW-4 do pił taśmowych Ostrzarka do pił OWM-4M

OWM-4M
Długość ostrzenia pił taśmowych 2000 do 5500 mm

Szerokość ostrzonych pił 15 do 80 mm

Wysokość ostrzonych zębów zależnie od profilu 3 do 12 mm

Podziałka ostrzonych zębów 4 do 38 mm

Zakres kąta natarcia ostrzenia 2 do 25 stopni

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

Napędy 400 V:
– wrzeciono
– posuw

– 0,18 KW/2800 obr.
– 0,18 KW/0,25 kW

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

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

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

Masa 130 kg

OW-4
Długość ostrzonych pił taśmowych 2400-5000 mm

Szerokość ostrzonych pił taśmowych 15-60 mm

Wysokość ostrzonych zębów 4-7 mm

Zakres kąta natarcia 1-20 stopni

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

Szybkość ostrzenia 40 zębów/min

Napęd:
– wrzeciono
– posuw

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

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

Gabaryty maszyny 800 × 700 × wys. 1300 mm

Waga 120 kg

motoreduktor. Maszyna posiada 
krzywkę, która umożliwia uzy-
skanie wielu modyfikacji profilu 
zęba poprzez różne kombinacje 
położenia zabieraka. Jeden ob-
rót krzywki zamyka cykl ostrze-
nia jednego zęba. Ostrzarka 
wyposażona jest w pompkę do 
chłodzenia zęba podczas proce-
su ostrzenia. 

Rozwinięciem powyższego 
modelu jest ostrzarka OWM-4M. 
Umożliwia ona ostrzenie dowol-
nych kształtów zęba z podziałką 
od 4 do 38 mm. Po zastosowa-
niu dodatkowego wyposażenia 
można na niej ostrzyć również 
piły do małych pilarek ramo-
wych pionowych (jak PRP-58 
firmy Drozdowski), piły do mini-
-gatrów (Neva itp.) oraz piły tar-
czowe rozwierane lub stellitowe 
o średnicy od 100 do 350mm.

Ostrzarki OS-2M, OW-4 oraz 
OWM-4m standardowo wyposa-
żone są w ściernicę ceramiczną, 
która układa się samoczynnie do 
profilu zęba jaki ostrzarka ma za-
dany i nie wymaga dodatkowego 

ręcznego profilowania przez 
operatora, pod warunkiem że 
przestrzega on elementarnych 
zasad ostrzenia. Nowa ścierni-
ca uzyskuje właściwy profil już 
po około 30 minutach pracy. 
Bardzo ważne jest również do-
branie ściernicy pod względem 
twardości i ziarnistości. Parame-
try ściernicy podaje producent 
na podstawie charakterystyki 
ostrzarki, tzn. prędkości obro-
towej wrzeciona, łożyskowania 
wrzeciona oraz rodzaju ostrzo-
nych pił. Jeśli ściernica zbyt łatwo  
„przypala” piłę (nawet na cienkim 
szlifie), należy zastosować ścier-
nicę o klasę miększą lub grub-
sze ziarno. Jeśli natomiast zbyt 
szybko się „sypie”, konieczna 
jest zmiana o klasę twardszą lub 
drobniejsze ziarno. Kolor ścierni-
cy nie jest ważnym parametrem 
w przypadku ostrzenia w/w ty-
pów pił.  

Ostrzarki OW-4 i OWM-
-4M mogą być również szybko 
przestawione w funkcję pracy ze 
ściernicą borazonową. Jednak 
ZM DROZDOWSKI nie poleca 
stosowania borazonu użytkow-
nikom, którzy posiadają piły ta-
śmowe o różnorodnych kątach 
natarcia i wysokościach zęba 
stosownie do drewna miękkie-
go oraz twardego, gdyż wów-
czas uciążliwe, czasochłonne 
i kosztowne  staje się wymie-
nianie ściernic borazonowych 
na ostrzarce.                          

  |  Drozdowski

R E K L A M A

UNIWERSALNA OSTRZARKA PIŁ DO DREWNA OS-2M OSTRZARKA PIŁ TARCZOWYCH OSW-5A, OSW-5AX

• 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)

• Zakres ostrzonych średnic: 100-1000 mm
• Typy ostrzonych uzębień: GM, GS, GT, GW, GD, GA, GR/GM
• Zakres ostrzonych kątów natarcia: -5 do +35 stopni
• Zakres ostrzonych kątów przyłożenia: 13 do 25 stopni
• Zakres kątów ostrzonych płaszczyzn skośnych: 0 do 45 stopni lewo/prawo
• Ściernica diamentowa płaska typ 4A2: 150 × 32 × 6 × 2 mm
• Szybkość podawania: 12 i 20 zębów/min
• Podziałka zęba: 6 do 120 mm
• Silniki napędowe: - ściernicy: 0,37 kW / 400 V / 2800 obr.
   - posuwu: 0,55 kW / 400 V / 1500 obr.
   - elektropompki: 0,10 kW / 400 V / 2800 obr.
• Gabaryty ostrzarki (m): 0,90 × 1,20 × wys. 1,65
• Masa: - OSW-5A: 400 kg
  - OSW-5AX: 450 kg

Pławo 118, 39-305 Borowa 
tel./fax: +48 17 58 155 95  |  17 58 153 30  |  17 58 153 73
www.drozdowski.com.pl
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Artykuły objęte ofertą specjal-
ną charakteryzują się precyzją 
i wytrzymałością – tak, by użyt-
kowanie ich było jak najbardziej 
komfortowe niezależnie od 
warunków. Produkty promo-
cyjne dostępne są w sklepach 
stacjonarnych, w e-sklepie oraz 
u przedstawicieli handlowych 
Würth Polska. Wśród artykułów 
objętych promocją znajdą coś 
dla siebie zarówno elektrycy, 
jak i mechanicy oraz serwisan-
ci maszyn.

Zestaw kluczy 
nasadowych 
1/4” + 1/2”

Promocja na narzędzia ręczne Würth – 
dla serwisantów maszyn i mechaników

Ponad 60 artykułów z kategorii narzędzi ręcznych – aż tyle produktów do 15 marca 
objętych jest ofertą promocyjną „Precyzja i doskonałość” firmy Würth Polska. 
Wśród nich znajduje się wiele narzędzi z flagowej linii Zebra.

¼ cala i ½ cala, 3 przedłużenia 
(25 mm, 150 mm, 150 mm w wer-
sji elastycznej w narzędziach 1/4”, 
53, 125, 250 mm w opcji 1/2”), 1 
przegub Kardana (w wersji ¼ cala 
i ½ cala), 1 adapter z uchwytem 
szybkowymiennym do typowych 
bitów ¼ cala.

Zestaw kluczy 
składanych, 
uniwersalnych

Uniwersalny zestaw 
kluczy nasadowych 
1/4” – 34 elementy

jest automatycznie chowane 
do wnętrza rękojeści po pod-
niesieniu palca z suwaka noża. 
W uchwycie znajduje się maga-
zynek na dodatkowe 5 ostrzy, co 
umożliwia ich łatwą wymianę 
w razie konieczności. Ergono-
miczny kształt i antypoślizgo-
wy materiał zapewnia komfort 
i bezpieczeństwo użytkowania. 
Długość noża to 170 mm.

To zestaw, który zawiera 9 
kluczy imbusowych, wykona-
nych z hartowanej, ocynkowanej 
stali chromo-wanadowej. Obu-
dowę ergonomicznego uchwytu 
wzmocniono włóknem szkla-
nym. Wybór żądanego ostrza 
ułatwia przycisk. Możliwe jest 
obrócenie kluczy o 180o i zasto-
sowanie zestawu jako wkręta-
ka. Wszechstronność produktu 
umożliwia wykorzystywanie go 
zarówno w warsztacie, jak i na 
drodze. Cechy charakterystycz-
ne zestawu to sześciokątne, 
chromowane matowo klingi, 
końcówki imbusowe, TX25, 
PH2, płaska, obudowa z tworzy-
wa sztucznego wzmocnionego 
włóknem szklanym. Klucze im-
busowe dostępne są w rozmia-
rach: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm.

Uniwersalny zestaw narzędzi 
o szerokim spektrum zastosowań. 
Komplet składa się z nasadek 
i bitów wraz z przedłużkami oraz 
pokrętłem, które wyróżnia się 
wzmocnionym mechanizmem 
ząbkowanym (48 zębów) i rękoje-
ścią wkrętakową. Nasadki MULTI 
pozwalają na obsługę pięciu naj-
częściej spotykanych łbów śrub 
(metryczny sześciokąt, metryczny 
kwadrat, metryczny łeb 12-kątny, 
calowy sześciokąt i łeb TX). Ela-
styczna przedłużka umożliwia 
montaż w trudno dostępnych 
miejscach. Blokada na wrzecionie 
pokrętła zapobiega niezamierzo-
nemu rozłączeniu kluczy lub ada-
pterów. Zestaw jest dostarczany 
wraz z wkładką z twardej pian-
ki, co zapewnia mocne i pewne 
trzymanie włożonego do gniazda 
narzędzia. Stalowe opakowanie 
w formie kasety gwarantuje bez-
pieczny transport narzędzi.

Nóż bezpieczny 
Würth Polska

Produkt spełnia wymogi 
pierwszej klasy bezpieczeństwa. 
Dzięki zamontowanej spręży-
nie jego bimetaliczne ostrze 

Zestaw składa się z 59 ele-
mentów. Klucze posiadają pokrę-
tło grzechotkowe (48-zębowe) 
nowej konstrukcji z olejoodpor-
ną rękojeścią i przełącznikiem 
dźwigniowym do zmiany kierun-
ku działania. Blokada nasadki na 
wrzecionie zabezpiecza przed 
niezamierzonym rozłączeniem 
elementów. Konstrukcja kluczy 
z 6-kątnym profilem jest przysto-
sowana do przenoszenia maksy-
malnych momentów obrotowych. 
Zestaw zawiera dwukierunkowe 
pokrętła z grzechotką – w wersji 

Nóż bezpieczny. 
Klasa 
bezpieczeństwa 2

Narzędzie charakteryzuje 
się automatycznym chowaniem 
ostrza po zakończeniu cięcia. 
W celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa proces ten jest niezależny 
od użytkownika. Możliwa jest 
beznarzędziowa wymiana sta-
lowego ostrza. Zastosowanie 
antypoślizgowego aluminium 
na 3-komponentowym uchwy-
cie gwarantuje komfortowe 
użytkowanie. Długość całkowita 
noża to 160 mm.                  

  |  Würth Polska
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„Nowy typoszereg filtrów za-
pełnia istniejącą w naszej 
ofercie niszę. Dotychczas nasi 
klienci mieli do wyboru albo 
duże filtry MultiStar, których 
budowa każdorazowo jest 
opracowywana w zależności 
od potrzeb, dostępnego miej-
sca i zaplanowanego wariantu 
odbioru z filtra wytrąconego 
w nim odpadu, albo małe, mo-
bilne urządzenia Vacumobil, 
które trafiały wszędzie tam, 
gdzie nie było możliwości lub 
nie opłacało się instalowanie 
stacjonarnych, dużych urządzeń 
filtrujących” – mówi szef biura 
techniczno-handlowego firmy 
Höcker Polytechnik, Władysław 
Kisielewicz. „Od teraz możemy 
zaproponować klientom urzą-
dzenie „pośrednie”, łączące 
w sobie prostą obsługę i funk-
cjonalność odpylaczy Vacumo-
bil z wydajnością potężnych 
filtrów MultiStar” – dodaje.

MultiStar C – 
budowa modułowa

Hybrydowe filtry Multi-
Star mają innowacyjną kon-
strukcję, która pozwala na 
prosty montaż w ciągu kilku 
godzin. Urządzenia dostar-
czane są w trzech wstępnie 

MultiStar C – nowość 
– hybryda w ofercie Höcker Polytechnik

Filtry MultiStar, projektowane pod potrzeby dużych i średnich zakładów 
przemysłu drzewnego, tartacznego i producentów mebli posiadających 
rozbudowane parki maszynowe i kompletne linie produkcyjne oraz mobilne 
centrale odpylające Vacumobil dedykowane dla małych i średnich zakładów 
obróbki drewna, poszukujących wydajnych odpylaczy z możliwością 
dopasowania do indywidualnych potrzeb. Te dwie grupy produktów 
posłużyły firmie Höcker Polytechnik jako baza do stworzenia zupełnie 
nowego rozwiązania – hybrydowych filtrów MultiStar C.

zmontowanych modu łach, 
a dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa całej instalacji konieczne 
jest użycie dźwigu. Ich atutem, 
obok prostego montażu jest 
też kompaktowa budowa, bo 
do instalacji potrzeba zaledwie 
10 m² powierzchni.

Do ko łnierza wyloto-
wego modułu dachowego 

standardowo można podłączyć 
kanał recyrkulacji powietrza po-
wrotnego. Regeneracja ręka-
wów filtracyjnych filtra odbywa 
się poprzez przedmuchiwanie 
sprężonym powietrzem.

W module filtracyjnym, 
dzięki podwójnemu wdmu-
chiwaniu mieszaniny pył/
powietrze przez dwa moduły 

wlotowe, udało się uzyskać 
zmniejszenie prędkości do-
pływu, co pozwala na oszczę-
dzanie materiału filtrującego. 
Jeden lub dwa wentylatory, 
zaprojektowane specjalnie dla 
tego typoszeregu urządzeń, 
zapewniają z kolei maksymal-
ną wydajność przy minimalnym 
zużyciu energii. Zastosowano 

Filtry MultiStar C sprawdzą się nie tylko w branży drzewnej czy przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
ale także przemyśle drukarskim, recyklingowym, w produkcji opakowań czy tektury falistej.
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tu rękawy filtracyjne, wykonane 
z wysokiej jakości materiału fil-
tracyjnego z koszami podtrzy-
mującymi.

Obudowa filtra jest sa-
monośną konstrukcją z ocyn-
kowanej blachy stalowej, co 
pozwala spełnić wysokie wy-
magania związane z warun-
kami pracy podczas działania 
podciśnienia.

Dostępnych jest sześć 
wersji obudowy filtra Multi-
Star C, każdy z trzema opcjami 

Do montażu hybrydowych filtrów MultiStar konieczne jest użycie dźwigu. Całość prac zajmuje kilka godzin.

Filtr MultiStar z brykieciarką.

rozładowania, co daje 18 róż-
nych możliwości dopasowania 
do potrzeb klienta.

„Seria hybrydowych filtrów 
MultiStar C pokrywa zapotrze-
bowanie tych zakładów, w któ-
rych trzeba uzyskać wydajność 
do 30.000 m³ na godzinę. 
Dzięki doskonałemu stosun-
kowi wydajności do ceny filtry 
te zaspokoją potrzeby nawet 
najbardziej wymagających 
klientów” – podkreśla Włady-
sław Kisielewicz.

Elastyczny 
i wszechstronny filtr

Filtry MultiStar C kierowa-
ne są do wielu branż i poradzą 
sobie z filtracją różnych mate-
riałów. Obok branży drzewnej 
czy przetwórstwa tworzyw 
sztucznych świetnie sprawdzą 
się też w przemyśle drukarskim, 
recyklingowym, w produkcji 
opakowań czy tektury falistej.

Na życzenie klienta filtry 
mogą współpracować z syste-
mami Smart Home lub zostać 

włączone w sieć intranet, co daje 
pełną kontrolę nad działaniem 
urządzeń z dowolnego miejsca.

Czyszczenie 
rękawów 
filtracyjnych 
filtra sprężonym 
powietrzem

Rozwiązaniem cenionym 
przez wielu klientów firmy Höcker 
Polytechnik jest czyszczenie rę-
kawów filtracyjnych sprężonym 
powietrzem. Atutami takiego 
systemu regeneracji jest przede 
wszystkim ciągłe czyszczenie 
filtrów bez przerw w produkcji, 
a także niskie zużycie sprężo-
nego powietrza. Taki sposób 
regeneracji nadaje się do niemal 
każdego rodzaju materiałów i py-
łów oraz gwarantuje najwyższą 
skuteczność filtracji dzięki nie-
wielkiemu zanieczyszczeniu fil-
tra. Przekłada się to również na 
wydłużenie żywotności worków 
filtracyjnych.

Filtry MultiStar CT wypo-
sażone są w 6 zbiorników o po-
jemności 1050 litrów, w których 
zbierane są wytrącone w filtrze 
odpady. Każdy z nich posiada 
segment odcinający, co pozwa-
la na opróżnienie zbiornika bez 
konieczności przerywania pracy 
całego systemu.
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„Bardzo praktycznym roz-
wiązaniem jest filtr MultiStar 
CP z zintegrowaną brykieciar-
ką, która bezpośrednio prze-
twarza odpylony materiał do 
postaci brykietu. Takie rozwią-
zanie sprawdzi się szczególnie 
w przypadku, gdy trafiający do 
brykieciarki materiał jest drobny 
lub średniej wielkości, pozwala-
jąc efektywnie zagospodarować 
wytrącone w filtrach odpady” – 
mówi Władysław Kisielewicz.

Filtry MultiStarC 
dostarczane są w trzech 

wstępnie zmontowanych 
modułach.

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

R E K L A M A

Czyszczenie rękawów filtracyjnych filtra odbywa się przy wykorzystaniu 
sprężonego powietrza.

Zastosowanie obrotowej śluzy celkowej umożliwia wsypywanie 
materiału bezpośrednio do kontenerów lub podawanie go do systemu 
transportującego (np. do silosu lub kontenera).

Hybrydowe filtry MultiStar CT wyposażone są w 6 zbiorników o pojem-
ności 1050 litrów, w których zbierane są wytrącone w filtrze odpady.

Inną możliwością jest za-
stosowanie obrotowej śluzy 
celkowej – MultiStar CZ, która 
wysypuje materiał np. bezpo-
średnio do kontenerów lub 
podaje porcje materiału do sys-
temu transportującego, np. do 
silosu lub kontenera. Wszystkie 
śluzy są testowane i certyfiko-
wane pod względem odporno-
ści ogniowej.                          

  |  Höcker Polytechnik
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Prasa trapezowa jednostronna Typ PTJ.

Oferowane przez STEBLO pra-
sy trapezowe czy o nacisku 
pionowym można dopasować 
do specyfiki produkcji przedsię-
biorstwa, w którym maszyny 
będą pracować. Dotyczy to nie 
tylko ich wymiarów, ale także 
bogatego pakietu dodatkowego 
osprzętu. Ponadto każdą prasę 
dostępną w salonie firmowym 
STEBLO można na miejscu 
wypróbować i przetestować na 
własnych komponentach, co 
pozwoli uniknąć ewentualnych 
problemów z niedopasowaniem 
sprzętu do realnych potrzeb.

Prasy trapezowe
Prasy trapezowe zasilane 

są sprężarką o regulowanym 
ciśnieniu, a wielkość siły doci-
sku siłownika przeponowego 
jest regulowana bezstopniowo 
ciśnieniem powietrza. Bezstop-
niową regulację uzyskuje się 
przez zainstalowanie reduktora 
z zaworem zwrotnym wraz z blo-
kiem oczyszczania powietrza (w 
komplecie).

Główny docisk prasujący 
podzielony jest na sekcje doci-
skowe, przy czym każdą sekcję 
dociskową stanowi siłownik 
pneumatyczny z belką docisko-
wą. Belka dociskowa posiada 

Jaką prasę do klejenia 
drewna wybrać?

Prasy trapezowe i o nacisku pionowym to urządzenia o prostej konstrukcji, 
co jednak nie oznacza, że ich wykonanie jest zadaniem łatwym. 
Zaprojektowanie i skonstruowanie urządzenia, które swoją ważną rolę, 
jaką jest łączenie klejonych elementów, będzie pełnić dobrze i niezawodnie, 
wymaga dużej wiedzy, doświadczenia oraz profesjonalnych maszyn. 
Wszystkie atuty wymienione powyżej ma firma STEBLO, która nie tylko 
produkuje prasy, ale i konfiguruje je zgodnie z wymaganiami klienta.

cztery sworznie prowadzone 
w prowadnicach cylindrycznych.

Na każdym sworzniu belki 
dociskowej znajduje się sprężyna 
rozprężna, która powoduje po-
wrót belki dociskowej do pozycji 
wyjściowej na skutek przestero-
wania zaworu. Każdy siłownik 
ma skok 45 mm i jest sterowany 
indywidualnie zaworem z dźwi-
gnią ręczną. Do wyrównywania 
płaszczyzny elementów klejo-
nych przeznaczone są dociski 
wyrównujące (pneumatyczne 
lub mechaniczne), które prze-
suwa się na rolkach tocznych 
wzdłuż toru jezdnego górnego 
i prowadnicy dolnej. Tego typu 
pneumatyczne prasy są wyposa-
żone w jedno lub dwa pola robo-
cze i przeznaczone są do klejenia 
elementów drewnianych w płyty, 
krawędziaki, belki, stopnie scho-
dowe, do obłogowania.

Prasy o nacisku 
pionowym

Prasy o nacisku pionowym 
wykonane są z odpowiednio 
zespawanych, stalowych kształ-
towników konstrukcyjnych lub 
z płyt stalowych. Belka doci-
skowa ustawiona poprzecznie 
prowadzona jest w czterech 
prowadnicach sworzniowych, 

PRASA PTJ
Pola robocze 1

Siłowniki dociskowe  
(ilość zależy od długości klejenia) 4-8 szt.

Dociski wyrównujące  
(ilość zależy od sekcji dociskowych) 6-9 szt.

Długość klejenia (do ustalenia) 2500-6000 mm

Szerokość klejenia 100-1030 mm

Grubość klejenia 20-160 mm

Ciśnienie robocze 0,6 MPa

Ciśnienie stosowane 0,2-1 MPa

Regulacja szerokości klejenia  
– opcja z podtrzymkami co 100 mm
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Prasa pneumatyczna trapezowa PTD.

R E K L A M A

Prasa do montażu korpusów meblowych.

Prasa o nacisku 
pionowym Typ PNP.

PRASA PTD
Pola robocze 2

Siłowniki dociskowe  
(ilość zależy od długości klejenia) 8-16 szt.

Dociski wyrównujące  
(ilość zależy od sekcji dociskowych) 12-18 szt.

Długość klejenia (do ustalenia) 2500-6000 mm

Szerokość klejenia 100-1030 mm

Grubość klejenia 20-160 mm

Ciśnienie robocze 0,6 MPa

Ciśnienie stosowane 0,2-1 MPa

Regulacja szerokości klejenia  
– opcja z podtrzymkami co 100 mm

PRASA PNP
Pola robocze 1

Siłowniki dociskowe  
(ilość zależy od długości klejenia) 2-14 szt.

Długość klejenia (do ustalenia) 500-3000 mm

Szerokość klejenia (do ustalenia) 250-1500 mm

Wysokość klejenia (do ustalenia) 450-750 mm

Ciśnienie robocze 0,35 MPa

a powrót docisku na pozycję wyj-
ściową wywołują cztery sprężyny 
odciągowe.

Stół roboczy prasy wykonany 
jest z kształtowników konstruk-
cyjnych, które połączone są ze 
sobą złączami spawanymi oraz 
skratowane. Na stole ułożona 
i zamocowana jest odpowiednimi 
śrubami płyta sklejkowa twarda 
wodoodporna. Powietrze dopro-
wadzane jest za pomocą zawo-
rów. Maksymalny nacisk na 1 cm² 
powierzchni klejonej wynosi ok. 4 
kg, a nacisk siły jest regulowany 
wielkością ciśnienia. Do przygo-
towania powietrza służy reduk-
tor z zakresem regulacji ciśnienia 
0-1 MPa z zaworem zwrotnym 
i oczyszczaniem powietrza do 5 
µm. Z reduktora wyprowadzony 
jest wąż zbrojony z końcówką 
do szybkozłączki. Każda sekcja 
składa się z jednego siłownika 
przeponowego sterowanego 

zaworem dźwigniowym, przy 
czym skok siłownika wynosi 
maks. 45 mm. Górny stół jest 
podzielony na sekcje dociskowe, 
przy czym każda z nich ma od-
dzielne sterowanie, co umożliwia 
klejenie płyt o maksymalnych 
rozmiarach lub klejenie kilku płyt 
o mniejszych rozmiarach z wyko-
rzystaniem tylko tej części pra-
sy, 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, zachowuje 
identyczne parametry. Są one 
przeznaczone do klejenia drew-
na (oraz PVC) w bloki i warstwy, 
do obłogowania i okleinowania 
na zimno.                       

  |  Steblo
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Miernik wilgotności HYGROPEN służy 
do pomiaru wilgotności drewna, materia-
łów budowlanych, powietrza i temperatury 
otoczenia. Posiada wbudowany mikropro-
cesor i dobrej jakości sensory wilgotności 
i temperatury powietrza, które zapewniają 
bardzo dobrą dokładność pomiarów. Bar-
dzo przydatny przy pracach wykończenio-
wych (np. układaniu parkietów).

Urządzenie K2 przeznaczone jest do bie-
żącej kontroli wilgotności drewna w trakcie 
suszenia i umożliwia pomiar w dwóch 
punktach. Wszystkie układy elektronicz-
ne umieszczone są na zewnątrz suszarni. 
Układ składa się z płytki z dwoma przetwor-
nikami (bez obudowy) i odbiornika w obudo-
wie o wym. 100 x 100 x 150 mm. Płytka 
z przetwornikami jest mocowana na szynie 
montażowej, a odbiornik na szynie albo 
w kwadratowym otworze 100 x 100 mm.

Miernik wilgotności i temperatury 
TROP-1 służy do ciągłego, automatycznego 
pomiaru wilgotności i temperatury trocin 
oraz innych materiałów sypkich (np. torfu, 
ciętej słomy). Stosuje się go w kontroli 
procesów suszenia i przy produkcji pelletu 
i brykietu. Zakres pomiarowy zależy od 
rodzaju materiału i wynosi w przybliżeniu 
4-60%. Zastosowanie siłowników pneu-
matycznych eliminuje niebezpieczeństwo 
pożaru.

Miernik wilgotności HGR-9 to tani, uni-
wersalny i prosty w obsłudze elektroniczny 
przyrząd do pomiaru wilgotności drewna 
i betonu. Jest przydatny przy układaniu 
parkietów i podłóg drewnianych. Mimo 
małych rozmiarów miernik zapewnia 
bardzo dobrą dokładność pomiarów dzięki 
wykorzystaniu specjalistycznego mikro-
procesora.

Wilgotnościomierze Tanel
Firma TANEL od 37 lat produkuje wilgotnościomierze do drewna, biomasy, 
powietrza, betonu i innych materiałów, a od 2008 r. prowadzi też laboratorium 
pomiarowe zajmujące się testowaniem i kalibracją wilgotnościomierzy 
i opracowywaniem charakterystyk pomiarowych dla pomiarów wilgotności 
różnych materiałów.

Wilgotnościomierz-młotek z kompensacją 
temperatury i wyborem gatunku drewna 
HIT-3 posiada duży wyświetlacz LCD i er-
gonomiczny uchwyt. Korpus jest wykona-
ny ze stali chromowanej. Umożliwia wybór 
gatunku drewna (9 grup gatunków, w tym 
270 egzotycznych). Zakres pomiarowy 
od 6% do 60% wilgotności, kompensacja 
temperatury od -10°C do 60°C.

Wilgotnościomierz z kompensacją 
temperatury i wyborem gatunku drewna 
HIT-5. Zakres pomiarowy wynosi od 6% do 
60% wilgotności bezwzględnej. Podobnie 
jak model HIT-3 umożliwia wybór gatun-
ku drewna, a prostotę obsługi zapewnia 
wygodny uchwyt i duży wyświetlacz LCD. 
Przeznaczony jest do pomiaru wilgotności 
dużych (grubych) elementów.
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Wilgotnościomierz WIP-22D przezna-
czony jest do szybkiego, bezinwazyjnego 
pomiaru wilgotności drewna na zasadzie 
pomiaru stałej dielektrycznej. Drewno jest 
penetrowane przez generowane w wilgot-
nościomierzu pole elektromagnetyczne. 
Wyposażony jest w pokrętła umożliwiające 
nastawienie gęstości i grubości drew-
na. Pozwala mierzyć wilgotność drewna 
o grubości od 10 do 60 mm i gęstości od 
0,3 do 1,1 g/cm w zakresie od 4% do 60% 
wilgotności.

Wilgotnościomierz WIP-24 służy do 
szybkiego i bezinwazyjnego pomiaru 
wilgotności drewna i materiałów budow-
lanych, a jego obsługa jest bardzo prosta. 
Umożliwia on pomiar praktycznie wszyst-
kich gatunków drewna. Wartości gęstości 
najpopularniejszych gatunków drewna 
i najczęściej spotykanych materiałów 
budowlanych znajdują się na tylnej ściance 
przyrządu.

Miernik WPS-2 jest zmodyfikowaną 
wersją wilgotnościomierza WIP-22D. 
W mierniku nastawia się współczynnik WB 
i grubość płyty (sklejki). Współczynnik WB 
jest parametrem charakteryzującym daną 
płytę. Zakres nastaw współczynnika WB 
jest odpowiedni do pomiarów wilgotności 
płyt wiórowych, MFP, płyt OSB, płyt MDF 
i HDF, płyt pilśniowych, sklejek liściastych 
i iglastych. Cena przyrządu obejmuje 
wzorcowanie dla dwóch próbek (płyty 
lub sklejki) dostarczonych przez nabywcę. 
Zestaw zawiera również płytkę kalibracyj-
ną z poliacetalu, która pozwala sprawdzić 
poprawność działania przyrządu po dowol-
nym okresie eksploatacji.

Miernik PWT-8FIT przeznaczony jest do 
stacjonarnego pomiaru wilgotności i tempe-
ratury drewna oraz temperatury wewnątrz 
komory i umożliwia drukowanie wyników 
na drukarce. Stosuje się go przy produkcji 
opakowań drewnianych, a w szczególności 
palet typu EUR. Pozwala spełnić wymaga-
nia fitosanitarne (ISPM 15, „Wytyczne dla 
unormowania drewnianych materiałów 
opakowaniowych w handlu międzynarodo-
wym”) w zakresie dokumentowania obróbki 
cieplnej drewna (temperatura, czas) oraz 
wilgotności końcowej drewna (palet). Jest 
zgodny z zaleceniami Instytutu Technologii 
Drewna w Poznaniu.

Wilgotnościomierz do drewna WRD-100 
służy do pomiaru w zakresie od 6% do 
100% wilgotności bezwzględnej drewna 
i stosuje się go w przemyśle drzewnym, 
leśnictwie i przy produkcji wyrobów 
z drewna. Przeznaczony jest do 11 gatun-
ków drewna: sosny, świerku, jodły, jaworu, 
brzozy, klonu, jesionu, orzecha, dębu, buku 
i topoli. Wyposażony jest w 11-pozycyjny 
układ kompensacji wpływu temperatu-
ry. Posiada dwie elektrody: ręczną oraz 
młotkową, można go ponadto doposażyć 
w elektrodę bezwładnościową EB-1.

Wilgotnościomierz trocin WTR-1E jest 
nowoczesnym, elektronicznym przyrzą-
dem do pomiaru wilgotności trocin, pyłów, 
wiórów, zrębków i innych rozdrobnionych 
odpadów drewna. Jego podstawowym 
przeznaczeniem jest ocena wilgotności 
materiałów w procesie produkcji pelletu 
i brykietu. Może także służyć do orienta-
cyjnego pomiaru wilgotności gotowych 
pelletów (po rozdrobnieniu) oraz bardzo 
mokrych trocin. Przyrząd wyposażony jest 
w układ kompensacji temperatury.

R E K L A M A
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Nowoczesne maszyny  
na miarę naszych czasów

Centrum obrócze ProNest, zaawansowane obrabiarki 5-osiowe, centrum obróbcze 
do nestingu czy hybrydowe centrum obróbcze CNC ze stołem belkowym to 
innowacyjne rozwiązania, jakie znajdziemy w ofercie firmy SERON.

Centrum obróbcze ProNest jest 
kierowane do przemysłu meblarskie-
go produkującego meble skrzyniowe 
i tapicerowane. Ma zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie ceni się automaty-

zację obróbki płyt wielkoformatowych. 
Sprawdzi się przy nestingu płyt meblo-

wych, produkcji frontów meblowych, jak 
również obróbce sklejek, płyt wiórowych, litego 

drewna i tworzyw sztucznych.
W standardowej konfiguracji centrum posiada pole robocze 

o wielkości 2100 mm na 3100 mm. Elementy automatyzujące pro-
ces produkcyjny to: intuicyjne oprogramowanie do projektowania 
mebli umożliwiające niemal natychmiastowy nesting elementów 
na materiale, system podawczo-odbiorczy, elektrowrzeciono 
główne o mocy 15 kW, 12 pozycyjny rewolwerowy magazyn 
narzędzi oraz do 27 głowic wiertarskich.

ProNest rozpoczyna pracę gdy paleta płyt meblowych 
w pełnym wymiarze trafia na podajnik, następnie pojedynczo 
pobierane płyty przenoszone są na stół roboczy, gdzie nastę-
puje  proces obróbczy. Po wykonanej operacji gotowe formatki 
transportowane są na taśmowy stół odbiorczy. W trakcie tego 
procesu automatyczny system odciągowy zbiera pozostałości 
pyłu. System odbiorczy wyposażony jest w czujnik materiało-
wy, który powoduje zatrzymanie taśmociągu w odpowiedniej 
pozycji, co umożliwia operatorowi swobodne zdjęcie gotowych 
formatek. Centrum obróbcze w tym czasie dokonuje operacji na 
kolejnej płycie. 

Nowa generacja maszyn 5-osiowych 
to innowacyjne rozwiązanie dla przed-
siębiorstw wykonujących modele, 
formy do termoformowania, lamino-
wania i odlewania, rzeźby, wykrojniki 

i wszelkiego rodzaju elementy 3D. 
Materiały, które można na niej obrabiać 

to m.in. aluminium, kompozyty, tworzywa 
sztuczne, żywica, drewno i materiały drewno-

pochodne i modelarskie.
Zastosowanie uchylno-obrotowego wrzeciona daje możliwość 

pracy w osiach A i C. Seria maszyn 5-osiowych charakteryzuje 
się wysoką precyzją, dynamiką i szybkością pracy. Ergonomicz-
na konstrukcja składa się ze stałego stołu oraz ruchomej bramy 
i sprawdzi się w obróbce złożonych przestrzennych brył, stosowa-
nych np. w przemyśle motoryzacyjnym lub lotniczym. Maszyna 
wykonana jest z solidnych, żebrowanych i spawanych elemen-
tów stalowych. Wysoką poprawność jej geometrii gwarantuje 
precyzyjna obróbka z jednego mocowania wcześniej odprężonej 
konstrukcji o masie sięgającej nawet 30 ton. 

Aktywna kontrola punktu krańcowego narzędzia w 5 osiach 
(RTCP) czy możliwość obróbki symultanicznej jest możliwa 
dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu sterowania czasu 
rzeczywistego z dynamiczną analizą trajektorii oraz łączem 
Ethernet, które pozwala na zdalne kontrolowanie parametrów 
maszyny. Dzięki temu możliwe jest całkowite zautomatyzowanie 
procesu produkcyjnego. 
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R E K L A M A

Hybrydowe centrum obróbcze CNC 
ze stołem belkowym 2141 ProDual 
to profesjonalna obrabiarka do ne-
stingu płyt meblowych oraz obróbki 
elementów z litego drewna. Maszyna 

została zaprojektowana z myślą o za-
kładach o zróżnicowanym charakterze 

produkcji. Próżniowy stół sekcyjny jest 
doskonałym rozwiązaniem do nestingu i na-

wiertów pionowych płyt meblowych. Opcjonalne wyposażenie 
maszyny w agregat wiertarski pozwala na wręcz błyskawiczne 
otworowanie pionowe i poziome. Doskonałym uzupełnieniem 
jest wydzielona sekcja ze stołem belkowym przeznaczona 
do obróbki końcowej drzwi, okien, schodów oraz nawiertów 
bocznych. Poza tym maszynę można wyposażyć w dodatkowe 
pewne mocowanie materiału za pomocą chwytaków pneuma-
tycznych do obróbki drewna. 

System sterowania maszyną dzięki wykorzystaniu proto-
kołu Ethernet zgodnie z koncepcją Industry 4.0 pozwala na 
zdalne monitorowanie jej pracy, kontrolę parametrów obróbki 
oraz serwis. System przeznaczony jest do zaawansowanych 
maszyn przemysłowych pracujących w płynnych aplikacjach 
wieloosiowych. Sterowanie wyposażone jest w intuicyjne 
rozwiązania, które sprawiają, że obsługa jest prosta, natomiast 
interfejs jest przyjazny i czytelny dla operatora. 

Zastosowane sterowanie oraz odpowiednio przystosowa-
na konstrukcja maszyny dają duże możliwości konfiguracji, 
np. automatyzację procesów produkcyjnych, dodatkowe osie 
płynne i indeksowane, agregaty wiertarskie, rewolwerowe 
i liniowe magazyny narzędziowe.

W połączeniu z oprogramowaniem do nestingu obrabiarka 
może przynieść przedsiębiorstwom realne oszczędności. Pro-
gram niemal natychmiast w sposób automatyczny rozmieszcza 
poszczególne elementy na płycie, minimalizując ilość odpadów 
i optymalizując różne strategii obróbki: dojazdów, odjazdów, 
drogi i doboru narzędzi oraz kolejności frezowania elementów 
od najmniejszych do największych. Proponowane oprogramo-
wanie posiada możliwość instalacji modułów do obróbki drzwi, 
schodów i frontów, co pozwala w pełni wykorzystać funkcjo-
nalność maszyny.

Centrum obróbcze do nestingu 
sprawdzi się przy rozkroju płyt me-
blowych, produkcji frontów meblo-
wych, jak również obróbce sklejek, 
płyt wiórowych, litego drewna 

i tworzyw sztucznych. Świetnie nada-
je się także do wykonywania nawier-

tów poziomych, pionowych i produkcji 
frontów meblowych. Maszyna standardowo 

wyposażona jest w sekcyjny stół próżniowy, dzięki czemu czas 
mocowania materiału jest ograniczony do minimum. Zastoso-
wanie baz pozycjonujących ułatwia ułożenie materiału zawsze 
w tym samym miejscu na stole roboczym.

Opcjonalnie maszynę można rozbudować o agregaty 
wiertarskie, chwytaki pneumatyczne lub system podawczo-
-odbiorczy materiału, dzięki czemu klient uzyskuje dodatkową 
automatyzację. Dedykowane oprogramowanie do projekto-
wania graficznego mebli z własną biblioteką i inteligentnym 
nestingiem umożliwia automatyczne przekształcanie gotowych 
brył meblowych na pliki do rozkroju z uwzględnieniem nawier-
tów i podcięć.
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Narzędzia spełniające najwyższe wymagania.

Moc i wytrwałość        
w każdej sytuacji.

Systemowe rozwiązania Festool  
dla budownictwa drewnianego.

Niezależnie od tego gdzie pracujesz, w budynku czy na 
wysokości, możesz polegać na narzędziach Festool, które 
podnoszą komfort pracy. Przykładem są pilarki tarczowe 
z prowadnicami, które tworzą system cięcia, imponujący 
sprawnością i precyzją. Właśnie dzięki systemowi Festool.

Więcej informacji na www.festool.pl

Festool_Timber_205x285.indd   1 06.03.2019   22:38


