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W połowie lutego Poznań stanie 
się miejscem, które jak magnes 
przyciągnie profesjonalistów za-
wodowo związanych z budow-
nictwem. Na targach BUDMA 
spotkają się teoretycy i praktycy 
– producenci, projektanci i archi-
tekci z inwestorami, wykonaw-
cami i fachowcami, by wymienić 
się wiedzą, doświadczeniem i in-
nowacjami, które są siłą napę-
dową rozwoju. Wystawcy, którzy 
licznie i ze znacznym wyprze-
dzeniem zapowiedzieli udział 
w targach, już rozpoczęli przy-
gotowania tak, by zaskoczyć 
swoich partnerów biznesowych, 
konkurencję i zwiedzających in-
teresującymi nowościami.

Targi to nie tylko możliwość 
bezpośredniego nawiązania re-
lacji biznesowych na stoisku 
wystawcy, ale także szereg 
wydarzeń towarzyszących, 
które odbywają się na kilku 
płaszczyznach. MONTERIA-
DA, czyli pokaz prawidłowych 

Będzie rekordowa BUDMA?
Wielkimi krokami zbliżamy się do Międzynarodowych 
Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, które 
odbędą się 12-15 lutego 2019 r. Zapowiadają się one 
bardzo interesująco, bo w pierwszym terminie zgłoszeń, 
który minął pod koniec września, swój udział potwierdziło 
znacznie więcej wystawców niż w latach ubiegłych.

technik montażowych, Otwar-
te Zawody Dekarskie TURBO 
DEKARZ czy Mistrzostwa Euro-
py Parkieciarzy w klasie Open 
będą zmaganiami praktyków – 
najlepszych fachowców, którzy 
zaprezentują właściwe, często 
nowe rozwiązania techniczne 
w swoich branżach.

Do ciekawych  
świat należy

BUDMA obfitować będzie 
również w spotkania, których 
celem jest podzielenie się wie-
dzą teoretyczną i zainicjowanie 
debaty o wyzwaniach ważnych 
dla budownictwa. Dzień przed 
rozpoczęciem targów, 11 lu-
tego, wystartuje dwudniowe 
Forum Gospodarcze dedyko-
wane branży budowlanej Build 
4 Future. Dyskusję o inwesty-
cjach i perspektywach rynku 
budowlanego w Polsce podejmą 
przedstawiciele administracji 
publicznej z przedsiębiorcami. 

Wykłady ekspertów i pane-
le dyskusyjne dotyczyć będą 
stanu sektora budowlanego, 
gospodarki, problemów, zmian 
i zadań dla branży budowlanej 
na najbliższe lata.

Forum Designu i Architek-
tury D&A od 13 do 14 lutego 
będzie skupiało projektantów, 
studentów, designerów i produ-
centów poszukujących nowych 
trendów wokół innowacyjnych 
rozwiązań w obszarze sze-
roko pojętego projektowania 
przestrzeni. W ramach D&A 
swój udział zapowiedzieli m.in. 
designerzy światowej sławy – 
Emilio Nanni oraz Marcantonio 
Malerba.

Musisz tam być
BUDMA to największe targi 

budowlane w Europie Środko-
wo-Wschodniej, znana i rozpo-
znawalna marka. Każda edycja 
przyciąga kilkadziesiąt tysięcy 
uczestników, którzy corocznie 
szukają na targach nowych 
rozwiązań i nowych możliwości. 
Profesjonaliści, zarówno prakty-
cy, jak i teoretycy, nie pozwalają 
sobie na pominięcie tego waż-
nego wydarzenia, które inspiruje 
i motywuje do rozwoju.

Przyszłorocznej BUDMIE 
towarzyszyć będą Targi Ma-
szyn, Narzędzi i Komponentów 
do Produkcji Okien, Drzwi, Bram 
i Fasad – WINDOOR-TECH.       

  |  BUDMA

BUDMA 
zaprezentuje:
SALON STOLARKI 
BUDOWLANEJ:
• okna,
• drzwi,
• bramy, ogrodzenia, 

automatyka;

SALON MASZYN, NARZĘDZI 
I WYPOSAŻENIA PLACU 
BUDOWY:
• maszyny budowlane,
• narzędzia i sprzęt pomocniczy,
• szalunki, deskowania 

i rusztowania,
• pawilony i kontenery,
• toalety przenośne, kontenery 

sanitarne;

SALON DACHÓW 
I KONSTRUKCJI 
BUDOWLANYCH:
• pokrycia dachowe,
• akcesoria dachowe,
• systemy izolacji dachowej,
• systemy odwodnienia,
• osprzęt dekarski,
• tarcica,
• maszyny do obróbki blach,
• wyroby metalowe i elementy 

mocujące;

SALON PODŁÓG 
I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ:
• systemy wykończeniowe,
• schody,
• podłogi,
• łazienka i wellness,
• chemia budowlana;

SALON ŚCIAN, STROPÓW 
I POSADZEK:
• prace gruntowe,
• elementy ścienne,
• systemy kominowe,
• elewacje,
• systemy dociepleń 

i termorenowacji,
• stropy, posadzki.
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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

Producent maszyn do rozdrabniania drewna

Tel. +48 41 26 36 823 teknamotor@teknamotor.pl www.teknamotor.pl 

Rębaki MOBILNE
RĘBAKI STACJONARNE     

SYSTEMY TRANSPORTOWE     
MŁYNY BIJAKOWE    

Frezy do pni



Na 25.400 m2 powierzchni wystawienniczej swoją ofertę zaprezentowało 389 wystawców z 19 państw – 289 z Polski i 100 z zagranicy.

Mię d z y na rod owe Ta r-
gi Maszyn i Narzędzi dla 
Przemysłu Drzewnego i Me-
blarskiego DREMA, które odby-
ły się w dniach 11-14 września 
2018 r., zapiszą się w historii 
MTP jako edycja rekordowa. 

Silna marka  
broni się sama

Blisko 500 wystawców związanych z przemysłem drzewnym i meblarskim 
w ramach bloku targów DREMA, Furnica i SoFab zaprezentowało łącznie w 9 
pawilonach rozwiązania dedykowane obróbce drewna, przemysłowi meblarskiemu 
i tartacznemu oraz energii z drewna. Ich uzupełnieniem były maszyny do rozkroju 
i szycia tkanin, komponenty do produkcji mebli oraz akcesoria meblowe, jak 
również kleje i lakiery. Osobną przestrzeń stanowił Pawilon Promocji Drewna –
powierzchnia do kreowania i rozwoju biznesu związanego z obróbką drewna oraz 
pokazania potencjału drzemiącego w surowcu drzewnym.

Na 25.400 m2 powierzchni 
wystawienniczej swoją ofertę 
zaprezentowało 389 wystaw-
ców z 19 państw – 289 z Pol-
ski i 100 z zagranicy. Pawilony 
ekspozycyjne bloku targów 
DREMA, Furnica i SoFab przez 

cztery dni odwiedziło łącznie 
16.600 profesjonalnych zwie-
dzających z branży drzewnej 
i meblarskiej. Dzięki pełnej 
nowości ofercie zaprezento-
wanej przez wystawców oraz 
atrakcyjnemu programowi 

przygotowanemu we współ-
pracy z patronami i partnera-
mi targi DREMA 2018 zebrały 
wiele pozytywnych opinii ze 
strony zwiedzających i również 
w opinii organizatorów zakoń-
czyły się sukcesem.
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Prasy do klejenia drewna firmy Steblo. Oscylujący ruch dysków planetarnych to technologia, na jakiej bazuje 
produkowana przez firmę GUMET nowa seria maszyn PL.

Firma PROCHERA prezentowała na targach nowość – linię LO-400 
wykorzystującą technologię LED.

Stoisko firmy Höcker Polytechnik.

Stoisko firmy FANUM – producenta zaawansowanych obrabiarek CNC.

Rębaki Skorpion na stoisku firmy TEKNAMOTOR.

Branża w dobrej 
kondycji

Międzynarodowe Targi Ma-
szyn i Narzędzi dla Przemysłu 
Drzewnego i Meblarskiego DRE-
MA 2018, Targi Komponentów 
do Produkcji Mebli FURNICA 
i Targi Materiałów Obiciowych 
i Komponentów do Produkcji 
Mebli Tapicerowanych SOFAB 
to najbardziej wyczekiwane 

spotkanie branży drzewnej i me-
blarskiej w Polsce i jednocześnie 
największe w Europie Środowo-
-Wschodniej centrum zaopa-
trzenia dla producentów mebli. 
Tłumy specjalistów, którzy w pa-
wilonach ekspozycyjnych poszu-
kiwali nowoczesnych rozwiązań, 
maszyn i narzędzi oraz setki 
rozmów biznesowych potwier-
dziły dobrą kondycję sektora 

produkcji mebli, jak i potrzebę 
organizacji samych targów.

Przemysł 4.0
Tegoroczna ekspozycja 

targów DREMA koncentro-
wała się wokół idei Przemysłu 
4.0. Duży nacisk położony był 
na digitalizację, robotyzację 
i automatyzację procesów 
technologicznych oraz ścisłą 

współpracę człowieka z ma-
szyną. Wystawcy pokazali tech-
nologie jutra i rozwiązania na 
miarę czwartej rewolucji prze-
mysłowej. Zmiany w branży 
drzewnej i meblarskiej nadcią-
gają wielkimi krokami i wyma-
gają inwestycji w odpowiednie 
innowacje, a inspiracji i dobrych 
praktyk związanych z sektorem 
drzewnym i meblarskim można 
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szukać tylko w Poznaniu pod-
czas bloku targów DREMA, 
FURNICA I SOFAB 2018.

Wydarzenia 
specjalne

Jak co roku targom towarzy-
szyła szeroka oferta wydarzeń 
dodatkowych, w tym konferen-
cji, pokazów i stref specjalnych. 
Zwiedzający mogli zapoznać się 
z 16 produktami uhonorowany-
mi Złotym Medalem MTP oraz 
obejrzeć szereg nowości ryn-
kowych. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się strefy: DREMA 
Tools, DREMA Design, DREMA 
Dzieciom, warsztaty produkcji 
mebli skrzyniowych i tapicero-
wanych InfoTEC Workshop, se-
minarium Państwowej Inspekcji 
Pracy „Włącz bezpieczeństwo 
przy obróbce drewna”, konfe-
rencja „Biomasa w przemyśle 

Prasy Tech-Fa-Miler w strefie Polskiej Fabryki Mebli.

Stoisko producenta narzędzi, firmy LEUCO (wśród nowości m.in. 
narzędzia do formatowania LEUCO airFace).

Maszyny firmy ZM Jabłoński można było oglądać na terenie otwartym.

Trak Montana ME 110 firmy SERRA.

Jak co roku na otwartym terenie maszyny austriackiego producenta, 
firmy Posch, prezentował polski przedstawiciel – firma Maszyny Leśne 
Jan Kłoda. Na zdjęciu pilarko-łuparka Spalt-Fix S-375.

drzewnym”, prelekcje „Przemysł 
drzewny i meblarski – bezpiecz-
ny park maszynowy w kontek-
ście obowiązującej Dyrektywy 
Maszynowej oraz idei Prze-
mysłu 4.0”, Poligon Umiejęt-
ności Lakierniczych, spotkania 
kooperacyjne B2B Wood Me-
etings, Ogólnopolski Kongres 
Meblarski POLSKIE MEBLE – 
KONKURENCYJNA POLSKA pt. 
„Globalne standardy – globalna 
konkurencja”, Mistrzostwa Pol-
ski we Wbijaniu Gwoździ oraz 
eksponaty w ramach konkur-
sów Wyczarowane z Drewna 
i Starcie Mistrzów. Przez cały 
czas trwania targów prężnie 
działały Strefa Wiedzy Drewno.
pl, Strefa Parkietu, jak również 
Pawilon Promocji Drewna

Jednak punktem programu, 
który przyciągnął zdecydowanie 
największą uwagę uczestników 

targów DREMA 2018, było Stu-
dio na żywo Dom i Drewno wraz 
z praktycznymi pokazami dla 
pasjonatów drewna, z którego 
prowadzona była transmisja 
z użyciem narzędzi marketingo-
wych: kanał na YouTube DremaTV 
oraz wydarzenie na portalu 

Facebook: DREMA i DremaSile-
sia – targi dla branży drzewnej 
i meblarskiej.

Kolejna edycja targów od-
będzie się w terminie: 10-13 
września 2019 roku.                 

  |  Barbara Fride
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Targi DREMA  
w światowej czołówce!

Podczas zebrania Federacji Eumabois w Stambule zostały 
przedstawione dane VDMA-Auma 2018 dotyczące najważniejszych 
światowych ekspozycji dla branży drzewnej. Według nich 
Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA znalazły się na piątym miejscu w rankingu 
znanych światowych ekspozycji. Przed nimi uplasowała się niemiecka 
LIGNA, włoskie XYLEXPO, amerykańska wystawa IWF Atlanta 
i chińskie WMF Shanghai.

Ostatnia edycja targów DREMA 
była rekordowa. Na 25.400 m2 

powierzchni wystawienniczej 
swoją ofertę zaprezentowało 
389 wystawców z 19 państw. 
Pawilony ekspozycyjne bloku 
targów DREMA, Furnica i So-
Fab przez cztery dni odwiedziło 
łącznie 16.600 profesjonalnych 
zwiedzających z branży drzew-
nej i meblarskiej. Dzięki impo-
nującej, pełnej nowości ofercie 
zaprezentowanej przez wy-
stawców oraz atrakcyjnemu 
programowi przygotowanemu 
we współpracy z patronami 
i partnerami targi DREMA 2018 
zebrały wiele pozytywnych opi-
nii ze strony zwiedzających z ca-
łego świata.

„Poznańskie targi DREMA 
od lat dają okazję do prezen-
tacji najnowocześniejszych do-
konań polskich i zagranicznych 
producentów maszyn, narzę-
dzi i urządzeń dla przemysłu 
drzewnego i meblarskiego. Są 
również idealną przestrzenią 
dla przedstawienia współcze-
snych technologii i rozwiązań 
dedykowanych branży obróbki 
drewna. Wystawcy światowego 
formatu chętnie chwalą się no-
wościami i innowacyjnymi osią-
gnięciami z sektora drzewnego 

i meblarskiego” – podkreśla 
Andrzej Półrolniczak, dyrektor 
targów DREMA i DremaSilesia.

Polska mocnym 
graczem

Tradycja budowy maszyn do 
obróbki drewna w Polsce sięga 
roku 1865. Dzisiaj polscy przed-
siębiorcy oferują kompleksowe 
rozwiązania obejmujące pro-
cesy technologiczne, od tech-
nologii przetarcia drewna do 
zaawansowanych rozwiązań dla 
przemysłu meblarskiego. Polski 
przemysł maszyn i narzędzi do 
obróbki i przetwarzania drew-
na stale się rozwija, rodzimi 
przedsiębiorcy mają się czym 
chwalić – wiele innowacyjnych 
produktów czy rozwiązań w ni-
czym nie ustępuje zagranicz-
nym technologiom, a wysoka 
jakość wykonania, nowoczesne 
materiały i korzystniejsza cena 
pozwalają na skuteczne konku-
rowanie z dużymi graczami na 
globalnym rynku.

„Cieszę się, że odbywające 
się w Poznaniu Międzynaro-
dowe Targi Maszyn i Narzę-
dzi dla Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA zosta-
ły zauważone oraz docenione 
i obecnie są już jednym tchem 

wymieniane razem z najważ-
niejszymi wystawami bran-
ży drzewnej i meblarskiej na 
świecie. Dlatego – jeśli chodzi 
o przyszłość branży, a co za tym 
idzie – targów DREMA – jestem 
spokojny i z optymizmem patrzę 
w przyszłość” – dodaje dyrektor 
DREMY.

Kolejna edycja tar-
gów DREMA odbędzie się 
w dniach 10-13 września 2019 r. 
w Poznaniu.                    

  |  VDMA-Auma 2018.

Targi DREMA uplasowały się na piątym miejscu wśród światowych 
wystaw dla branży drzewnej.
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Grupa Würth została założona 
w 1945 r. w Niemczech. Dziś 
działa w 80 krajach na wszyst-
kich kontynentach i zatrudnia po-
nad 74 tys. osób, z czego ponad 
32 tys. to przedstawiciele han-
dlowi. Würth to również ponad 3 
mln klientów. Zgodnie ze wstęp-
nym rocznym sprawozdaniem 
finansowym Grupa Würth odno-
towała w 2017 roku rekordowy 
wynik sprzedaży na poziomie 
12,7 mld EUR, co oznacza wzrost 
o 7,5 procenta w porównaniu do 
roku wcześniejszego.

W Polsce Grupa obecna 
jest od 1990 roku i dziś śmiało 
można powiedzieć, że jest li-
derem w technice zamocowań 
i dystrybucji produktów dla pro-
fesjonalistów. Zatrudnia ponad 
610 pracowników, z czego 440 
w Dziale Sprzedaży podzielo-
nym na 5 dywizji – Auto, Cargo, 

Würth Polska 
po raz trzydziesty!

Würth Polska otworzył swój pierwszy sklep w Toruniu, a zarazem 30 na terenie 
naszego kraju. Oficjalne otwarcie miało miejsce 25 października 2018 roku.

Drewno, Budownictwo i Metal.
W naszym kraju sprzedaż 

jest prowadzona przez przedsta-
wicieli handlowych, rozbudowany 
sklep internetowy, a także sieć 
sklepów stacjonarnych. W dru-
giej połowie października mia-
ło miejsce oficjalne otwarcie 
pierwszego sklepu Würth Polska 
w Toruniu. To już 30 sklep sieci 
na terenie naszego kraju.

Pierwszy sklep Würth Pol-
ska został otwarty w 2006 
roku, wcześniej sprzedaż była 
prowadzona wyłącznie przez 
przedstawicieli handlowych. Od 
tego momentu sieć sukcesyw-
nie zwiększa swoją obecność 
na polskim rynku. Dziś sklepy 
Würth Polska znajdują się w pra-
wie wszystkich dużych miastach, 
m.in. w Warszawie, Białymsto-
ku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, 
Wrocławiu, Zielonej Górze, Łodzi 

czy Częstochowie. Ostatnio do 
tego grona dołączył także Toruń.

Być bliżej klientów
25 października br. mia-

ło miejsce oficjalne otwarcie 
pierwszego sklepu Würth Polska 
w Toruniu, któremu towarzyszy-
ły liczne promocje, pokazy pro-
duktowe i bezpłatne szkolenia.

„Nowo powstały sklep jest 
naszym pierwszym obiektem 
w tym mieście i trzydziestą pla-
cówką firmową Würth Polska, 
działającą na terenie naszego 
kraju. Rozwijamy sieć sklepów 
specjalistycznych tak, by być 
jeszcze bliżej naszych klientów 
i ich miejsca pracy” – mówi Ali-
cja Rippel, dyrektor Centrum 
Obsługi Klientów i Oddziałów 
Regionalnych Würth Polska. „Za-
pewnienie klientom odpowied-
niego komfortu zakupów jest 

naszym priorytetem. Dlatego 
zawsze dbamy o to, by nasze 
sklepy znajdowały się w dogod-
nej lokalizacji, posiadały profe-
sjonalną obsługę, duży parking 
oraz szeroki wybór produktów” 
– dodaje Alicja Rippel.

W każdym ze sklepów 
stacjonarnych Würth Polska 
profesjonaliści z takich branż 
jak budowlano-montażowa, 
metalowa, motoryzacyjna czy 
meblowa znajdą ponad 3 ty-
siące produktów dostępnych 
od ręki. Jednak asortyment 
Würth Polska obejmuje po-
nad 120 tys. produktów, które 
można bez problemu zamówić 
przez Internet – zarówno przez 
sklep internetowy, jak i aplikację 
mobilną – lub u przedstawicieli 
handlowych.

Firma przykłada także dużą 
wagę do utrzymywania dobrych 
relacji ze swoimi klientami. 
W ramach hasła „Blisko. Bliżej. 
Würth!” regularnie organizuje 
specjalne dni otwarte, podczas 
których klienci mają możliwość 
przetestowania produktów 
z oferty sklepu, a także okazję 
do wysłuchania porad wykwa-
lifikowanych ekspertów.

Centrala firmy i nowo-
czesne centrum logistyczne 
o powierzchni niemal 5000 
m² znajdują się w Warsza-
wie. Würth Polska prowadzi 
sprzedaż wyłącznie firmom 
i osobom prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą.                

  |  Würth Polska
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Na wyposażeniu wszystkich 
obrabiarek Fanum znajdują 
się komponenty zapewniające 
ich niezawodną pracę w ciągu 
długich okresów użytkowania, 
począwszy od w pełni cyfrowe-
go sterownika CNC i wysokiej 
klasy układów elektronicznych, 
po pozostałe, bardzo trwałe 
elementy wyposażenia elek-
trycznego, pneumatycznego 
i mechanicznego. Dzięki temu, 
że wszystkie podzespoły po-
chodzą od renomowanych pro-
ducentów, maszyny wyróżniają 
się bezproblemową eksploata-
cją przez wiele lat.

Dotyczy to oczywiście 
również wielogłowicowego 
centrum obróbczego Sigma-
-L, które jest skierowane do 
zakładów oczekujących wyso-
kiej wydajności potrzebnej do 
produkcji dużych serii frontów 
meblowych. Żeby zaspokoić 
ich wymagania, maszynę wy-
posażono w dwa niezależne 
stoły rastrowe o polach 2200 
x 2200 mm z podciśnieniowym 
systemem mocowania elemen-
tów, które pozwalają na obrób-
kę kilkunastu frontów w czasie 
jednego cyklu pracy.

Nieszablonowe rozwiązania 
dla najwyższej wydajności

Jednym z laureatów Złotego Medalu minionej edycji targów DREMA była 
firma Fanum Skorupski-Wójcik Sp. j., którą doceniono za wielogłowicowe 
centrum obróbcze Sigma-L. Przyznanie prestiżowego wyróżnienia właśnie 
temu producentowi nie dziwi, bo nagrodzona maszyna doskonale łączy 
polską myśl techniczną najwyższych lotów z umiejętnością dopasowania 
obrabiarek do specyfiki produkcji danego klienta. Co charakterystyczne 
– po ponad 10 latach od uruchomienia produkcji to właśnie indywidualne 
potrzeby klientów najczęściej stają się impulsem do wprowadzania kolejnych 
udogodnień i nieszablonowych rozwiązań konstrukcyjnych.

Podobnie jak każda obra-
biarka, która wychodzi z fabryki 
Fanum, również model Sigma-L 
został zbudowany na zamó-
wienie konkretnego odbiorcy. 

Urządzenie zapewnia wysoką 
jakość produkcji przy zacho-
waniu niskich kosztów wy-
twarzania, co sprawia, że tego 
typu rozwiązania cieszą się 

coraz większą popularnością 
na rynku. Firma Fanum za-
pewnia kompleksową obsługę 
klienta, począwszy od zapro-
jektowania maszyny, poprzez 

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

www.4woodi.pl
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produkcję, montaż, szkolenie 
pracowników, wdrożenie do 
cyklu wytwórczego w zakładzie 
i późniejszy serwis.

Szybkie mocowanie, 
szybki odbiór

Maszyna jest wyposażo-
na w pneumatyczne siłowniki 
bazujące, które umożliwiają 
szybkie mocowanie obrabia-
nych elementów i równie szybki 
ich odbiór. Efektywność Sigmy-
-L zwiększa też naprzemienny 
tryb pracy. Podczas gdy na 
pierwszym polu pracy odbywa 
się obróbka, to równocześnie 
na drugim trwa załadunek ele-
mentów, co pozwala na przy-
kład na obróbkę symultaniczną 
czterech detali w formacie na-
wet 2 x 1 m. Podciśnienie mogą 
dostarczać konwencjonalne 
pompy vacuum lub eżektoro-
we (te ostatnie są podwieszane 

Dane techniczne Sigma-L

ZAKRESY OBRÓBCZE

oś X 6400 mm

oś Y 3400 mm

oś Z 250 mm

ROBOCZE STOŁY PODCIŚNIENIOWE

liczba stołów 2

powierzchnia robocza stołu 2200 x 2200 mm

struktura powierzchni raster

GŁOWICA ROBOCZA

liczba wrzecion 3

moc wrzecion 10 kW (S1)

prędkość obrotowa 3000-24000 obr./min

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

pod stoły robocze). System za-
bezpieczeń obrabiarki pozwala 
na realizację załadunku ręcz-
nego i zautomatyzowanego, 
który odbywa się przy pomocy 
manipulatorów przemysłowych. 
Maszyna zajmuje powierzchnię 
7 x 10,4 m.

Sigma-L posiada 9 osi in-
terpolowanych. Kompleksowe 
procesy obróbcze są realizowa-
ne przez trzy innowacyjne, nie-
zależne, rozbudowane zespoły 
robocze. Standardowo zespół 
roboczy wyposażony jest we 
wrzeciono o mocy 10 kW oraz 
wielowrzecionowy agregat wier-
tarski. Narzędzia są podawane 
z automatycznego, 12-pozy-
cyjnego magazynu rewolwero-
wego. Wymiana narzędzia we 
wrzecionie głównym może na-
stępować w trakcie obróbki, co 
skraca czas i podnosi wydajność 
pracy. Zespoły robocze mogą 

pracować albo niezależne, albo 
wykonywać pracę zespołową.

System odpylania posia-
da automatyczne sterowanie 

klapami, co daje oszczędności 
w zużywanej energii elektrycz-
nej, nie zmniejszając skutecz-
ności jego pracy.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Niezawodność 
w cenie

Centrum obróbcze Sigma-L 
zostało zaprojektowane do in-
tensywnej pracy. Aby wyelimi-
nować ewentualne przestoje 
związane np. z pojawieniem się 
problemów technicznych, pro-
ducent umożliwia podłączenie 

która umożliwia jej funkcjono-
wanie w systemie przemysłu 
4.0. Konstruktorzy zapewnili też 
wysoki poziom bezpieczeństwa 
obsługi, czego potwierdzeniem 
jest certyfikat CE.                  

  |  Fanum

Sigma-L.

do teleserwisu firmy Fanum, 
co pozwala na błyskawiczną 
reakcję. Ponadto w standardzie 
obrabiarka wyposażona jest 
w systemy, które monitorują 
funkcjonowanie newralgicz-
nych podzespołów, rejestrujące 

w czasie rzeczywistym wykony-
wanie czynności serwisowych.

Sigma-L posiada innowa-
cyjny system sterujący: rozbu-
dowany interfejs, możliwość 
zautomatyzowania procesu 
załadunku, zdalną diagnostykę, 

R E K L A M A

www.4woodi.pl
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„Creator stanowi nie tylko ła-
twe i pewne wejście w świat 
technologii CNC, ale również 
pozwala na odciążenie już 
pracujących w zakładach sto-
larskich centrów obróbczych 
CNC. W porównaniu do trady-
cyjnych maszyn numerycznych 

Nowy wymiar obróbki CNC
Złoty Medal targów DREMA w Poznaniu to wyróżnienie, które już od lat jest 
synonimem innowacyjności i najwyższej jakości. Jednym z tegorocznych laureatów 
była firma Felder Gruppe, która otrzymała tę prestiżową nagrodę za creator 950 
marki FORMAT-4. Jest to przelotowe centrum wiertarsko-frezarskie CNC, które 
pozwala zakładom meblarskim na rozpoczęcie przygody z obróbką numeryczną.

przy creatorze nie ma potrzeby 
pozycjonowania przyssawek, 
konsoli, jak również wyboru pól 
pracy, tutaj można natychmiast 
pracować i oszczędzać na cza-
sie przygotowania” – mówi Bo-
żena Bizoń z działu marketingu 
Felder Group Polska.

Cztery warianty, 
nieskończone 
możliwości

Na powierzchni tylko  
4,8 m² creator oferuje skoncen-
trowaną technologię CNC wraz 
z 4 wariantami: classic, advan-
ced, premium i d-complete. 

Wszystkie te modele mogą 
zostać indywidualnie dopaso-
wane do specyficznych wymo-
gów przyszłego odbiorcy. Już 
w standardzie możliwe jest 
4-stronne formatowanie przy 
wszystkich wariantach tego 
centrum z elektrowrzecionem.

Centrum obróbcze creator 950.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Poza tym maszyna w wer-
sji d-complete oraz premium 
umożliwia wykonywanie koł-
kowania w obu poziomych 
płaszczyznach w osi X przy 
elementach np. korpusów me-
blowych, a opcjonalnie dostęp-
na jest także mobilna stacja do 
kołkowania.

Wysokość obróbki przy tej 
obrabiarce wynosi od 6 do 80 
mm, a szerokość obróbki 950 
mm. Standardowo creator 950 
wyposażony jest w stół roboczy 
wykonany z bakelitu. Przy ma-
teriałach z wrażliwą powierzch-
nią stół z funkcją poduszki 
powietrznej gwarantuje ich 
absolutnie delikatny transport. 
Komfortowe wprowadzanie 
do maszyny elementów o po-
nadwymiarowych długościach, 
jak również ich odbiór ułatwiają 
dostępne na życzenie różne typy 
stołów przedłużających w wer-
sji rolkowej bądź też z poduszką 
powietrzną. Elementy obrobione 
mogą być wyładowywane także 
z tyłu, co pozwala przeszłemu 
użytkownikowi na optymalne 
umiejscowienie creatora w za-
kładzie z uwzględnieniem wła-
snego ciągu produkcyjnego.

Stabilne prowadzenie 
materiału to podstawa

Materiał transportowany 
jest w maszynie na leżąco, a jego 
podwójne prowadzenie w osi X 
realizowane jest poprzez dwa 
chwytaki. Każdy z nich napędza-
ny jest z wykorzystaniem listwy 
zębatej z zębami ewolwentowy-
mi, co gwarantuje przesuw bez 
drgań. Dodatkowo stabilność 
prowadzenia materiału wspiera-
ją z przodu i z tyłu, dociskające 
go z góry, pneumatyczne dociski 
rolkowe. Dzięki nim podczas ob-
róbki materiału, którą wykonują 
pracujące od góry zespoły robo-
cze, nie dochodzi do jego prze-
sunięcia w żadnej płaszczyźnie 
i przekłada się na dokładne wy-
niki pracy. Płynnie regulowane 
prędkości posuwu umożliwiają 
optymalne dopasowanie ich do 
zastosowanego materiału i typu 
obróbki, co niewątpliwie pozwala 

osiągnąć jak najlepszą jakość 
produktu finalnego.

Centrum CNC creator 
w standardzie dokonuje auto-
matycznego pomiaru, w osi X, 
elementu, który będzie obra-
biany. Informację przekazuje do 
sterowania maszyny, eliminując 
przez to błędy i efektywnie wpły-
wając na wysoki poziom osiąga-
nych wyników obróbki. W opcji 
dostępny jest również automa-
tyczny pomiar w osi X oraz Z.

Solidne wyposażenie 
w standardzie

Nowe centra z serii creator 
posiadają elektrowrzeciono 
główne o mocy 12 kW (model 
classic 7,5 kW), które oferuje naj-
wyższą wydajność i pozwala na 
precyzyjną obróbkę bardzo róż-
norodnych materiałów, gdyż moc 
z elektrowrzeciona bezpośrednio 
przenoszona jest na pracujące 
w materiale narzędzie. Obraca 
się ono z prędkością 24.000 obr./
minutę i wyposażone jest w wy-
sokiej jakości, charakteryzujące 
się wydłużoną żywotnością ło-
żyska ceramiczne oraz pokrywę 
odciągową, regulowaną na wy-
sokość, w zależności od modelu, 
automatycznie lub ręcznie.

„Standardowa głowica wier-
tarska DH17 z 11 wrzecionami 
pionowymi, 6 poziomymi i 1 piłą 
tarczową zapewnia realizację 
obróbki elementów w pełnym 

Agregat do kołkowania.

Automatyczny system pomiaru długości.

www.4woodi.pl
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zakresie. Opcjonalnie maszyna 
może zostać wyposażona w gło-
wicę wiertarską DH25” – mówi 
Bożena Bizoń.

Magazynek liniowy posia-
da 4 miejsca na narzędzia, co 
pozwala na znaczne skrócenie 
czasu zamiany narzędzi. W opcji 
dodatkowo dostępny jest tak-
że magazynek 4-miejscowy na 
agregaty lub magazynek typu 
pick-up. Zastosowanie agre-
gatów poszerza wszechstron-
ność tych centrów obróbczych, 
gdyż pozwala np. przy produkcji 
drzwi na frezowanie kieszeni 
pod zamki.

Format-4 Woodflash
Szybkie i intuicyjne pro-

gramowanie jest jednym 
z kluczowych czynników 
przemawiających za nowym 
creatorem 950. Oprogramo-
wanie Format-4 Woodflash 
umożliwia proste i szybie two-
rzenie programów obróbczych 
CNC. Graficzny interfejs użyt-
kownika dostarcza przy tym 
trójwymiarową wizualizację 
po każdorazowej zmianie da-
nych. W ten sposób otrzymuje 
się aktualizowany na bieżąco 
graficzny obraz wszystkich 
wprowadzonych danych.

Niskie koszty eksplo-
atacyjne – z korzy-
ścią dla klienta

Łatwe utrzymanie maszyny 
w czystości możliwe jest dzięki 
automatycznemu sterowaniu 
króćcami odciągowymi, bo pełna 
moc odciągowa wykorzystywa-
na jest albo przy głowicy wier-
tarskiej lub elektrowrzecionie 
w zależności od tego, co w da-
nym momencie pracuje. W ten 
sposób zagwarantowane zo-
stają efektywne wyniki odcią-
gania. Także automatyczne 
smarowanie centralne ma 
znaczny wpływ na prostą eksplo-
atację maszyny i niskie nakłady 
w konserwację, co z pewnością 
jest kolejnym atutem przema-
wiającym za tą nowością.   

  |  Felder GruppeWyładunek po stronie tylnej.

Transport materiału na leżąco – obróbka z góry.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Frekwencja na stoiskach wy-
stawców podczas najwięk-
szych organizowanych w Polsce 
targów branży drzewnej to 
papierek lakmusowy, który po-
twierdza innowacyjność nowo-
ści prezentowanych na DREMIE. 
To przecież właśnie zaintereso-
wanie odwiedzających najlepiej 
udowadnia, że oferowane przez 
producentów maszyny i urzą-
dzenia są potrzebne, innowa-
cyjne i precyzyjnie odpowiadają 

Optymalizacja  
– znak naszych czasów

Optymalizacja to słowo klucz, które staje się motorem napędowym dla rozwoju 
wielu sektorów przemysłu. Flagowym przykładem może być branża drzewna. 
Rozwój technologii idzie tu w kierunku usprawniania produkcji, eliminowania 
strat materiałowych, przyspieszania pracy i odciążania pracownika przy 
jednoczesnym położeniu nacisku na aspekty związane z bezpieczeństwem. 
Te potrzeby doskonale zrozumiała firma Metal-Technika, polski producent 
profesjonalnych urządzeń dla przemysłu drzewnego, w tym – optymalizerek, 
pras do klejonki czy niestandardowych rozwiązań do automatyzacji 
produkcji. Na ostatniej edycji targów DREMA firma zaprezentowała nowość 
– automatyczną sztaplarkę do drewna, która umożliwia układanie desek 
pojedynczo i w pakietach.

na potrzeby przedsiębiorstw 
z branży drzewnej. Tłum, jaki 
każdego dnia wystawy można 
było zobaczyć na stoisku firmy 
Metal-Technika, potwierdził, 
że w branży wciąż potrzeba 
nowych, dobrych rozwiązań. 
Ze szczególnym zainteresowa-
niem spotykała się oczywiście 
nowość producenta, czyli auto-
matyczna sztaplarka do drewna, 
która w Poznaniu miała swoją 
premierę.

„Odbiór maszyny przez 
klientów był tak dobry, że sami 
byliśmy tym faktem zaskocze-
ni. Zresztą sztaplarka już pod-
czas targów znalazła nabywcę, 
którym jest jeden z naszych 
klientów posiadający już opty-
malizerkę naszej produkcji. Jego 
wcześniejsze doświadczenia 
współpracy z nami zaowoco-
wały natychmiastową decyzją 
o zakupie po krótkiej prezen-
tacji pracy maszyny. Również 

kilka kolejnych maszyn zostało 
zamówionych po targach” – 
mówi Piotr Falana z firmy Me-
tal-Technika.

Nowa sztaplarka firmy jest 
przeznaczona do desek wycina-
nych pojedynczo i w pakietach 
i umożliwia układanie drewna 
warstwami na palecie, przy-
spieszając pracę i umożliwiając 
pracownikowi skupienie się na 
samym procesie cięcia. Jest ona 
przystosowana do współpracy 

Automatyczna sztaplarka Metal-Technika.

www.4woodi.pl
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z optymalizerkami firmy Metal-
-Technika oraz z maszynami 
innych producentów, także ze 
strugarkami, piłami itd.

Indywidualizacja 
w standardzie

Proces sztaplowania 
w maszynie przebiega całkowicie 
automatycznie. W procesie prze-
noszenia materiału producent 
zastosował łańcuchy i zabieraki 
przystosowane do transpor-
tu elementów pojedynczo lub 
w pakietach. Aby uzyskać pełną 
elastyczność ruchów poszcze-
gólnych napędów, wszystkie sil-
niki w maszynie to silniki serwo.

„Sterowanie oparte na 
modułach PLC odbywa się na 
osprzęcie firmy Mitsubishi, które 
napędzają również nasze opty-
malizerki. To sprawdzone rozwią-
zanie, które doceniło już wielu 
naszych klientów. Całe oprogra-
mowanie, interfejs i grafika są 
naszym autorskim rozwiąza-
niem. Komunikacja z maszyną 
ze strony operatora odbywa się 
poprzez ekran dotykowy (również 
Mitsubishi).

Jest on zamontowany na es-
tetycznym i wygodnym pulpicie 
wolnostojącym” – podkreśla 
Piotr Falana.

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom wymagających 

odbiorców z sektora drzewnego, 
firma oferuje możliwość dopa-
sowania parametrów do potrzeb 
konkretnego klienta i specyfiki 
produkcji.

„Dotyczy to na przykład 
parametru takiego, jak maksy-
malne wymiary desek. Model, 
który zaprezentowaliśmy na 
targach, jest idealny do desek 
lub kantówek w przedziale dłu-
gości 500-1200 mm, natomiast 

maksymalna szerokość desek, 
które maszyna może posztaplo-
wać, to 280 mm. Z kolei mak-
symalna wysokość układanego 
sztapla to 1600 mm, przy czym 
jest to wysokość regulowana 
płynnie” – mówi Piotr Falana.

Teoretycznie wydajność 
maszyny może sięgać nawet 
pięciu warstw na minutę. Jest 
natomiast wiele czynników, któ-
re wpływają na ten wynik. Do 

najistotniejszych należy zaliczyć: 
wagę, wilgotność, szerokość ma-
teriału, a także dynamikę poda-
wania materiału do sztaplarki.

Możliwość „skrojenia” szta-
plarki na miarę dotyczy ponad-
to sposobu odbioru gotowych 
sztapli. Zazwyczaj sztapel 
odbierany jest wózkiem widło-
wym, jednak część klientów de-
cyduje się na bufor na odbiorze. 
Jest to zespół rolek z napędem 

Prezentowana na targach DREMA maszyna trafiła do klienta firmy Metal-Technika, który już wcześniej nabył 
od tego producenta optymalizerkę.

Frekwencja na stosiku firmy pokazała, że w branży wciąż potrzeba nowych, innowacyjnych rozwiązań.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Model sztaplarki, który producent prezentował na targach przeznaczony jest do desek lub kantówek w przedziale długości 500-1200 mm, 
natomiast maksymalna szerokość desek, które maszyna może posztaplować, to 280 mm.

R E K L A M A

lub bez, pozwalających na od-
sunięcie gotowego sztapla od 
maszyny i rozpoczęcie układa-
nia kolejnego.

Ponieważ maszyna jest no-
wością, to lista możliwych roz-
wiązań, które mają usprawniać 
jej działanie, stale rośnie.

Sztaplarka w linii
Obecnie firma Metal-Tech-

nika jest w trakcie instalacji 
sztaplarki sprzedanej podczas 
targów DREMA. Zostanie ona 
włączona do całej linii wraz 
z optymalizerką tego produ-
centa, która już wcześniej 

pracowała w firmie Rollmax 
w miejscowości Wielka Słońca.

„Instalacja musiała zo-
stać poprzedzona wdrożeniem 
pełnego systemu barier me-
chanicznych w połączeniu z kur-
tynami optycznymi” – mówi 
Piotr Falana. „Warto przy tym 
podkreślić, że nasza sztaplar-
ka może też pracować w linii 
z optymalizerkami i różnymi 
maszynami innych producen-
tów. W takiej sytuacji poma-
gamy oczywiście we włączeniu 
maszyny w linię. Często wiąże 
się to z koniecznością zapro-
jektowania i wyprodukowania 

różnych rozwiązań transportu 
materiału, a także zastosowa-
nia systemów sterowania na 
liniach produkcyjnych naszych 
klientów” – dodaje.

Sztaplarka dla 
małych i dużych

Nowa sztaplarka firmy 
Metal-Technika, podobnie jak 
optymalizerki i inne maszyny 
tego producenta, kierowana 
jest do różnych grup odbior-
ców z sektora drzewnego. 
Najczęściej są to producenci 
opakowań, drewna klejonego, 
fryzy drewna liściastego. Coraz 

więcej maszyn nabywają też 
właściciele firm produkujących 
galanterię drzewną.

„Co istotne, oferowane 
przez nas rozwiązania, dzięki 
wielu wariantom indywidual-
nego wyposażenia, znajdują 
pełne ekonomiczne uzasad-
nienie inwestycji w zakładach 
drzewnych każdej wielkości, 
zaczynając od największych 
graczy na rynku, aż po firmy 
zatrudniające dosłownie kilku 
pracowników” – podsumowuje 
Piotr Falana.                    

  |  Metal-Technika

www.4woodi.pl
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Strukturyzacja 
i szlifowanie 
powierzchni z nową 
serią PL

Ulepszoną wersję urzą-
dzeń z serii PL charakteryzuje 
przede wszystkim zabudowana 
konstrukcja ramy, dzięki czemu 
maszyna jest bezpieczniejsza 
w obsłudze oraz lepiej odpylona, 
co jest odpowiedzią na potrzeby 
najbardziej wymagających klien-
tów. Równie ważnym aspektem 
było uproszczenie obsługi, co 

Produkcja polska na 
światowym poziomie

Oscylujący ruch dysków planetarnych to technologia, na jakiej bazuje 
produkowana przez firmę GUMET nowa seria maszyn PL, przeznaczonych 
do strukturyzacji i szlifowania. Po raz kolejny polski producent udowadnia, 
że jego urządzenia są w stanie konkurować pod względem funkcjonalności 
i jakości z wiodącymi, europejskimi dostawcami szczotkarek, co jest możliwe 
dzięki ciągłemu rozwojowi produktów oraz wprowadzaniu nowoczesnych 
rozwiązań we flagowych seriach maszyn.

umożliwia niezależna regulacja 
rolek dociskających oraz zasto-
sowanie systemu szybkiej wy-
miany szczotek walcowych.

Klient ma możliwość wy-
boru rodzaju oraz ilości sekcji 
roboczych. Możliwe jest wy-
posażenie 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.

„Na tegorocznych targach 
DREMA odwiedzający nasze 
stoisko mieli okazję zoba-
czyć maszynę wyposażoną 
w nowoczesne rozwiązanie 
wykorzystujące oscylujący ruch 
dysków planetarnych” – mówi 
Szymon Gumiński z firmy GU-
MET. Głowice planetarne mogą 
być wyposażone w lamelowe 
dyski szlifujące lub dyski do 
strukturyzacji. Kinematyka 
pracy dysków umożliwia głę-
boką i równomierną obróbkę 
powierzchni, dzięki czemu uzy-
skać można strukturę zbliżoną 
do piaskowania. Ten złożony 
ruch można także wykorzystać 

Szczotkarka P1350L-D1WB3.

www.wydawnictwofaktor.pl
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w szlifowaniu i matowieniu za-
równo elementów płaskich, jak 
i frezowanych, takich jak fronty 
meblowe oraz drzwi.

„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.

Obróbka wzdłużna – 
szlifierki PROFI 150

Jednym z bardziej popular-
nych rozwiązań z oferty firmy 
GUMET są szlifierki z serii PRO-
FI 150, które stanowią bazę dla 
zaawansowanej linii szlifującej. 
Szlifowanie odbywa się przy 
użyciu dowolnej ilości szczotek 
– górnych, dolnych lub bocznych. 
Każda z głowic posiada precy-
zyjną regulację odległości od 
elementu oraz kąta pochylenia. 
Prędkości obrotowe szczotek 

oraz posuw są płynnie regu-
lowane, dzięki czemu można 
dostosować tempo obróbki do 
zróżnicowanej produkcji. Szero-
kość robocza maszyny wynosi 
150 mm i jest wystarczająca 
przy produkcji listew i innych 
elementów wzdłużnych.

Nacinarka ACM do 
deski podłogowej

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

są maszyny z serii ACM, prze-
znaczone do poprzecznego 
nacinania spodniej strony deski 
podłogowej” – mówi Szymon 
Gumiński.

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

  |  GUMET

R E K L A M A

85-875 Bydgoszcz
ul. Miechowska 1
+48 660 542 150

gumet@gumet.orgwww.gumet.org

Nacinarka ACM 300-650.

Szlifierka PROFI 150.

www.4woodi.pl
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Do tej pory Höcker Polytechnik 
był znany przede wszystkim jako 
ekspert w dziedzinie systemów 
odpylających i techniki filtracji. 
Wraz z przejęciem firmy Pipgras, 
specjalizującej się w technolo-
giach lakierniczych, dostawca 

Höcker Polytechnik  
rośnie w siłę

Technologia lakierowania odgrywa ważną rolę nie tylko w przemyśle 
meblarskim, ale także w lotnictwie. Mało tego! To właśnie w tej branży 
wymagania odnośnie jakości malowanych elementów są szczególnie 
wysokie, bo powierzchnie narażone są na ekstremalne warunki pogodowe, 
a wszystkie części muszą być doskonałe zarówno pod względem wizualnym, 
jak i technicznym. Właśnie takim zadaniom są w stanie sprostać urządzenia 
lakiernicze Pipgras, dystrybuowane przez firmę Höcker Polytechnik. Są one 
wykorzystywane m.in. do malowania elementów samolotów Lufthansy.

z Hilter odważnie wkracza 
w nowy segment rynku.

Firma Pipgras Lackieran-
lagen GmbH działa na rynku 
od ponad 50 lat. Już od pew-
nego czasu właściciel – Stef-
fen Pipgras, szukał partnera, 

który pomógłby rozwinąć firmę 
i wyjść poza granice Hamburga 
i Szlezwiku-Holsztynu. Tę oka-
zję wykorzystała firma Höc-
ker Polytechnik, której zarząd 
planował poszerzenie działal-
ności w zakresie technologii 

lakierowania powierzchni, aby 
móc zaoferować wysokiej 
jakości kompletne systemy 
w dziedzinie obróbki drewna 
i tworzyw sztucznych. Dzięki 
takiej współpracy firma Höc-
ker Polytechnik zyskała jesz-
cze większe kompetencje oraz 
nowe rozwiązania, które są 
wykorzystywane w branży bu-
dowy maszyn, pojazdów szyno-
wych, lotnictwa, rolnictwa czy 
urządzeń do wykorzystywania 
energii wiatrowej.

Nowy potencjał, 
nowe możliwości

Höcker Polytechnik prze-
jął kluczowy dla firmy Pipgras 
Lackieranlagen GmbH zakres 
usług handlowych i technicz-
nych, a także usługi serwisowe 
i montaż. Część działalności fir-
ma Höcker Polytechnik przenio-
sła do swojej siedziby w Hilter 
(usługi handlowe), część odby-
wa się w zakupionych od Pip-
gras zakładach produkcyjnych. 
Kluczowe dla rozwoju produktu 
działy pozostaną w Hamburgu 
i planowany jest ich dalszy roz-
wój. Również technicy serwiso-
wi są zatrudnieni w Hamburgu.

Steffen Pipgras pozostał 
na stanowisku konsultanta ds. 
kabin lakierniczych i techno-
logii dla dużej sieci sprzedaży, 

Wydajne i kompaktowe  
urządzenia odpylające Vacumobil 350.

www.wydawnictwofaktor.pl
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dla branży drzewnej, jak i w 
zakresie obróbki metali. W tych 
latach udało się firmie nie tylko 
osiągnąć założone cele, ale na-
wet odnotować niewielki wzrost. 
Dzięki wciąż poszerzającej się 
gamie produktów firma oferuje 
rozwiązania zarówno dla ma-
łych, rzemieślniczych zakładów 

stolarskich, jak i zaawanso-
wane systemy przemysłowe, 
o ogromnych możliwościach 
odpylających, sięgających setek 
tysięcy metrów sześciennych na 
godzinę.

Obecnie produkcja i insta-
lacja technologii odpylania i fil-
tracji, a także związana z nimi 
technologia brykietowania sta-
nowią około 70% sprzedaży. 
Pozostała część to działalność 
z zakresu wyposażania lakierni, 
a także rozdrabniaczy i przeno-
śników.

Höcker Polytechnik dostar-
cza także rozwiązania dla du-
żych, przemysłowych zakładów 
obróbki drewna. Podobnie jak 
w innych obszarach działalno-
ści również tutaj na pierwszym 
planie znajduje się optymalne 
zarządzanie kosztami (zarów-
no kosztami inwestycji, jak 
i eksploatacji). Ze względu na 
długi czas użytkowania filtry 
i urządzenia odpylające Höcker 
Polytechnik bardzo szybko się 
amortyzują. Zatrudnieni w fir-
mie inżynierowie zawsze kon-
centrują się na maksymalnej Filtr MultiStar JL 40-5 z wygarniaczem łańcuchowym.

Filtr Multi Star.

współpracując z blisko 20 
przedstawicielami handlowy-
mi. Dzięki takiemu zasięgowi 
oddziaływania Höcker Poly-
technik może dotrzeć na nowe 
rynki: do Francji, Szwajcarii, 
Austrii, Polski, Szwecji, Fin-
landii i Rosji, koncentrując się 
jednak przede wszystkim na 
obszarach niemieckojęzycz-
nych. Połączenie znanych roz-
wiązań Pipgras otwiera nowe 
perspektywy dzięki dodatko-
wemu doświadczeniu Höcker 
Polytechnik GmbH. Producent 
urządzeń odpylających i filtra-
cyjnych oczekuje teraz jeszcze 
większej różnorodności w za-
kresie zapytań projektowych 
od klientów, a co za tym idzie 
– nowych, ciekawych wyzwań.

Fuzja firm to świetny spo-
sób na to, aby w nadchodzą-
cych latach Höcker Polytechnik 
mógł rozwijać swoje działania 
w zakresie technologii lakierni-
czej, tym bardziej, że na rynku 
rosną wymagania odnośnie 
najwyższej jakości powierzchni. 
Na tym obszarze firma Höcker 
Polytechnik koncentruje się 
wyłącznie na wymagających, 
a przede wszystkim niestan-
dardowych rozwiązaniach. Po-
nieważ zakres usług obejmuje 
wiele sektorów, właśnie w tym 
segmencie rynku otwierają się 

interesujące możliwości rozwo-
ju dla firmy producenta z Hilter.

Höcker Polytechnik 
na mocnej pozycji

Ostatnie dwa lata finanso-
we były dla Höcker Polytechnik 
zadowalające zarówno w sek-
torze urządzeń dostarczanych 

www.4woodi.pl
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Lakiernia w firmie Schlüter GmbH.

Centrum lakiernicze dostarczone przez Höcker Polytechnik do firmy Otto Rauht GmbH & Co, która wykonuje 
ekskluzywne meble.

Brykieciarka BrikStar4.

efektywności energetycznej 
opracowywanych rozwiązań. 
Efekt? Instalacje przemysłowe 
Höcker Polytechnik (na przykład 
w przemyśle meblarskim) dzia-
łają średnio przez około 71.000 
godzin przez 20 lat w systemie 
dwuzmianowym. W takiej skali 
nietrudno policzyć, że każdy za-
oszczędzony kilowat to ogrom-
ny zysk dla inwestora.

Nie boją się wyzwań
Wśród zrealizowanych 

w ostatnim czasie przez Höc-
ker Polytechnik inwestycji nie 
brakuje też instalacji dla branży 
drzewnej i meblarskiej. Czę-
sto są to rozwiązania „szyte 
na miarę”, dopasowywane do 
specyfiki danego zakładu. Fla-
gowym przykładem może być 
Isar-Würm-Lech GmbH z Lands-
bergu, gdzie została wykonana 
instalacja o mocy 80.000 m³ na 
godzinę. Dotychczas wykonanie 
takiej instalacji w tak krótkim 
czasie i na stosunkowo niewiel-
kiej przestrzeni uchodziło za nie-
wykonalne. Niedawno ciekawe 
zlecenie firma Höcker Polytech-
nik otrzymała też z Finlandii. Za-
instalowano tam urządzenia do 
brykietowania o wydajności 80 
m³ dziennie.

Brykietowanie to dla Höc-
ker Polytechnik bardzo ważny 
segment rynku, który generuje 
20% obrotu. Brykieciarki są 
sprzedawane zarówno małym 

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
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firmom, jak i zakładom przemy-
słowym oraz zajmującym się 
przetwórstwem metali. Są one 
często ostatnią deską ratunku, 
jeśli chodzi o zagospodarowa-
nie wiórów i pyłu zwłaszcza 
w Niemczech, gdzie przepisy 
zabraniają usuwania ich na 
wysypiska. Ponadto wiele od-
padów poprodukcyjnych może 
dzięki brykieciarkom stać się 
cennym paliwem.               

  |  Höcker Polytechnik

www.wydawnictwofaktor.pl
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Polski producent szlifierek  
dla przemysłu drzewnego i metalowego.

LAKFAM Sp. J.
ul. Główna 1, 58-530 Kowary, tel. +48 75 718 22 42, fax +48 75 718 24 74, lakfam@lakfam.pl

www.lakfam.pl



Inwestowanie w nowe rozwiązania się opła-
ca, a w przypadku firmy Lakfam nie jest to 
tylko marketingowe pustosłowie. Świado-
mość faktu, że kto nie idzie naprzód, ten się 
cofa, przekłada się na ciągły rozwój, udosko-
nalanie i modernizowanie dotychczas produ-
kowanych urządzeń, rozwijanie konstrukcji, 
wprowadzanie nowości. To także jakość na 
najwyższym poziomie, która wiąże się ze 
stosowaniem elementów i podzespołów 

Technologie ostrzenia 
narzędzi prosto z Polski

Blisko 60 lat tradycji to wynik, który robi wrażenie. Właśnie tyle czasu 
upłynęło od momentu powstania w 1959 roku Fabryki Maszyn w Kowarach. 
Jednym z kamieni milowych w rozwoju przedsiębiorstwa było uruchomienie 
produkcji uniwersalnych szlifierek narzędziowych NUA-25, którą, wraz 
z produkcją szlifierek ASP-631F, w 1998 roku przejęła firma Lakfam. Dziś 
urządzenia tej marki są synonimem najwyższej jakości i dowodem na to, że 
polska myśl techniczna dorównuje standardom światowym.

z „górnej półki”: prowadnic liniowych, silni-
ków, elektroniki.

Nic dziwnego, że szlifierki Lakfam są zna-
ne i cenione na całym świecie. Urządzenia 
producenta trafiają nie tylko do niezliczonych 
odbiorców z Polski, ale także do Rosji, na Ukra-
inę, do Niemiec, Skandynawii, Kanady czy RPA. 
Jednym z flagowych modeli marki Lakfam jest 
czteroosiowa sterowana numerycznie szlifier-
ka do ostrzenia pił ASP-631F wersja WL (N).

Szlifierka do ostrzenia pił 
tarczowych – również do 
zadań specjalnych

Czteroosiowa, sterowana numerycznie 
szlifierka z automatycznym pomiarem po-
działu zębów ASP-631F wersja WL (N) jest 
przeznaczona do automatycznego ostrzenia 
pił tarczowych z możliwością pogłębiania 
zęba (wcinania). Dzięki rozbudowanemu 
systemowi sterowania możliwe jest również 
definiowanie „własnych pił” na specjalnym 
programie z sekwencją do ośmiu różnych 
zębów (przykładowo: 2 x ząb naprzemian-
skośny, trapez lub trapez po trapezie – przy 
różnych wysokościach trapezów).

Szlifierka przeznaczona jest do ostrze-
nia pił z nierównomiernym i równomiernym 
podziałem zębów prostych, naprzemiansko-
śnych, jednostronnie skośnych, trapezowych, 
a dzięki zastosowaniu głowicy wahliwej 
możliwe jest ostrzenie powierzchni natarcia 
i przyłożenia bez przekładania ostrzonego 
narzędzia. Przejście między ostrzeniem po-
wierzchni natarcia a przyłożenia wymaga 
naciśnięcia tylko jednego przycisku, po czym 

Intuicyjny, graficzny system sterowania pol-
skiej konstrukcji charakteryzuje się prostotą 
obsługi i daje możliwość ustawienia kombinacji 
ostrzonych zębów i indywidualnych parame-
trów ostrzenia.

Czteroosiowa, sterowana numerycznie szlifierka do ostrzenia pił ASP-631F wersja WL (N).
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następuje automatyczne pozycjonowanie 
ściernicy i głowicy podziałowej do odpo-
wiedniej powierzchni. Dojazd ostrzonej piły 
i ściernicy do zęba następuje automatycz-
nie zarówno przy powierzchni natarcia, jak 
i przyłożenia.

Producent położył nacisk na to, aby wy-
posażenie maszyny było jak najlepszej jako-
ści, dlatego zastosowano tu wysokiej klasy 
prowadnice liniowe, silnik prądu stałego z en-
koderem oraz głowicę wahliwą. Takie wypo-
sażenie przekłada się na wysoką prędkość 
oraz precyzję ostrzenia. To także możliwość 
pomiaru kąta w przypadku braku danych 
katalogowych, ostrzenie zębów bez wzglę-
du na grubość, ostrzenie pił z wyłamanymi 
zębami, pił drobnozębnych oraz wskazują-
cych na nierówne zużycie płytki węglikowej. 
Pomiar nierównomiernego podziału zębów 
odbywa się za pomocą zastosowanej sondy 
Renishaw. Proces ostrzenia kontrolowany 
jest przez sterownik, w którym można wpro-
wadzać wszystkie niezbędne parametry 
obrabianego narzędzia. W cyklu ostrzenia 

automatycznie pomijane są uszkodzone zęby. 
Możliwe jest ostrzenie zębów pił do obróbki 
drewna i aluminium (w trybie „na gotowo”) 
bez opuszczania przez ściernicę szlifowanej 
powierzchni pomiędzy kolejnymi przybra-
niami. Nie ma też konieczności ustawiania 
grubości korpusu piły, a operator może indy-
widualnie wybierać wszystkie kąty fazowania 
oraz wysokość zęba.

Szlifierka może ostrzyć narzędzia o mak-
symalnej średnicy 630 mm, a opcjonalnie – 
nawet do 800 mm i ilości zębów od 3 do 999. 
Wielkość przybrania wynosi od 0,00 do 0,99 
mm, a prędkość ostrzenia od 0,01 do 2 m/
min, przy czym może być ona wprowadzana 
w zależności od kształtu zęba.

Kompletna maszyna zawiera stojak 
z układem chłodzenia, kabinę z lampą oświe-
tleniową oraz pakiet startowy. Wyróżnia ją 
mocna, solidna konstrukcja: żeliwne odlewy, 
stabilne metalowe i spawane elementy. Ukło-
nem w stronę operatora jest intuicyjny, gra-
ficzny system sterowania polskiej konstrukcji 
charakteryzujący się prostotą obsługi. Daje 

on możliwość ustawienia kombinacji ostrzo-
nych zębów i indywidualnych parametrów 
ostrzenia. Dzięki temu, że wszystkie funk-
cje posiadają ikony, operator wie, do czego 
przeznaczona jest każda z nich, a wbudowana 
pamięć pozwala na zapisanie programów za-
wierających parametry pił.

Elastyczność w standardzie
Maszyna przeznaczona jest do ostrzenia 

pił tarczowych wykorzystywanych w branży 
drzewnej (tartaki, stolarnie, firmy meblarskie), 
które pracują z wykorzystaniem różnego typu 
urządzeń. Szlifierka jest wyposażona w głowi-
cę wahliwą, która powala na ostrzenie zębów 
trapezowych, naprzemianskośnych (lewe, 
prawe), jednostronnie skośnych w jednym 
cyklu ostrzącym. Sprawdzi się szczególnie 
tam, gdzie są wysokie oczekiwania odnośnie 
wydajności ostrzenia. W 2019 roku Lakfam 
planuje wprowadzenie na rynek maszynę do 
ostrzenia pił w wersji premium.              

  |  Lakfam

Szlifierka przeznaczona jest do ostrzenia pił z nierównomiernym 
i równomiernym podziałem zębów prostych, naprzemianskośnych, 
jednostronnie skośnych, trapezowych, a dzięki zastosowaniu głowicy 
wahliwej możliwe jest ostrzenie powierzchni natarcia i przyłożenia bez 
przekładania ostrzonego narzędzia.

Pomiar nierównomiernego podziału zębów odbywa się za pomocą 
zastosowanej sondy Renishaw.

Szlifierka ASP-631F wersja WL (N) jest przeznaczona do automatycznego 
ostrzenia pił tarczowych z możliwością pogłębiania zęba (wcinania).
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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 zała-
dowcze, które są podzielone 
na sekcje dociskowe stero-
wane indywidualnie zaworem 

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

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

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

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

TECH-FA-MILER
Firma Urządzeń Technicznych Irena Miler

PAPROĆ 43, 64-300 Nowy Tomyśl

R E K L A M A

Prasa montażowa typ PMKM

Prasa trapezowa 
typ PTJDB

z dźwignią ręczną, przy czym 
każda z nich wyposażona jest 
w dociski śrubowe/pneumatycz-
ne wyrównujące klejoną płasz-
czyznę (jeden lub dwa dociski 
na jedną sekcję dociskową). Te 
modele pras posiadają docisk 
boczny wyposażony w siłowni-
ki tłokowe sterowane zaworem 
z dźwignią ręczną, natomiast 
druga strona prasy wyposażo-
na jest w belkę oporową prze-
stawną. Siła docisku głównego 
regulowana jest reduktorem 
ciśnienia, a siła docisku siłow-
ników tłokowych regulowana 
jest filtroreduktorem powie-
trza. Prasa posiada regulację 
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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W pełni automatyczne cen-
trum do produkcji okien Con-
turex, które Weinig w 2005 
roku wprowadził na rynek, 
okazało się rewolucyjną no-
wością. Odtąd można było 
produkować najwyższej jako-
ści okna z niespotykaną do-
tąd elastycznością. Koncepcję 
Conturex charakteryzują takie 
pojęcia, jak produkcja pojedyn-
czych elementów, kompletna 
obróbka w jednym mocowaniu, 
obróbka bez starty czasu na 
konfigurację i dzielenie narzę-
dzia z wszystkimi związanymi 
z tym korzyściami. Do dzisiaj 
sercem tego systemowego 

Nowe centrum do produkcji okien 
Weinig Conturex Artis

Słowa „CNC Conturex” już dawno stały się synonimem najwyższej jakości 
w produkcji okien. Teraz Weinig rozszerzył serię modeli o kompaktowe centrum 
Conturex Artis. Posiada ono wszystkie zalety skutecznej technologii oraz 
innowacyjne rozwiązania, a to wszystko w bardzo atrakcyjnej cenie.

uzyskania jeszcze większej pro-
duktywności.

„Conturex Artis jest za-
projektowany dla mniejszych 
zakładów i stanowi odpowiedź 
na proces konsolidacji na rynku 
okiennym” – mówi Karlheinz 
Moldan, szef działu technologii 
okien.

Dzięki wysokowydajnemu, 
podstawowemu rozwiązaniu 
Weinig chce utrzymać i popra-
wić konkurencyjność swoich 
klientów z sektora rzemieślni-
czego w szybko zmieniającym 
się środowisku. Przy wydajno-
ści 7 jednostek okiennych na 
zmianę Artis lokuje się poniżej 

dotychczasowej maszyny kla-
sy podstawowej, popularnej na 
całym świecie kompaktowej ob-
rabiarki Conturex Compact. Pod 
względem technicznym maszy-
na posiada wszystkie cechy, któ-
re składają się na obecny sukces 
serii CNC. W szczególności ma-
szyna otwiera przed użytkowni-
kiem nieograniczone możliwości 
w zakresie systemów okiennych. 
Co więcej, Artis wyróżnia się 
otwartą, modułową koncepcją 
i kompatybilnością systemową, 
odpowiadającymi najnowocze-
śniejszym standardom cyfrowe-
go świata.

Patent na precyzję
Konstruktorzy dali Artis 

jeszcze jedną zaletę z dużą 
wartością dodaną w postaci 
systemu RePos easy. Zgłoszo-
na do opatentowania metoda 
zmiany konfiguracji pozwala 
na zmienne mocowanie części 
i automatyczne przesuwanie 
obrabianych elementów w ma-
szynie. Elementy obrabiane 
pozostają stale zamocowane 
w całym procesie produkcyj-
nym, co pozwala zapewnić 
najwyższą precyzję i jakość. 
W kompleksowych sytuacjach 
mocowania PowerGrip Re-
Pos easy umożliwia również 
mocowanie w felcu. Zalety 
nowego systemu okazują się 
szczególnie korzystne w przy-
padku wąskich profili i nowych 
architektonicznych systemów 

rozwiązania jest opatentowa-
ny stół zaciskowy. Narzędzie 
jest przy tym prowadzone przy 
zamocowanym elemencie, a nie 
odwrotnie.

Kamienie milowe 
Weinig

Od wyprodukowania pierw-
szej maszyny Weinig nieprze-
rwanie pracuje nad spełnieniem 
każdego zapotrzebowania klien-
tów, poszerzając swoje portfo-
lio. Nowy Conturex Artis jest 
kolejnym kamieniem milowym 
opartym na tym doświadcze-
niu. W przypadku tego modelu 
Weinig świadomie nie dąży do 

Nowy Conturex Artis.
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okiennych. Podsumowując, rze-
mieślnik uzyskuje dzięki RePos 
easy maksymalną elastyczność.

Ekonomiczna i łatwa 
realizacja zamówień

Conturex Artis jest wypo-
sażony we wrzeciono główne 
z technologią 3-osiową, ale na 
życzenie dostępny jest również 
z technologią 4-osiową. W sy-
tuacjach krytycznych pośred-
ni napęd chroni także silnik 
o mocy 30 kW. Maszyna jest 
zaprojektowana w standardzie 
dla długości od 175 do 3500 
mm i w razie potrzeby może 
obrabiać detale o długości do 
4500 mm. Przy długości trzpie-
nia wynoszącej 290 mm ma-
gazynek narzędziowy oferuje 
wystarczającą pojemność dla 
wyjątkowo elastycznej i eko-
nomicznej realizacji zamówień. 

Pod względem łączności nowa 
maszyna prezentuje się na 
poziomie technologii Weiniga 
stosowanej w dużych rozwiąza-
niach systemowych. Należy do 
tego przede wszystkim Weinig 
CAM, pełnowartościowy i ła-
twy w programowaniu system 
3D CAD / CAM do indywidual-
nego projektowania. Dołączony 
jest również Weinig Sim, który 
umożliwia wizualizację danych 
produkcyjnych. Dzięki symulacji 
etapów procesu przewidzianych 
przez operatora zapewniona 
jest na przykład skuteczna kon-
trola kolizji. Standardowe inter-
fejsy do dowolnego popularnego 
oprogramowania branżowego, 
np. produkcja okien/drzwi, WOP 
lub zewnętrzne programy CAD/
CAM uzupełniają pakiet opro-
gramowania modelu Artis. 
Oczywiście zasada integracji 

produktu Weinig dotyczy rów-
nież nowej maszyny. Kryje się za 
tym twierdzenie, że jeden i ten 
sam zestaw danych jest wystar-
czający do działania wszystkich 
pożądanych komponentów pro-
dukcyjnych. W rezultacie Con-
turex Artis można zintegrować 

z kompletnym przepływem 
pracy Weinig solid, otwierając 
system dla szerokiego zakresu 
środowisk pracy. Do dalszej roz-
budowy modeli Artis dostępne 
są wielostopniowe systemy 
mechanizacji.                        

  |  Weinig

R E K L A M A

Powergrip RePos easy – prosty sposób na wysoką jakość.
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Już w latach 90. ubiegłe-
go wieku firma Kinematic 
kft . dostarczała maszyny 
do Polski. Wówczas były to 
przede wszystkim pilarki 

Węgierskie maszyny  
dla przemysłu drzewnego  
– dla małych i dużych

Od prawie 20 lat firma SL Sp. z o.o. oferuje polskim 
przedsiębiorstwom drzewnym maszyny produkcji 
węgierskiej. Oferta jest bardzo różnorodna, przez co 
zaspokoi potrzeby zarówno małych, jak i średnich oraz 
dużych firm zajmujących się obróbką drewna.

optymalizujące. Aktualnie mar-
ka Kinematic jest własnością 
firmy ZÉGER kft. z Egeru, któ-
ra oferuje maszyny takie, jak: 
automatyczne linie do łączenia 

wzdłużnego FR400, pilar-
ki opytmalizujące CC, pilarki 
szybkotnące SBS oraz szereg 
innych maszyn, w tym maszy-
na do ostrzenia palików SS.

Maszyny pracujące 
w Polsce

Aktualnie do optymaliza-
cji na długości oferowane są 
maszyny czwartej generacji, 
a współpracująca ze skane-
rem firmy WOODINSPECTOR 
maszyna wdrożeniowa pracu-
je w zakładzie STOLARSTWO 
Tomasz Wróbel w Wólce Ta-
newskiej.

Do rozkroju poprzecznego 
tarcicy (obrzynanie, rozkrój, 
optymalizacja na szerokości) 
przeznaczone są pilarki szyb-
kotnące SBS. Wykonywane 
w wersji z ruchomą przykład-
nicą (SBS) i ruchomymi dwo-
ma piłami (SBS2). Na życzenie 
zamawiającego, którym był 
Tartak Majda w Ujazdach, 
wykonana została maszyna 
SBS2+1, czyli z ruchomymi 
dwoma piłami i jedną stałą, 
z ruchomą przykładnicą.

W ofercie znajduje się po-
nadto maszyna do ostrzenia 
palików SS, pracująca już w za-
kładzie DREWPOL Sp. z o.o. 
w Osiecznej.

Współpracująca ze skanerem firmy WOODINSPECTOR 
maszyna wdrożeniowa pracuje w zakładzie STOLARSTWO 
Tomasz Wróbel w Wólce Tanewskiej.

Linia do malowania palet.Pilarki szybkotnące SBS.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Ciekawym rozwiązaniem 
jest też automat do wiercenia 
listew pracujący w zakładzie 
FOREST w Gorlicach, a tak-
że pilarki do obrzynów, prasy 
bezkońcowe do produkcji ele-
mentów konstrukcyjnych, prasy 
trapezowe do produkcji klejonki 
na stolarkę, automatyczne cen-
tra do obróbki skrzydeł drzwio-
wych i ościeżnic.

Na indywidualne zamówie-
nie użytkowników wykonywa-
ne są maszyny takie, jak: linie 
do malowania palet, pilarki 
współbieżne oraz urządzenia 
znajdujące zastosowanie w au-
tomatyzacji procesu produkcji. 
Tym, co wyróżnia je spośród 
konkurencyjnych rozwiązań, 
jest z jednej strony duża so-
lidność, na którą nacisk kła-
dzie firma ZÉGER kft, a także 
rozsądna cena, dzięki czemu 
koszty inwestycji szybko się 
zwracają.

Linie z technologią 
wysokich 
częstotliwości

Technologia wysokich czę-
stotliwości to rozwiązanie dające 
możliwość uzyskania największej 
wydajności w technologii kleje-
nia płyt. Kombinacją najlepszej 
technologii, solidnego wykonania 
i przystępnej ceny są prasy wyso-
kiej częstotliwości oraz komplet-
ne linie automatyczne do klejenia 
płyt produkowane przez NF Mi-
krotech kft. z Törökszentmiklós.

Kompletna linia z automa-
tem nanoszącym klej, stołem 
kompletującym, wózkiem za-
ładowczym, prasą o długości 
5500 mm i szerokości 1200 mm, 
stołem rozładowczym oraz au-
tomatycznym, programowanym 
rozkrojem poprzecznym płyt pra-
cuje już od ponad trzech lat w za-
kładzie STOLARSTWO Tomasz 
Wróbel w Wólce Tanewskiej.  

  |  SL Sp. z o.o.

SL Spółka z o.o.
Zarzecze 26
36-041 Boguchwała
Tel.: 48 17 86 36 416
Fax: +48 17 86 37 471
E-mail: sl@rze.pl
www.sl.rze.pl
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Automat do wiercenia listew pracujący w zakładzie FOREST w Gorlicach.

Maszyna do ostrzenia palików SS, która pracuje w zakładzie 
DREWPOL Sp. z o.o. w Osiecznej.

Prasy wysokiej częstotliwości oraz kompletne linie automatyczne do klejenia płyt produkowane przez NF Mikrotech kft. z Törökszentmiklós.

www.4woodi.pl
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Prasa pneumatyczna trapezowa PTD.Prasa trapezowa jednostronna Typ PTJ.

Zakłady, w których klei się 
drewno, to przedsiębiorstwa, 
w których prasy trapezowe i o 
nacisku pionowym są niezbęd-
ne, gwarantując dobre połą-
czenie klejonych elementów. 
Wbrew pozorom, choć tego 
typu urządzenia wydają się 
mało skomplikowane, to jednak 
ich skonstruowanie wymaga 
sporej wiedzy technologicznej, 
a także profesjonalnych maszyn. 
Solidna konstrukcja, wysokiej 
jakości komponenty, dokładne 
i precyzyjne połączenia elemen-
tów pras to czynniki, które mają 
decydujący wpływ na późniejsze 
funkcjonowanie tych urządzeń 
i stałą siłę docisku.

Przetestuj prasę  
przed zakupem!

Oferowane przez STEBLO prasy trapezowe czy o nacisku pionowym można 
konfigurować zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta, co dotyczy nie 
tylko wymiarów urządzeń. Dodatkowo, dzięki opcji dokupienia różnego rodzaju 
osprzętu, można dopasować wybrane urządzenie dokładnie do specyfiki produkcji 
danego przedsiębiorstwa, „skroić” je na miarę potrzeb. Ponadto każdą maszynę 
dostępną w salonie firmowym można na miejscu wypróbować i przetestować na 
własnych komponentach.

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 redukto-
ra z zaworem zwrotnym wraz 
z blokiem oczyszczania powie-
trza (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 
cztery sworznie prowadzone 

w prowadnicach cylindrycznych. 
Na każdym sworzniu belki do-
ciskowej znajduje się sprężyna 
rozprężna, która powoduje po-
wrót belki dociskowej do pozycji 
wyjściowej na skutek przeste-
rowania zaworu. Każdy siłownik 
ma skok 45 mm i jest sterowany 
indywidualnie zaworem z dźwi-
gnią ręczną.

Do wyrównywania płaszczy-
zny elementów klejonych prze-
znaczone są dociski wyrównujące 
(pneumatyczne lub mechanicz-
ne), które przesuwa się na rolkach 
tocznych wzdłuż toru jezdnego 
górnego i prowadnicy dolnej.

Tego typu pneumatyczne 
prasy są wyposażone w jedno 

lub dwa pola robocze i przezna-
czone są do klejenia elementów 
drewnianych w płyty, krawę-
dziaki, belki, stopnie schodowe, 
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, 
a powrót docisku na pozycję 
wyjściową wywołują cztery 
sprężyny odciągowe.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Prasa do montażu 
korpusów meblowych.

Stół roboczy prasy wykona-
ny jest z kształtowników kon-
strukcyjnych, które połączone 
są ze sobą złączami spawany-
mi oraz skratowane. Na stole 
ułożona i zamocowana jest 
odpowiednimi śrubami płyta 
sklejkowa twarda wodoodpor-
na. Powietrze doprowadza-
ne jest za pomocą zaworów. 
Maksymalny nacisk na 1 cm² 
powierzchni klejonej wynosi 
ok. 4 kg, a nacisk siły jest regu-
lowany wielkością ciśnienia. Do 
przygotowania powietrza służy 
reduktor z zakresem regulacji 
ciśnienia 0-1 MPa z zaworem 
zwrotnym i oczyszczanie po-
wietrza do 5 µm. Z reduktora 
wyprowadzony jest wąż zbro-
jony z końcówką do szybko-
złączki. Każda sekcja składa się 
z jednego siłownika przepono-
wego sterowanego zaworem 

Prasa o nacisku 
pionowym Typ PNP.

dźwigniowym, przy czym skok 
siłownika wynosi maks. 45 mm.

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

Tego typu prasy są przyja-
zne środowisku naturalnemu, 
ponieważ zasilane są sprężo-
nym powietrzem (bez oliwienia). 
Powietrze, które zostaje po-
brane do prasy, wraca do at-
mosfery niezanieczyszczone, 
zachowuje identyczne para-
metry. Są one przeznaczone 
do klejenia drewna (oraz PVC) 
w bloki i warstwy, do obłogowa-
nia i okleinowania na zimno.  

  |  Steblo

PRASA O NACISKU PIONOWYM TYP 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

PRASA PNEUMATYCZNA TRAPEZOWA 
JEDNOSTRONNA TYP 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

PRASA PNEUMATYCZNA TRAPEZOWA 
DWUSTRONNA TYP 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

www.4woodi.pl
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MwPD: Spotykamy się dzi-
siaj, gdyż miałam przyjemność 
odwiedzić Państwa stoisko na 
targach DREMA w Poznaniu. 
Skąd Państwa obecność na 
wystawie dedykowanej naszej 
branży?

Grzegorz Chruszcz: 
Oczywiście nasza obecność na 
targach DREMA i FURNICA jest 
nieprzypadkowa, gdyż logistyka 
i magazynowanie jest jednym 
z kluczowych elementów branży 
drzewnej i meblarskiej, zresztą 
byliśmy obecni na targach nie 
po raz pierwszy. Będąc dystry-
butorem maszyn transportu we-
wnętrznego, posiadamy szereg 

Bezpieczny, szybki i efektywny 
transport ładunków

Rozmowa z Grzegorzem Chruszczem, 
Prezesem firmy SETMIL Sp. z o.o.

rozwiązań dedykowanych dla 
tych właśnie branż.

MwPD: Proszę powiedzieć 
coś więcej o tych rozwiązaniach.

Grzegorz Chruszcz: 
W toku naszej współpracy 
z producentami na przykład płyt 
meblowych zauważyliśmy kilka 
podstawowych problemów w lo-
gistyce surowca, półproduktów 
oraz już gotowych elementów. 
Zacznijmy od tego, że mate-
riały w branży meblarskiej są 
zazwyczaj dość szerokie, znacz-
nie odbiegające od głębokości 
standardowych palet, ale przede 
wszystkim bardzo długie. Tutaj 

klasyczne wózki widłowe wy-
magają do transportu bardzo 
dużego korytarza roboczego, 
a zważywszy jeszcze, że dane 
elementy są bardzo ciężkie, ga-
baryty takiego wózka wzrastają 
wraz z jego udźwigiem. W takiej 
sytuacji idealnym rozwiązaniem 
jest czterokierunkowy wózek 
widłowy Combilift, który łączy 
w sobie zalety wózka czołowe-
go, wózka bocznego oraz wóz-
ka do wąskich korytarzy, gdzie 
ładunek jest bezpiecznie ukła-
dany na platformie i wywożony 
z alejki składowania w trybie 
jazdy bokiem. Czołowy załadu-
nek zapewnia tu operatorowi 

pełną widoczność i kontrolę nad 
składowaniem tych ogromnych 
elementów. Producent wózków 
Combilift, mając na uwadze 
zróżnicowanie gabarytów płyt 
meblowych czy blatów, produ-
kuje wózki uszyte na miarę po-
trzeb danej produkcji.

MwPD: Co kryje się pod po-
jęciem „uszyć wózek na miarę”?

Grzegorz Chruszcz: Moż-
na dostosować na przykład plat-
formę roboczą do głębokości 
danego materiału, wyposażyć 
wózek w osprzęt dodatkowy, 
przydatny do załadunku cię-
żarówki z jednej strony lub do 

www.wydawnictwofaktor.pl
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podjęcia materiału z produkcji, 
gdy nie ma możliwości bezpo-
średniego podjechania pod linię 
produkcyjną.

Do tego warto zwrócić uwa-
gę na aspekt bezpieczeństwa, 
bo wózki Combilift serii C mogą 
zostać wyposażone w rolki pro-
wadzące, dzięki którym wózek, 
wjeżdżając w szyny pomiędzy 
regałami, precyzyjnie operuje 
w alejce bez jakiejkolwiek szko-
dy dla przewożonego materiału 
bądź regałów.

Jednak najważniejszą za-
letą zastosowania w logistyce 
zakładowej wózka Combilift jest 
oszczędność miejsca i zwięk-
szenie ilości składowanych 
materiałów bez poszerzania 
powierzchni magazynowania.

MwPD: Co mogą Państwo 
zaproponować innym sektorom 
branży drzewnej, tutaj na pewno 
jest wiele wyzwań?

Grzegorz Chruszcz: 
Bardzo ciekawym rozwiąza-
niem dla branży domów mo-
dułowych, gdzie transportuje 
się ściany, stropy czy dachy 
lub przy produkcji elementów 
konstrukcyjnych czy termo-
izolacyjnych jest suwnica mo-
bilna Straddle Carrier. Przy 
tak dużych ładunkach bardzo 
kłopotliwym jest sprawne  
i bezpieczne ich przemieszcza-
nie oraz załadunek na potrze-
by transportu. Dzięki mobilnej 
suwnicy Combilift SC można 
wszystkie te operacje przepro-
wadzić szybko, bez zbędnych 
przestojów, strat i dodatkowych 
kosztów, a przede wszystkim 
bardzo, bardzo bezpiecznie. 
Wszystko to, co jest ponadga-
barytowe, ciężkie i niewygodne 
w transporcie czy jest to suro-
wiec, czy też prefabrykat lub 
element gotowy, może zostać 
przetransportowane wózkami 
Combilift, bez znaczenia, czy 
praca ma się odbyć wewnątrz, 
czy też na zewnątrz magazynu.

MwPD: No właśnie, wiele 
prac w branży drzewnej odbywa 
się poza halami produkcyjnymi, 

R E K L A M A

a często produkcja znajduje się 
nawet bezpośrednio na placu 
zewnętrznym. Co z warunkami 
pogodowymi?

Grzegorz Chruszcz: Pogo-
da nie jest tu żadną przeszkodą. 
Mimo globalnego ocieplenia zimy 
– szczególnie we wschodniej czę-
ści Polski – bywają bardzo ostre. 
Proponowane przez nas wózki 
Combilift czy klasyczne czołowe 
wózki Baoli z powodzeniem pra-
cują na zewnątrz podczas mrozu 
czy opadów śniegu, doposażone 
w zamykaną i ogrzewaną kabinę 
operatora są nadal przyjaznym 
miejscem pracy. Ponadto wózki 
Combilift mają napęd na wszyst-
kie koła i doskonale radzą sobie 
w najcięższych warunkach.

MwPD: Wspomniał Pan 
markę Baoli, której są Państwo 
dystrybutorem, czy te wózki 
również mają zastosowanie 
w branży drzewnej?

Grzegorz Chruszcz: Obok 
wózków typowo terenowych 
z napędem 4x4, które również 
posiadamy w swojej ofercie, 
wózki Baoli doskonale spraw-
dzają się na przykład w pracy 
w tartakach. Jest to prosta 
i mocna konstrukcja produkcji 
chińskiej wsparta niemiecką 

myślą techniczną, gdyż Baoli 
jest częścią grupy KION, w któ-
rej znajdują się takie marki jak 
Linde czy Still. Ta synergia wy-
sokiej jakości wykonania wraz 
z atrakcyjną ceną sprzedaży 
czyni je uniwersalną propozy-
cją dla wielu branż. Już model 
o udźwigu 2,5 tony posiada 
większe koła niż jego konkuren-
cji w tym samym przedziale, co 
pozwala na pracę w trudniej-
szym terenie.

MwPD: Czy chciałby Pan 
coś przekazać naszym Czytel-
nikom na zakończenie naszej 
rozmowy?

Grzegorz Chruszcz: Przez 
wszystkie lata prowadzenia fir-
my staram się poszukiwać naj-
lepszych koncepcji logistycznych 
i pomagać klientom w likwido-
waniu ich problemów, również 
takich, które napotyka tak zróż-
nicowana branża drzewna. Za-
praszam po prostu serdecznie 
do kontaktu i postaramy się 
sprostać Państwa oczekiwa-
niom, gdyż dzięki naszej szerokiej 
i kompleksowej ofercie mamy 
wiele możliwych rozwiązań.

MwPD: Dziękuję za roz-
mowę.                         

  |  Setmil

Setmil Sp. z o.o.
ul. Pyskowicka 20, 41-800 Zabrze

Tel.: +48 (32) 376 48 00
Mail: setmil@setmil.pl

www.setmil.com.pl   www.combilift.pl
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Heli Polska jest obecna na pol-
skim rynku z szeroką ofertą pro-
duktową. Zbudowana została 
baza serwisowa licząca 16 od-
działów, oferująca profesjonalną 
pomoc w rozwiązywaniu pro-
blemów klientów użytkujących 
wózki marki HELI. Dział serwisu 
jest partnerem w codziennej 
obsłudze technicznej w zakresie 
diagnostyki oraz napraw.

Oprócz wsparcia technicz-
nego firma oferuje usługi dorad-
cze, ukierunkowane na potrzeby 
klientów dla optymalnego doboru 
sprzętu do wymagań przeładun-
kowych, co jest niezwykle ważne 
również z ekonomicznego punktu 
widzenia. Wielu użytkowników nie 

Ponad 100 tysięcy  
wózków widłowych

Firma HELI jest największym indywidualnym producentem czołowych 
wózków widłowych na świecie pod względem wolumenu produkcji. Produkuje 
ponad 100 tysięcy wózków widłowych, które sprzedaje w 150 krajach na  
5 kontynentach. Zatrudnia ponad 7000 pracowników, a jej fabryki zajmują 
powierzchnię 1000 ha. Te imponujące wyniki dotyczące ilości idą w parze 
z najwyższą jakością sprzętu. Podzespoły do wózków w większości powstają 
w fabrykach należących do koncernu, co w tej branży jest ewenementem.

Marka HELI jest znana na całym świecie, a wózki widłowe tego producenta 
pracują m.in. w firmach FedEx, Unilever, Pepsi Cola, ArcelorMittal czy Formuła 1.

Wózki widłowe HELI trafiają do 150 krajów na całym świecie.

zdaje sobie w pełni sprawy z tego, 
jak istotne jest odpowiednie do-
branie sprzętu, a przecież, gdy 
jest on przeciążany, to pracuje 
mniej efektywnie i jest bardziej 
awaryjny, z kolei „przewymia-
rowany” generuje niepotrzebne 
koszty eksploatacyjne.

Oferta wózków marki HELI 
jest bardzo szeroka, obejmuje po-
nad 150 modeli o odpowiednio 
dobranych parametrach tech-
nicznych, pozwalających na pre-
cyzyjne dobranie odpowiedniego 
sprzętu do określonych operacji. 
Wózki widłowe posiadają ho-
mologację i dokumentację do 

odbioru UDT, spełniają wszystkie 
wymagania określone ustawami 
i regulacjami obowiązującymi na 
naszym rynku. HELI Polska oferu-
je wózki we wszystkich możliwych 
opcjach i konfiguracjach, ergo-
nomiczne i bezpieczne, z mak-
symalnie uproszczoną obsługą, 
dzięki czemu są one łatwe w co-
dziennej eksploatacji. Doceniły 
to znane na całym świecie firmy, 
które w codziennej pracy wyko-
rzystują sprzęt Heli. Są to m.in.: 
FedEx, Unilever, Pepsi Cola, Arce-
lorMittal, a nawet Formuła 1.     

  |  HELI

www.wydawnictwofaktor.pl
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Pilarki serii PTe-80 to linia 
bardzo wydajnych traków po-
ziomych na wąską taśmę, wy-
posażonych w zaawansowane 
sterowanie. Sprawdzą się one 
szczególnie w tych zakładach 
przeróbki drewna, które dążą 
do podniesienia wydajności 
i usprawnienia produkcji.

Długość cięcia w maszynie 
wynosi 4-6 m, maksymalna 
średnica podawanej kłody to 
1 m, a szerokość cięcia 85 cm. 
Pilarka wyposażona jest w sil-
nik główny o mocy 30 kW lub 
37 kW – w zależności od po-
trzeb zamawiającego zakładu. 
Średnica kół taśmowych wy-
nosi 80 cm.

Wąska taśma, w jaką wy-
posażona jest maszyna, cha-
rakteryzuje się żywotnością 

Pilarka taśmowa PTe-80
Firma ZM Jabłoński z Mińska Mazowieckiego przyzwyczaiła już 
swoich klientów do tego, że każda kolejna maszyna zaprojektowana 
i zbudowana przez tego producenta umożliwia ekonomiczną, 
efektywną i wydajną obróbkę surowca. Nie inaczej jest też 
w przypadku poziomej pilarki taśmowej PTe-80. Jej innowacyjność 
została doceniona przez kapitułę przyznającą Złote Medale targów 
DREMA, która zdecydowała, aby tym prestiżowym wyróżnieniem 
odznaczyć producenta właśnie za tę maszynę.

Pilarka serii PTe-80 nagrodzona Złotym Medalem targów DREMA.

ponad dwukrotnie dłuższą niż 
w przypadku narzędzi stoso-
wanych np. w tradycyjnych 
pilarkach innych producentów 
czy też w PTe-64. Parametry 
nagrodzonej na DREMIE pilarki 
poprawiają ponadto specjalne 
ślizgi oraz zastosowanie dłuż-
szej taśmy. Wymiary piły ta-
śmowej to 1,1 x 38 x 5600.

Producent wyposaży ł 
maszynę w obracak łańcu-
chowy, rolki poziomowania 
z napędem, system kleszcze-
nia z ruchomym zabierakiem 
oraz system dwustronnego 
kleszczenia. Operator ma 
możliwość kontrolowania wy-
sokości oporów. Zwolnienie 
wjazdu w kłodę następuje au-
tomatycznie.                    

  |  ZM JABŁOŃSKI Sp. z o.o.

R E K L A M A

Długość cięcia w maszynie wynosi 4-6 m, maksymalna średnica poda-
wanej kłody to 1 m, a szerokość cięcia 85 cm.

ZM JABŁOŃSKI Sp. z o.o.
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 85 • 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel./fax: 25 759 35 00 • e-mail: zmj@zmj.pl • www.zmj.pl

www.4woodi.pl
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Automatyczna, stacjonarna pi-
larko-łuparka SpaltFix S-415 
Multi, choć jest stosunkowo 
młodym członkiem rodziny 
Posch, to już teraz cieszy się 
licznym gronem zwolenników. 
System rozłupywania drewna 
MULTI, który można wygodnie 
dopasować do średnicy kłody 
za pomocą joysticka, pozwala 
w jednej czynności technolo-
gicznej z kłody o średnicy 41 
cm wykonać 2, 6 lub 12 polan 
bez konieczności uciążliwej 

Rodzina pilarko-łuparek 
Posch coraz większa

SpaltFix S-415 Multi w charakterystycznych, pomarańczowo-zielonych 
barwach to jeden z najnowszych modeli urządzeń, jakie dołączyło do 
popularnej rodziny pilarko-łuparek SpaltFix, projektowanych i produkowanych 
przez cenione na całym świecie austriackie przedsiębiorstwo Posch. Możliwość 
uzyskania aż 12 polan bez zmiany noża, wygodne sterowanie jedną ręką za 
pomocą joysticka i siła rozłupywania wynosząca aż 18 ton to tylko niektóre 
z atutów tej maszyny, którą w Polsce można nabyć za pośrednictwem firmy 
Maszyny Leśne Jan Kłoda.

zmiany noża, co znacznie 
przyspiesza pracę i odciąża 
operatora.

Cięcie i łupanie 
drewna krok po 
kroku

Po podaniu kłody drewna 
na taśmowy przenośnik wlo-
towy osoba obsługująca ma-
szynę steruje całym dalszym 
procesem cięcia i rozłupywa-
nia drewna jedną ręką, wyko-
rzystując w tym celu joystick.

Na przenośniku taśmo-
wym kłoda drewna jest poda-
wana do tarczy piły z węglików 
spiekanych. Na życzenie klien-
ta możliwe jest też stworze-
nie indywidualnych systemów 
podawania kłód drewna, skła-
dających się z przenośników 
wzdłużnych, poprzecznych, 
co ułatwia dobór rozwiązania 
adekwatnego do długości ob-
rabianych kłód.

Wydajna tarcza widiowa, 
która wyróżnia się wysoką 

stabilnością i długą żywotno-
ścią, przycina kłodę na wybra-
ną długość od 20 do 50 cm, 
a jej stabilne położenie pod-
czas cięcia zapewnia hydrau-
liczny dociskacz. Powstające 
przy cięciu czyste wióry można 
wykorzystać w innym celu.

Po przecięciu za pomo-
cą kołyski kłoda drewna jest 
przekazywana do procesu 
rozłupywania, podczas które-
go jest ona dociskana specjal-
nym stemplem dociskowym 

Podawanie kłód drewna. Przenośnik walcowy.

www.wydawnictwofaktor.pl
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do regulowanego, ramowego 
noża rozłupującego MULTI. 
Siła rozłupywania wynosi 18 
ton.

Do napędu maszyny słu-
ży ciągnik lub układ napędo-
wy z silnikiem elektrycznym. 
Standardowa funkcja TURBO 
pozwala zwiększyć wydajność 
rozłupywania o 25%, a tym 
samym osiągnąć maksymalną 
godzinną wydajność wynoszą-
cą aż 45 metrów przestrzen-
nych drewna.

Klientom, którym zależy na 
jeszcze większym usprawnie-
niu i przyspieszeniu produkcji, 
firma Posch oferuje różnego 
rodzaju przenośniki taśmowe, 
urządzenia do czyszczenia 
i urządzenia do pakowania po-
lan. Wraz z prostym systemem 

Kłoda drewna jest dociskana do 
noża ramowego siłą rozłupywania 
wynoszącą 18 ton i w ten sposób 
powstaje maksymalnie 12 polan.

Wygodna obsługa za pomocą joysticka. Kłody są przycinane na długość od 20 do 50 cm.

Maszyna pozwala wyprodukować nawet 12 polan w jednej czynności 
technologicznej bez konieczności uciążliwej zmiany noża bez konieczno-
ści zmiany noża.

Jeszcze większa optymalizacja produkcji możliwa jest dzięki montażowi 
różnego rodzaju przenośników taśmowych, urządzeń do czyszczenia 
i urządzeń do pakowania polan marki Posch.

obsługi pilarko-łuparki Spalt-
Fix S-415 Multi pozwalają one 
zoptymalizować produkcję 
drewna opałowego.         

  |  Posch

www.4woodi.pl
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Obrzynarki do desek
Dwustronne obrzynarki 

do desek OB-II oraz OB-IIM 
to maszyny przeznaczone do 
obcinania (oflisowania) desek 
z dużą szybkością. Gwarantują 
one możliwość szybkiej, auto-
matycznej zmiany odległości 
między piłami, która wynosi 10 
mm na sekundę. Obrzynarki po-
siadają 6-stopniową prędkość 
posuwu. Dzięki wyposażeniu 
w dodatkowy sterownik szero-
kości cięcia (ustawiany w do-
wolnej odległości od pulpitu 
sterowniczego) możliwe jest 
ekonomiczne obrzynanie każ-
dej deski na inną szerokość.

Obrzynarka OB-II (dwupiło-
wa) ma moc 11,6 kW, a szerokość 
obrzynania (centralna) wynosi 
od 70 do 510 mm. Z kolei w ob-
rzynarce OB-IIM (czteropiłowa) 
centralna szerokość obrzynania 

Optymalne 
zagospodarowanie 
surowca

Zakłady przetwórstwa drewna, które stają dziś przed koniecznością wyposażenia 
lub doposażenia parku maszynowego, uwzględniają o wiele więcej czynników, 
niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Obecnie osoby odpowiedzialne 
za wyposażenie tartaków poszukują nie tylko takich rozwiązań, które usprawnią 
i przyspieszą pracę. Równie istotne jest, aby pozwoliły one jak najbardziej 
efektywnie zagospodarować surowiec. Maszyny, które spełniają tak nakreślone 
wymogi, znajdziemy w ofercie firmy Zakład Metalowy Drozdowski.

wynosi 50-320 mm, a boczna 
– od 20 do 100 mm. Grubość 
obrzynania w obydwu modelach 
może wynieść od 15 do 80 mm.

Pilarka ramowa 
pionowa

Popularną maszyną z ofer-
ty firmy jest też ramowa pilar-
ka pionowa w dwóch wersjach: 

PRP-58 i PRP-58W, które obok 
funkcji tradycyjnego traka z po-
wodzeniem pełnią też rolę wie-
lopiły czy traka tarczowego do 
„paletówki”. Co charakterystycz-
ne – we wszystkich powyższych 
zastosowaniach pilarki charakte-
ryzują się bardzo małym rzazem.

Pierwsza z wersji przeciera 
kłody o każdej długości i średnicy 

Dwustronna obrzynarka do desek OB-II.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Dane techniczne obrzynarek do desek OB-II OB-IIM

Szerokość obrzynania:
– centralna
– boczna

70-510 mm
–

50-320 mm
20-100 mm

Grubość obrzynania 15-80 mm 15-80 mm

Piły Ø 400 mm z otw. Ø 80, Ø 30 2 szt. 4 szt.

Prędkość zmiany odległości między piłami 10 mm/s 10 mm/s

Napęd pił 2 × 4,7 kW 2 × 5,2 kW

Napęd posuwu 1,1 kW 1,1 kW

Napęd ustawienia szerokości obrzynania 1,1 kW 1,1 kW

Napęd uniesienia walców (na zamówienie) – 0,2 kW

Całkowita moc zainstalowana 11,6 kW/400 V 12,8 kW/400 V

Prędkość posuwu – 6 stopni: 7, 10, 13, 14, 20, 26 m/min 7, 10, 13, 14, 20, 26 m/min

Gabaryty bez stołów 1,60 × 1,50 × wys. 1,50 m 1,60 × 1,50 × wys. 1,50 m

Długość:
– stołu odbierającego
– szyny podającej
– całkowita zespołu

2,30 m
3,15 m
7,00 m

2,30 m
3,15 m
7,00 m

Masa całkowita 1350 kg 1400 kg

Wózki pneumatyczne, zalecane do kłód krótkich. Podajniki do pryzm.

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

Zdrowych, Wesołych oraz Radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Zakład Metalowy Drozdowski

R E K L A M A
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Dane techniczne pilarek  
ramowych pionowych PRP-58 PRP-58 W

Prześwit poziomy ramy piłowej 580 mm 580 mm

Prześwit pionowy między walcami 350 mm 430 mm

Skok ramy piłowej 300 mm 300 mm

Prędkość obrotowa wału głównego 330 obr./min 300 obr./min

Posuw roboczy 0,5-2,5 m/min 0,5-2,5 m/min

Wymiary brzeszczotów (dług. × szer. × grubość) 815 × 70 × 1,6 mm 915 × 80 × 2,0 mm

Maksymalna ilość pił 12 szt. 10 szt.

Silnik główny 15,0 kW/400 V (lub 11 kW) 15,0 kW/400 V (lub 18,5 
kW)

Silnik posuwu 0,75 kW/400 V 0,75 kW/400 V

Silnik pompy hydraulicznej 0,75 kW/400 V 0,75 kW/400 V

Silnik pompy smarującej 0,18 kW 0,18 kW

Minimalna długość przecieranej kłody 1,8 m 1,8 m

Minimalna długość przecierania z osprzętem 
specjalnym 1,2 m 1,2 m

Minimalna grubość przetarcia (deski)
13 mm – standard
9 mm – specjalny montaż 
pił

13 mm

Wysokość przecierania kłody nad gruntem 880 mm 880 mm

Wysokość torowiska nad gruntem 600 mm 600 mm

Docisk walców hydrauliczny hydrauliczny

Wymiary gabarytowe pilarki 1,20 × 1,70 × wys. 2,10 m 1,20 × 1,70 × wys. 2,20 m

Całkowita długość zespołu z torowiskiem 10,00 m 10,00 m

Masa ze standardowym wyposażeniem 3200 kg 3450 kg

Dzięki zwiększeniu prześwitu pionowego między walcami do 430 mm pilarka PRP-58W może ciąć grubsze kłody.

do Ø 350 mm, druga – dzięki 
zwiększeniu prześwitu piono-
wego między walcami do 430 
mm – może ciąć grubsze kłody.

Prześwit ramy poziomy 580 
mm umożliwia rozcięcie nawet 
bardzo grubych bali w przy-
padku uprzedniego, jedno- lub 
dwustronnego ich obcięcia na 
traku taśmowym. Producent 
zastosował w tym typosze-
regu pilarek szereg innowacji 
technicznych. Są to między in-
nymi: dynamiczne naprężenie 
brzeszczotów, specjalna ażu-
rowa konstrukcja pił, przyrząd 
do wprowadzania kłód krótkich 
(metrówek) oraz zestaw do 
szybkiego ich podawania.

Innowacją opracowaną 
przez firmę Zakład Metalowy 
Drozdowski jest ponadto zu-
pełnie zmieniona w porównaniu 
do konkurencyjnych rozwiązań 
konstrukcja wózków podaw-
czych. W pilarkach pionowych 
PRP-58 i PRP-58W wózki mogą 
być stosowane po minimalnym 
przezbrojeniu do drewna długie-
go, jak i do drewna krótkiego. 

  |  ZM Drozdowski

www.wydawnictwofaktor.pl
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Dobry pierwowzór
Urządzenia z rodziny PI-

LOUS FORESTOR obejmują 6 
typów maszyn, wśród których 
znajdują się pilarki kierowane 
do małych i średnich zakła-
dów (maszyny CTR 710M, 
CTRO 800S, CTR 520) oraz 
duże traki z wyposażeniem 
hydraulicznym, które zwiększa 

Trak w wersji luksusowej 
dla wymagających

Z hydrauliką lub ręczną manipulacją, z korowarką lub 
bez, dla małych zakładów, które przecierają nieznaczne 
ilości surowca, jak i dla tych największych... rodzina 
traków PILOUS FORESTOR obejmuje kila typów 
maszyn, z których każdą można doposażyć zgodnie 
z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta. A do tych, 
którzy mają szczególnie wysokie wymagania dotyczące 
precyzji i komfortu obróbki, kierowany jest trak w wersji 
LX (wcześniej: LUXURY). Powstały na bazie pilarki 
CTR 1000H 40 Hydraulik, jest jej rozbudowaną wersją, 
w której konstruktorzy z Brna i technicy z firmy Rem-Tech 
pokazują, jak daleko może sięgać myśl techniczna.

zarówno komfort obsługi, jak 
i bezpieczeństwo. Zanim po-
wstała pilarka w wersji LU-
XURY, 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, 

CTR 1000H40 Hydraulik

wyposażona w szybki posuw 
mostu z automatycznym zwal-
nianiem w położeniach krańco-
wych. Dwustronne prowadzenie 
mostu przejazdowego pozwala 
na zamontowanie wydajnego 
wyposażenia hydraulicznego 
w celu łatwego manewrowania 
nawet wielkimi, grubymi kło-
dami. W kombinacji z silnikiem 

Panel sterowania.

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

Ściski zapobiegające prężeniu 
ciętych detali.

Nowy system zgarniacza desek.
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o dużej mocy takie wyposaże-
nie pozwala na płynne ścią-
ganie nawet ciężkich kłód za 
pomocą podajnika uciętego 
materiału. Wersja podstawowa 
pilarki CTR 1000H 40 Hydrau-
lik pozwala na piłowanie kło-
dy o długości 7,6 m. Maszyna 
w tej wersji wyposażona jest 
w wysuwną obrotnicę kłód, dwa 
zaciski do kłód, pięć kątowo 
i wysokościowo regulowanych 
ograniczników, wyrówniarkę 
końca kłody, wyrówniarkę koń-
ca kłody z posuwem poziomym 
oraz silnik o mocy 15 kW (opcjo-
nalnie – 18 kW).

Maszynę CTR 1000H 60 
LX wyposażono w koła o po-
większonej średnicy (750 mm) 
oraz silniki napędowe o mo-
cach 18 kW w wersji podsta-
wowej lub 22 kW.

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

Krok dalej
Na tak zaawansowa-

nej podstawie konstrukto-
rzy z Brna wraz z technikami 
z Rem-Techu zbudowali maszy-
nę, w której wprowadzono sze-
reg dodatkowych funkcji oraz 
udogodnień. Zaprojektowali na 
przykład nowy typ panelu ste-
rującego, który dla ułatwienia 
zajęcia pozycji przez operatora 
można przesuwać na boki oraz 
regulować ustawienie jego wy-
sokości, dopasowując go do 
pozycji siedzącej lub stojącej. 
Przesuw mostu przód-tył (wraz 
z regulacją prędkości), podno-
szenie i opuszczanie ramienia 

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.
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góra-dół (wraz z regulacją 
prędkości), a także sterowanie 
korowarką (start, stop, dojazd 
do kłody) odbywa się wygodnie 
poprzez joysticki.

Inną nowością w porówna-
niu do poprzedniczki tej ma-
szyny jest nowy, prosty system 
odmierzania grubości cięcia, 
cyfrowo nastawiana wysokość 
podnoszenia ramienia i odmie-
rzanie od góry lub od dołu kło-
dy, a także system zgarniacza 
desek oraz pionowo, hydrau-
licznie wysuwane opory kąto-
we. Zmodyfikowano ponadto 
ściski zapobiegające prężeniu 
ciętych detali, które działa-
ją dwukierunkowo, ściskając 
materiał z boku i ściągając go 
do dołu. Innowacją w pilarce 
w wersji LX (LUXURY) jest też 
zmodyfikowany kształt belek 
poprzecznych oraz zmniejszony 
opór przesuwania kłody wzdłuż 
traka podczas manipulowania.

Szybka manipulacja 
ciętym materiałem

Traki taśmowe 1000H40 
i H60 LX posiadają oczywiście 
wyposażenie hydrauliczne, któ-
re radykalnie skraca czas opero-
wania ciętym materiałem oraz 
pozwala na zredukowanie liczby 
zaangażowanych pracowni-
ków. Nawet gdy konieczne jest 
przetarcie 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 mani-
pulacji praca w tartaku staje się 
ponadto o wiele bezpieczniejsza.

Najważniejszym, wielo-
funkcyjnym zespołem wypo-
sażenia hydraulicznego jest 
obrotnica wysuwna, która po-
rusza się w kierunkach: pionowo 

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

Wszystkie pilarki PILOUS 
FORESTOR w wersji Hydraulik 
są wyposażone w dwie profesjo-
nalne pompy, które zapewniają 

wysokie prędkości i siły w ukła-
dzie. Za bezpieczne i szybkie 
unoszenie okrąglaków i przeno-
szenie ich na łoże maszyny od-
powiada z kolei dwuramienna, 
hydrauliczna ładowarka kłód. 
Każdy segment ramy wyposa-
żony jest w gniazda przezna-
czone do mocowania urządzeń 
załadowczych, a użytkownik 
może umieścić hydrauliczny 
zespół ładowarki w wybranej 
przez siebie pozycji. Sterowa-
nie siłownikami ładowarki jest 
niezależne, a załadunek nawet 
długich pni jest bardzo łatwy.

Wyposażenie hydrauliczne 
obejmuje również hydraulicz-
ne zaciski do kłód, rolkę bierną 
unoszoną do poziomowania 
i manewrowania kłodą oraz 
rolkę unoszoną z napędem hy-
draulicznym do poziomowania 
i przesuwania kłody.                  

  |  Rem-Tech

R E K L A M A
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Traki LT70
Cenione przez użytkow-

ników na całym świecie traki 
LT70 wyposażone są w brzesz-
czoty wąskotaśmowe, które za-
pewniają większy zysk z każdej 
przecieranej kłody. Model LT70 
w wersji standardowej jest wy-
posażony w koła z paskami, 

Nowa wersja WIDE  
traków Wood-Mizer LT70

Traki serii LT70 Wood-Mizer to maszyny, które firmom z branży drzewnej 
są doskonale znane. Zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom 
nowoczesnych zakładów przerobu drewna o dużej skali produkcji, teraz 
dostępne są w wersji WIDE.

które pracują z brzeszczotem 
o wymiarach 32-38 mm.

System manewrowania 
kłodą można skonfigurować 
pod potrzeby danej firmy.

W tym zakresie Wood-Mi-
zer oferuje zarówno hydrau-
likę manualną, obsługiwaną 
przy pomocy ręcznej pompy, 

jak również pełną hydraulikę. 
W drugim z wymienionych wa-
riantów zarówno załadunek, 
jak i manewrowanie kłodą 
odbywają się automatycznie. 
Dzięki tym opcjom klient może 
wybrać najlepsze rozwiązanie 
pasujące do jego wymagań pod 
względem wydajności i kosztów. 

Dysponując urządzeniami Se-
twork czy Accuset, umożliwiają-
cymi automatyczne ustawianie 
grubości cięcia, operator może 
skoncentrować się na produkcji 
wyrobów o wysokiej jakości.

Sy s t e m s m a ro w a -
nia brzeszczotów LubeMi-
zer oczyszcza brzeszczot 
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z nagromadzonej żywicy i nie-
czystości podczas cięcia. Sma-
rowanie odbywa się poprzez 
pulsacyjne podanie cieczy na 
brzeszczot i zwiększa jego 
wydajność podczas procesu 
cięcia. Szeroki asortyment 
brzeszczotów wąskotaśmo-
wych Wood-Mizer umożliwia 
wybór brzeszczotu w zależ-
ności od twardości i struktury 
przecieranego drewna oraz 
pozwala zmaksymalizować 
ilość pozyskiwanego z każdej 
kłody surowca. Ponadto stan-
dardowe wyposażenie maszyny 
w podwójne bloczki prowadzą-
ce brzeszczot daje gwarancję 
jego stabilności i zapobiega 
drganiom podczas procesu cię-
cia. Za redukcję drgań odpowia-
da też napinacz brzeszczotu, 
który jednocześnie zapewnia 
jego stały naciąg.

Ukłonem w stronę opera-
torów maszyn jest też wypo-
sażenie ich w regulowane nogi, 
które pomagają w wypoziomo-
waniu maszyny na nierównej 
powierzchni.

LT70 WIDE – jeszcze 
większa wydajność

Od niedawna w ofercie Wo-
od-Mizer dostępne jest nowe 
rozwiązanie stworzone z myślą 
o tych użytkownikach traków, 
którzy potrzebują większej 
wydajności. Są to traki LT70 
w wersji WIDE. Głowica maszy-
ny o maksymalnej szerokości 
cięcia do 86 cm umożliwia ob-
róbkę kłód o większej średnicy 
oraz wycinanie szerszych desek.

„Wood-Mizer od wielu lat 
dostarcza firmom zajmują-
cym się przerabianiem drewna 
najlepsze dostępne w branży 

produkty i funkcjonalności” 
– zapewnia Robert Bagiński, 
Prezes Zarządu Wood-Mizer 
Industries. „Nowy model LT70 
WIDE zapewnia dużą wydajność 
cięcia belek o większej średnicy 
przy jednoczesnym osiąganiu 
wyników produkcyjnych ocze-
kiwanych od traków szerokota-
śmowych” – dodaje.

W wersji WIDE trak jest wy-
posażony w żeliwne koła napę-
dowe bez pasków, które pracują 
z szerszym brzeszczotem – 50 

mm. Tego typu koła i brzeszczo-
ty można zamawiać dla stan-
dardowej głowicy lub głowicy 
WIDE.

Nowa wersja traka LT70 
firmy Wood-Mizer zwięk-
sza wydajność cięcia, co jest 
szczególnie istotne dla tych 
tartaczników, którzy oczekują 
wydajności traka szerokota-
śmowego w cenie traka wąsko-
taśmowego.                      

  |  Wood Mizer

SPECYFIKACJA CIĘCIA DLA TRAKA LT70 WIDE

Maks. średnica kłody 105 cm

Maks. szerokość cięcia 86 cm

Maks. prześwit między rolkami 78 cm

Długość przerabianej kłody zależy  
od rozmiaru łoża:

4,8 m – łoże S
6,1 m – łoże M
8,4 m – łoże L
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Typoszereg suszarń ECO-Dryers 
obejmuje urządzenia o wydaj-
ności wyjściowej w zakresie od 
500 do 2500 kg suchych trocin 
na godzinę (suszenie od wilgot-
ności 45% do 12%) – suszarnie 
usuwają z materiału od 300 do 
1600 kg wody na godzinę.

Istotą bezpieczeństwa su-
szarń taśmowych jest sposób 
dostarczania ciepła do proce-
su suszenia. Nagrzewanie po-
wietrza, stanowiącego czynnik 
suszący odbywa się poprzez 
specjalne nagrzewnice pane-
lowe, zasilane gorącą wodą 
bądź płynem na bazie glikolu. 
Temperatura czynnika grzew-
czego wynosi od 80 do 150°C. 
Zaletą takiego rozwiązania jest 

Bezpieczeństwo i wydajność  
– nowa linia taśmowych suszarń trocin firmy AMS elektronik

Firma AMS elektronik, znana jako producent komorowych suszarń tarcicy 
oraz systemów automatyki sterującej, opracowała i wdrożyła do produkcji 
nową linię taśmowych suszarń typu ECO-Dryers przeznaczonych do 
suszenia trocin oraz innych materiałów sypkich. Ze względu na zastosowane 
nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zapewniają one bezpieczne oraz 
ekonomiczne suszenie.

całkowite wyeliminowanie ry-
zyka zapalenia się suszonego 
materiału. Źródłem ciepła może 
być kocioł na odpady drzewne 
bądź też dowolne urządzenie 
zapewniające ogrzanie czynni-
ka grzewczego do wymaganej 
temperatury.

Wszystkie powierzchnie 
suszarni, które mają kontakt 
z suszonym materiałem wyko-
nane są z kwasoodpornej stali. 
Umożliwia to długotrwałą i bez-
awaryjną pracę.

Suszarnie taśmowe 
ECO-Dryers 
w skrócie:
 • zwarta forma budo-

wy w postaci kontenera 

umożliwiająca łatwe prze-
stawianie i szybki montaż;

 • wysoka jakość wykonania 
oraz żywotność dzięki za-
stosowaniu materiałów 
nierdzewnych w miejscach 
kontaktu z suszonym pro-
duktem;

 • wysoka automatyzacja 
umożliwiająca całkowite 
wyeliminowanie obsługi 
przez człowieka podczas 
pracy suszarni;

 • elastyczność zastosowania 
poprzez możliwość susze-
nia wielu rodzajów sypkich 
produktów;

 • możliwość suszenia w ru-
chu ciągłym, półciągłym 
lub przerywanym.

Wyposażenie suszar-
ni taśmowej ECO-
-Dryers obejmuje:
 • automatyczny system cią-

głego czyszczenia taśmy na 
sucho;

 • automatyczny system czysz-
czenia taśmy na mokro – 
myjka 160 barów;

 • automatyczny system kon-
troli oraz korekty położenia 
taśmy;

 • mechanizmy mieszania 
suszonego materiału za-
pewniające równomierność 
wysuszenia;

 • system ciągłego pomiaru 
wilgotności suszonego mate-
riału – wzdłuż trasy suszenia 
i na końcu;

Suszarnia taśmowa (całość – 18 metrów).
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 • automatyczny system au-
todiagnostyczny z powia-
damianiem o awariach 
i anomaliach pracy suszarni 
za pomocą wiadomości SMS 
na telefon operatora.

Suszenie w pełni 
kontrolowane

Całość jest sterowana i nad-
zorowana przez zaawansowany 
system sterowania ST-201, skon-
struowany specjalnie dla suszarń 
linii ECO-Dryers. Kontroluje on 

przebieg procesu suszenia 
i steruje urządzeniami wyko-
nawczymi. Dzięki zastosowaniu 
inteligentnego oprogramowania 
zapewniony jest optymalny i eko-
nomiczny proces suszenia bez 
względu na zmiany: wilgotności 
wejściowej materiału, wilgotno-
ści i temperatury powietrza oto-
czenia czy zmian temperatury 
medium grzewczego.

System sterowania typu 
ST-201 umożliwia kontrolę 
poziomu materiału mokrego 

Nowe zastosowanie 
suszarń taśmowych 
z linii ECO-Dryers

Wielu polskich producentów 
brykietu lub pelletu wykorzystuje 
suszarnie bębnowe, które posia-
dają wysoką wydajność i rela-
tywnie niską cenę. Niestety ich 
wykorzystywanie, ze względu na 
zasadę pracy, wiąże się z bardzo 
wysokim ryzykiem pożaru, a do-
datkowo barwa wysuszonego 
w nich produktu też przez wielu 
jest mało akceptowalna.

Suszarnie taśmowe ECO-
-Dryers wraz ze specjalnym, in-
nowacyjnym oprogramowaniem 
znalazły zastosowanie w rady-
kalnym ograniczeniu ryzyka za-
palenia oraz zapewniają jasną 
barwę wysuszonego materiału. 
Połączenie w jedną linię suszarni 
bębnowej z suszarnią taśmową 
powoduje, że można np. suszyć 
trociny na suszarni bębnowej do 
wilgotności 35-30% i dosuszać 
na suszarni taśmowej do wła-
ściwej wilgotności końcowej. 
Zastosowanie takiego tande-
mu może podnieść wydajność 
całej linii suszenia, praktycznie 
wyeliminować ryzyko zapalenia 
oraz istotnie podnieść jakość 
wyrobu końcowego. Stosując 
do opalania kotła ogrzewające-
go suszarnię taśmową taniego 
paliwa w postaci zrębki leśnej, 
zrzynów tartacznych lub pelletu 
ze słomy, można także popra-
wić ekonomikę całego przed-
sięwzięcia.                             

  |  AMS elektronik

R E K L A M A

Płyta główna suszarni taśmowej.

Suszarnie ECO-Dryers są przeznaczone do suszenia trocin oraz innych 
materiałów sypkich.

Suszarnie taśmowe ECO-Dryers znalazły zastosowanie w radykalnym 
ograniczeniu ryzyka pożaru.

Suszarnia taśmowa – wyrzut.

AMS elektronik s.c. 
A. Sarbinowski B. Miecznikowski

ul. Lipowa 31

66-225 Szczaniec

www.ams-elektronik.pl

w zasobniku wejściowym oraz 
kontrolę poziomu materiału su-
chego w zasobniku wyjściowym, 
np. w silosie. Zapewniając auto-
matyczne napełnianie zbiornika 
wejściowego oraz automatycz-
ne opróżnianie zbiornika wyj-
ściowego, można całkowicie 
wyeliminować potrzebę obsługi 
suszarni przez człowieka.

Wyposażenie suszarń ta-
śmowych z linii ECO-Dryers 
w nadzór GSM umożliwia auto-
matyczne informowanie służb 
technicznych użytkownika 
o wszystkich anomaliach pracy 
i stanach awaryjnych, takich jak:
 • niski poziom napełnienia 

zbiornika wejściowego,
 • napełnienie zasobnika wyj-

ściowego,
 • zbyt niska temperatura za-

silania,
 • awarie poszczególnych na-

pędów elektrycznych,
 • położenie taśmy poza za-

kresem pracy itp.
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W Poznaniu firma POLCOMM 
zaprezentowała frezy trzpienio-
we proste i profilowe z ostrzami 
HM i PCD do obróbki drewna li-
tego, płyt wiórowych, MDF, HDF, 
HPL, OSB oraz sklejki. Znaczną 
część targowej ekspozycji sta-
nowiły narzędzia nasadzane: 
frezy proste i profilowe z ostrza-
mi HM lub PCD oraz głowice 
proste i profilowe na noże wy-
mienne. Pokazano też wiertła 
do otworów przelotowych i nie-
przelotowych, o różnej średnicy 
i geometrii ostrza, przeznaczo-
ne do wiercenia w drewnie, 
płycie wiórowej, sklejce, pły-
tach MDF, HDF, HPL, OSB 

POLCOMM kolejny raz  
na targach DREMA

Na poznańskich targach DREMA nie mogło zabraknąć podlubartowskiego 
producenta narzędzi skrawających – firmy POLCOMM. Wystawcą targów 
to przedsiębiorstwo jest od wielu lat i bierze udział w każdej ich edycji.

oraz tworzywach sztucznych 
i materiałach kompozytowych. 
Z dużym zainteresowaniem ze 
strony zwiedzających spotkały 
się też piły tarczowe do cięcia 
wzdłużnego i poprzecznego, for-
matowania i rowkowania.

„Na naszym stoisku zapre-
zentowaliśmy ponadto przekrój 
noży wymiennych – od prostych, 
przeznaczonych do strugarek, 
po noże profilowe do głowic, 
z HSS, pełnowęglikowe oraz 
z wkładkami lutowanymi z HM. 
Noże dedykowane są do ob-
róbki drewna, płyt wiórowych, 
MDF, HDF i tworzyw sztucz-
nych” – mówi Iwona Paczuska, 

specjalistka ds. Marketingu i PR 
w firmie POLCOMM.

Uzupełnieniem prezento-
wanej oferty były hydrauliczne 
i mechaniczne systemy moco-
wań oraz unikatowy system PSS.

Narzędzia dla 
wymagających

POLCOMM produkuje na-
rzędzia monolityczne, lutowane 
i składane, ze stali szybkotnącej, 
węglika spiekanego oraz diamen-
tu polikrystalicznego. Oferuje za-
równo innowacyjne rozwiązania, 
jak i te już sprawdzone, komplek-
sowo obsługując zarówno duże, 
jak i małe przedsiębiorstwa.

Przez lata działalności firma 
wypracowała sobie pozycję eks-
perta w zakresie dedykowanych 
rozwiązań narzędziowych, pro-
dukując narzędzia według indy-
widualnych zamówień i oferując 
wsparcie i doradztwo techniczne 
w zakresie obróbki, doboru na-
rzędzi oraz technologii produkcji. 
We własnym biurze konstrukcyj-
nym POLCOMM projektuje wy-
soko specjalistyczne narzędzia 
skrawające. Produkty dosto-
sowane są do jednostkowych 
wymagań klienta nie tylko pod 
względem podstawowych para-
metrów narzędzia, jakimi są jego 
wymiary, ale także odpowiednio 
do obrabianego materiału, ma-
szyny i warunków pracy.

Dla producentów 
mebli, stolarki 
otworowej, schodów 
i podłóg

Narzędzia POLCOMM znaj-
dują zastosowanie między inny-
mi przy produkcji mebli, stolarki 
otworowej, schodów i podłóg. 
Producentom mebli firma ofe-
ruje szereg narzędzi do produk-
cji frontów meblowych, m.in. do 
cięcia prosto- i krzywoliniowe-
go, formatowania, frezowania 
płaszczyzn, ozdobnych profili 
i rowków, frezowania i zaokrą-
glania krawędzi, wiercenia 
otworów. Producenci stolarki 
otworowej znajdą w ofercie fre-
zy trzpieniowe i nasadzane do 
profilowania skrzydeł i oścież-
nic, frezy spiralne do wycinania 
kieszeni zamkowych, wizjerów, Stoisko firmy POLCOMM na targach DREMA.
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otworów wentylacyjnych, 
a także pełen zestaw wierteł 
do wszelkich otworów, np. pod 
zawiasy czy klamki.

Producentom pod łóg 
POLCOMM oferuje frezy na-
sadzane do podłóg wielowar-
stwowych, frezy do podłóg 
z drewna litego, zestawy frezów 
profilowych przeznaczonych do 
profilowania, listew, załamywa-
nia krawędzi, produkcji deski 
podłogowej, parkietu.

Spotkania targowe 
zawsze owocne

„Na targach DREMA nasze 
stoisko odwiedziło wielu specja-
listów z branży, byli to głównie 
producenci mebli, okien, drzwi 
i podłóg. Znaczna część od-
wiedzających to firmy, którym 
dostarczamy swoje rozwiązania 
narzędziowe. Takie spotkania 
to okazja do omówienia cało-
kształtu współpracy, a także do 
rozmów o nowych wyzwaniach 
w zakresie projektów narzędzi” – 
podkreśla Iwona Paczuska.

Nowi, potencjalni klienci, 
którzy odwiedzili firmę, mie-
li okazję przekonać się o jej 
możliwościach, zapoznając się 
z prezentowanym na targach 
asortymentem. Duże zaintere-
sowanie wzbudzała nowa kon-
strukcja głowicy formatyzującej 
z ostrzami z diamentu polikry-
stalicznego. Głowica przezna-
czona jest do wysokowydajnej 
obróbki na formatyzerkach, 
pracuje zdecydowanie ciszej 
i wydajniej niż standardowe 
narzędzia tego typu. Uwagę 
przyciągał również unikatowy 
system PSS – rodzaj mocowania 

umożliwiającego płynną regula-
cję położenia frezów względem 
siebie. Pozwala on skompenso-
wać nierównomierność ruchu 
obrotowego wrzecion maszyny.

„System PSS jest szcze-
gólnie korzystny przy seryjnej 
produkcji elementów łączonych 
na pióro-wpust, gdzie wyma-
gana jest wysoka dokładność 
przy produkcji powtarzalnych 
elementów. Umożliwia także 
użycie jednego tylko zestawu 
narzędzi do produkcji elemen-
tów parkietu, paneli czy boazerii 
o różnych wymiarach” – wyja-
śnia Iwona Paczuska.

Także frez nasadzany 
z ostrzami z węglika spiekanego 
do złącz klinowych był produk-
tem, o który często pytali odwie-
dzający. To popularny w stolarce 
otworowej oraz meblarstwie 
sposób łączenia elementów 
wzdłuż krótkich odcinków ma-
teriału w celu uzyskania dłuż-
szych elementów. Pozwala to 
wykorzystać krótki materiał, 
zminimalizować ilość odpadów 
oraz wyeliminować z materiału 
sęki i wady. Oferowane wczepy 
wykonywane są w znormalizo-
wanych wymiarach, modułowa 
konstrukcja freza umożliwia łą-
czenie frezów w pakiety od 2 do 
nawet 50 sztuk, a tym samym 
cięcie różnych grubości drewna. 
Korpus frezu wykonany jest ze 
stali o podwyższonej wydajno-
ści, a ostrza rozłożone po spirali 
wydłużają żywotność narzędzia. 
Precyzja wykonania poszczegól-
nych elementów gwarantuje 
zachowanie dokładności profilu 
obrabianego materiału. Ofero-
wany rodzaj narzędzi wykazuje System PSS.

Frez nasadzany profilowy HM do złącz klinowych.

Głowica formatyzująca PCD.

się szczególną skutecznością 
przy obróbce drewna miękkiego.

„Po tegorocznej edycji tar-
gów możemy śmiało powie-
dzieć, że jesteśmy zadowoleni, 
tym bardziej, że zainteresowa-
nie naszą ofertą było duże. DRE-
MA zawsze była miejscem wielu 
owocnych spotkań, a uzyskane 

podczas targów informacje, 
uwagi i opinie są dla nas cen-
nym drogowskazem. Dzięki 
takim spotkaniom możemy 
wdrażać nowe rozwiązania, 
które są zgodne z oczekiwania-
mi klientów” – podsumowuje 
Iwona Paczuska.               

  |  POLCOMM
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Firma PRINZ może pochwalić 
się ponad 70-letnim doświad-
czeniem w branży. Jako wiodą-
ce austriackie przedsiębiorstwo 
specjalizujące się w produkcji 
łańcuchowych systemów tną-
cych oferuje kompleksowe roz-
wiązania dla szeroko pojętego 
przemysłu drzewnego.

Najwyższa dokładność cięcia  
przy ograniczonym 
miejscu na hali

W funkcjonujących i prężnie działających zakładach drzewnych częstym 
problemem w kontekście rozwoju parku maszynowego jest ograniczona 
powierzchnia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, a jednocześnie 
gwarantując najwyższą wydajność i dokładność cięcia, firma PRINZ oferuje 
automatyczną linię kapowania pakietów CUTSTAR. Maszyna doskonale 
sprawdza się przy ograniczonym miejscu przerobu – pakiet stoi nieruchomo 
na masywnej ramie, a przejezdna jest jednostka tnąca.

Automatyczna linia 
kapowania pakietów 
CUTSTAR

Stacjonarna linia automa-
tyczna z przejezdną jednostką 
tnącą CUTSTAR cechuje się 
wygodną, jednoosobową ob-
sługą i gwarantuje najwyższy 
poziom bezpieczeństwa pracy. 

W tym rozwiązaniu pakiet kła-
dziony jest na drewnianych 
kantówkach, a dzięki dopchnię-
ciu do pionowych profili ramy 
zostaje dokładnie wypozycjo-
nowany w stosunku do linii cię-
cia. Precyzyjny posuw jednostki 
tnącej oparty na listwie zębatej 
w połączeniu z automatycznym 

systemem pomiarowym i obu-
stronnym prowadzeniem linio-
wym układu tnącego pozwalają 
na docinanie pakietów z do-
kładnością ±1 mm przy wydaj-
ności ok. 1,5 min/cięcie.

Przed przystąpieniem do 
procesu cięcia pakiet jest do-
ciskany pneumatycznie od 
góry za pomocą docisków 
znajdujących się po obu stro-
nach prowadnicy, aby zapobiec 
przesuwaniu się wierzchnich 
warstw pakietu. Automatyczny, 
sterowany hydraulicznie układ 
otwierania rzazu pozwala na 
bezproblemowe wycofywanie 
prowadnicy z pakietu bez strat 
na długości, a także zwiększa 
żywotność części układu tną-
cego. Ponadto maszyna może 
pracować w trybie cięć se-
ryjnych. Wszystkie powyższe 
rozwiązania i udogodnienia 
w połączeniu z przemysłowy-
mi, strugającymi łańcuchami 
tnącymi PRINZ gwarantują ide-
alnie gładką i równą powierzch-
nię po cięciu.

Standardowa wysokość 
ramy stołu to 1,8 m, co umoż-
liwia odprowadzanie odpadów 
bezpośrednio do kontenerów 
umieszczonych pod stołem 
lub na przenośnik taśmowy, 

Masywna konstrukcja maszyny obliczona na wiele lat użytkowania.
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Intuicyjny pulpit sterujący.

każdorazowo dostosowywa-
nych do indywidualnych potrzeb 
klienta. Mając na względzie 
komfort i wydajność pracy ope-
ratora, maszyna została wypo-
sażona w laserową projekcję 
linii cięcia, a całą linią steruje 
się z ergonomicznego i przej-
rzystego pulpitu sterującego, 

pozwalającego wygodnie pro-
gramować tryby cięcia.

Inwestycja w zaawanso-
wane rozwiązanie firmy PRINZ 
przełoży się na zwiększenie 
jakości i wartości materia-
łu oraz możliwość szybkiej 
reakcji i spełnienia potrzeb 
klientów w zakresie dostawy 

odpowiednio dociętych pa-
kietów. Ponadto kolejnymi 
korzyściami będą: wielokrot-
ny wzrost wydajności pracy 
w porównaniu z docinaniem 
pojedynczych desek oraz uła-
twione magazynowanie i trans-
port pakietów.

Najlepsze wyniki 
cięcia z układami 
tnącymi PRINZ

Łańcuchy tnące, prowadni-
ce, tryby napędowe i rolki pro-
wadzące, stosowane w stacjach 
kapowania pakietów i drewna 
okrągłego produkowane są 
w fabryce PRINZ w Austrii. Wy-
konane z wysokojakościowej 
stali pasują nie tylko do maszyn 
PRINZ, ale także do innych stacji 
kapowania i wozów manipulują-
co-sortujących dostępnych na 

rynku: Holtec, Baljer&Zembrod, 
Storti, Oesterle, Dolmar. W ofer-
cie znajdują się również części 
układów tnących dla maszyn 
ciesielskich typu Hundegger czy 
Schmidler.

70 lat specjalizacji w pro-
dukcji przemysłowych pił łań-
cuchowych oraz części do nich 
pozwala firmie PRINZ wyjść 
naprzeciw wszelkim wymaga-
niom stawianym przez prze-
mysł drzewny. Na rodzimym 
rynku, a także na terenie Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej 
kompleksową obsługę klienta 
zapewnia działająca od ponad 
20 lat poznańska spółka PRINZ 
Polska, która serdecznie za-
prasza do kontaktu, oferując 
pomoc przy wyborze odpo-
wiedniego rozwiązania.        

  |  PRINZ

R E K L A M A

Pneumatyczne dociski pakietu. Indywidualne systemy odprowadzania odpadów.

Z A P R A S Z A M Y
N A  T A R G I

HALA 3 / STOISKO 10
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Odlew GGG60
Nowe koła pasowe wyko-

nane są z żeliwa sferoidalnego 
GGG60, zastosowanego przez 
duńską odlewnię. W porówna-
niu do zwykłego żeliwa, które 
powszechnie stosuje się w ko-
łach pasowych, żeliwo GGG60 
jest nie tylko lżejsze, ale i bar-
dziej wytrzymałe. Dzięki temu 
udało się zredukować masę 
całego koła nawet o 40-50% 
w porównaniu do standardo-
wych kół. Dzięki temu możli-
we jest zwiększenie prędkości 
obwodowej koła do 100 m/s. 
Znacznie też wzrasta odpor-
ność na zużycie pasa w miejscu 
styku z kołem.

Dodatkowo koła są pokry-
te specjalną, chemiczną sub-
stancją powlekającą, którą 
nanosi się podczas nowator-
skiej metody obróbki powier-
zchni odlewów ED. Umożliwia 

Koła pasowe  
z odlewu GGG60  
– innowacja  
doceniona na DREMIE

Jednym z laureatów Złotego Medalu ostatniej edycji targów DREMA była 
firma TR Polska z Wałbrzycha. Komisja konkursowa doceniła innowacyjność 
produktu, jakim są opatentowane na całym świecie wentylowane koła pasowe, 
przeznaczone dla pasów klinowych. Nowatorska konstrukcja z wysokiej jakości 
odlewu, niska masa i podwyższona odporność na zużycie pasa w miejscu styku 
z kołem to tylko niektóre z zalet tego rozwiązania.

ona lepszą współpracę koła 
z pasem klinowym oraz 
zapewnia odporność chemiczną 
na ropę naftową, olej, płyn 
hamulcowy i smary. Przygot-
owane w ten sposób powłoki 
zyskują doskonałe właściwości 
fizyczne i podwyższoną odpor-
ność na korozję. Co istotne, 
ten typ obóbki jest przyjazny 
dla środowiska i nie wiąże się 

z wytwarzaniem jakichkolwiek 
substancji zanieczyszczających 
powietrze. Na takie powierzch-
nie można też bezpośrednio 
nakładać farby podkładowe lub 
wykończeniowe.

Koła są ponadto wysoce 
odporne na wstrząsy, co mi-
nimalizuje ryzyko uszkodzenia 
podczas montażu czy trans-
portu.

Lepsza wentylacja, 
niższa temperatura 
pracy pasa 
klinowego

Innym rozwiązaniem, które 
znacząco wpływa na eksplo-
atację kół, jest zastosowanie 
nachylonych ramion, w efekcie 
czego znacznie zmniejszone 
zostały wewnętrzne napręże-
nia koła.

Nowością jest też roz-
wiązanie kwestii wentylacji. 
Dzięki temu, że zewnętrzna po-
wierzchnia koła jest w specjalny 
sposób ponacinana, poprawia 
się wentylacja, a zarazem 
zmniejsza się temperatura 
pracy pasa klinowego, co dwu-
krotnie wydłuża okres jego 
eksploatacji. Lepsza wentyla-
cja sprawia też, że na kole nie 
gromadzą się osady.

Koła dostępne są w różnych 
średnicach, co zależy od profilu 

Koła pasowe są wykonane z wysokiej jakości odlewu, co przyniosło 
zmniejszenie masy aż o 50%.

www.wydawnictwofaktor.plMASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM  |  4 (48) 201856

T E C H N O L O G I E



pasa. W ofercie firmy TR Polska 
znajdują się cztery profile: Z, A, 
B, C. Firma pomaga w instala-
cji kół, które montowane są na 
tulejach, wyważanych w proce-
sie przygotowywania do mon-
tażu razem z kołem. Ważnym 
elementem jest też przysto-
sowanie kół do odpowiednich 
prędkości, które podaje klient.

Obniżyć koszty 
eksploatacji

Bonusem, jaki wynika 
z zastosowania nowych kół 
pasowych, jest znaczące 
zmniejszenie kosztów serwi-
sowych urządzenia, w którym 
są zamontowane. W połą-
czeniu z odpowiednimi pasa-
mi, przy właściwym napięciu 
zgodnym z wyliczeniami, przez 
długi czas wyeliminowane są 
prace konserwacyjne. Koła pa-
sowe mają nawet o 17 stopni 
niższą temperaturę pracy niż 
standardowe koła pasowe, co 
wydłuża okres eksploatacji 
pasów i umożliwia stosowanie 
ich w wyższych temperaturach 
otoczenia. Z kolei mniejsza 
masa kół oznacza mniejszy mo-
ment bezwładności, co pozwala 
zastosować mniejsze łożyska, 
a dodatkowo – spowolnić pro-
ces ich zużycia. Wolniej zuży-
wają się też wały, co również 

TR Polska Sp. z o.
ul. Ogrodowa 15d

58-306 Wałbrzych
e-mail: biuro@tr-polska.pl

Tel. +48 74 668 18 46

R E K L A M A

pozwala na wygenerowanie 
sporych oszczędności. Dzięki 
lekkim kołom pasowym można 
zastosować mniejsze średnice 
wałów, a tym samym odciążyć 
układ napędowy.

Zastanawiając się nad 
inwestycją w to nowator-
skie rozwiązanie, warto mieć 
też na uwadze inne kwestie. 
Otóż mniejsza masa urządzeń 
i mniejsza moc silnika przekła-
da się przecież na oszczędności 
energii. Urządzenia rozpędzają 
się szybciej i dzięki temu po-
bierają mniej prądu, co trudno 
przecenić zwłaszcza przy czę-
stych uruchomieniach i zatrzy-
maniach.

Wymiana kół 
pasowych

Jak zapewnia dostawca 
wentylowanych kół pasowych, 
przy dobrym dostępie do ukła-
du napędowego (np. w wenty-
latorach czy odpylaczach), czas 
montażu może się zamknąć 
w 3 godzinach, bo wymiana 
nie jest skomplikowana. To 
niewiele, a korzyści mogą być 
ogromne.

Na przykład w bardziej 
skomplikowanych układach 
przenoszenia napędu dzięki 
zastosowaniu kół wentylowa-
nych można zmniejszyć liczbę 

Rozwiązaniem, które znacząco wpływa na eksploatację kół, jest 
zastosowanie nachylonych ramion, przez co zmniejszone zostały 
wewnętrzne naprężenia koła.

Wentylowane koła pasowe mają nawet o 17 stopni niższą temperaturę 
pracy niż standardowe koła, co wydłuża okres eksploatacji pasów 
i umożliwia stosowanie ich w wyższych temperaturach otoczenia.

pasów, a tym samym – rozmia-
ry całej przekładni.

Koła można instalować 
zarówno w nowych, jak i w już 
istniejących układach napę-
dowych po przeliczeniu przez 
dostawcę przekładni. Przy za-
chowaniu dotychczasowych 
wałów prace ograniczają się 
do rozebrania starego ukła-
du, zamontowania nowego, 
wypoziomowania i wyosio-
wania. W Polsce koła pasowe 
są dostępne od ponad roku. 
To wystarczająco dużo czasu, 
aby można było oszacować 

bilnas zysków. Jak mówią 
przedstawciele firmy TR Pol-
ska, którzy po upływie roku 
sprawdzają, jak funkcjonują 
koła w urządzeniach, w których 
zostały zainstalowane i kon-
trolują osiowość i napięcie 
pasów, wyniki są bardzo za-
dowalające. Zero poblemów 
z eksploatacją, brak zużycia kół 
i wyeliminowanie niepożąda-
nego zjawiska rozciąga-
nia pasów w układzie – to 
z pewnością mocne argumen-
ty dla nieprzekonanych.       

  |  TR Polska 
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Kolor wiązki lasera
Barwa światła, które emi-

tuje laser, dobierana jest w za-
leżności od miejsca, w jakim 
urządzenie będzie stosowane: 
im mniej korzystne dla lasera 
warunki – jasne, mocne światło 
otoczenia – tym intensywniej-
sza musi być generowana linia.

„Najlepiej widoczna w jasnej 
hali czy na nasłonecznionym 
placu będzie linia zielona. Linia 
czerwona sprawdzi się wszędzie 
tam, gdzie światła jest mniej, np. 
w gorzej doświetlonych halach” 
– podpowiada Paweł Puchalski.

Kształt wiązki  
– linia czy krzyż?

Jeżeli naszym celem jest 
precyzyjne wyznaczenie linii cię-
cia i tym samym zmniejszenie 
ilość odpadu do minimum, roz-
wiązaniem optymalnym będzie 
laser liniowy. Wyświetlona linia 

ABC wyboru lasera
Zastosowanie laserów w branży obróbki drewna pozwala nie tylko zwiększyć 
wydajność i szybkość produkcji, ale i zminimalizować ilość odpadów 
materiałowych oraz zachować wysoką jakość wyrobu finalnego. Aby jednak laser 
jak najlepiej spełniał wymagane funkcje, przed wyborem konkretnego modelu 
warto przyjrzeć się bliżej jego parametrom. O tym, na co zwrócić uwagę, mówi 
Paweł Puchalski, kierownik działu optoelektroniki z firmy Semicon Sp. z o.o., 
która jest największym polskim producentem modułów laserowych

pokaże operatorowi najlepszą 
płaszczyznę cięcia.

Lasery krzyżowe spraw-
dzają się najlepiej przy pozy-
cjonowaniu. Jeżeli zatem nasza 
produkcja wymaga dokładnego 
ułożenia obrabianego materiału, 
powinniśmy postawić właśnie 
na ten typ lasera.

„Odrębną kategorią są np. la-
serowe siatki. Oparte na dyfrak-
cyjnych elementach optycznych 
(DOE) zespoły laserowe służą 
do generacji siatek, linii, punk-
tów oraz specjalnych znaków 
dostosowanych do wymagań 
użytkownika. Obraz może być 
rzutowany na dowolną płasz-
czyznę i stanowić wygodną bazę 
dla montażu elementów – np. 
uchwytów, zdobień czy otwo-
rów. Obraz może też posłużyć do 
szybkiego sprawdzania położe-
nia elementów konstrukcyjnych 
w stosunku do projektowanego 
wzorca – wyjaśnia Paweł Pu-
chalski.

Na rynku dostępne są także 
moduły laserowe o kształtach 
wiązki innych niż wymienione – 
np. najprostsze, czyli punktowe 

lub znacznie bardziej skompliko-
wane. Te drugie wykonywane są 
na specjalne zamówienie, zatem 
produkcja jest droższa i bardziej 
czasochłonna. Jeżeli zależy nam 
na konkretnej wiązce, ale nie 
chcemy czekać, warto zwrócić 
się do producenta polskiego. Ro-
dzime firmy oferują lasery równie 
dobrej jakości co zachodnie, za-
pewniając przy tym krótszy czas 
realizacji (nie ma potrzeby dosta-
wy międzynarodowej), korzyst-
niejsze ceny oraz wsparcie przy 
montażu – i oczywiście doborze 
odpowiedniego urządzenia.

Moc optyczna  
– co to takiego?

Pod tym terminem kryje się 
tak naprawdę długość linii, którą 
laser będzie w stanie wyświetlić. 

Hermetyczny, przemysłowy laser 
ML-87PGL – solidna obudowa 
oraz osłona wiązki czynią z tego 
modelu doskonały wybór dla 
profesjonalistów. Dostępny 
z wiązką czerwoną i zieloną, 
a producent, firma Semicon, jest 
w stanie dopasować pozostałe 
parametry do wymagań klienta.

Laser punktowy zielony.
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Im dłuższą linię chcemy uzy-
skać, tym więcej mocy optycz-
nej potrzebujemy.

„Moduł laserowy zazwyczaj 
montuje się na maszynie przy 
pomocy specjalnego uchwytu. 
Idealnie, jeżeli możemy zamo-
cować moduł pod kątem 90° 
do płaszczyzny obrabianego 
materiału. Często jednak jest 
to niemożliwe, a najpopularniej-
szym sposobem montażu jest 
zamocowanie lasera na niewiel-
kiej wysokości, z boku maszyny, 
pod kątem. Aby wyświetlana 
linia była odpowiednio długa, 
cienka i dobrze widoczna, laser 
musi być zogniskowany na od-
powiednią odległość wynikającą 

Lasery 
a bezpieczeństwo

Wszelkie kwestie związa-
ne z bezpieczeństwem pracy 
z laserami reguluje norma PN-
-EN 60825-1:2014, która dzieli 
urządzenia laserowe na klasy 
bezpieczeństwa. Klasy opisu-
jące urządzenia, które są bez-
pieczne dla użytkownika i nie 
wymagają stosowania żadnych 
dodatkowych środków zabez-
pieczających, na przykład oku-
larów ochronnych, to 1M oraz 
2M. Należy jednak pamiętać, 
że są to profesjonalne urządze-
nia przemysłowe, a nie zabawki. 
Wszelkie nieodpowiedzialne za-
chowania, celowe wpatrywanie 

Aby laser dobrze spełniał wymagane funkcje, przed wyborem 
konkretnego modelu warto przyjrzeć się bliżej jego parametrom.

polskich firm, jak na przykład 
firmy Semicon, są znacząco 
tańsze niż podobne urządze-
nia zagranicznych gigantów, 
przy zachowaniu takiej samej 
jakości. Podstawowy laser 
czerwony z osprzętem rodzi-
mego producenta to koszt około 
1000-1100 zł, na który składa 
się laser dedykowany dla prze-
mysłu drzewnego (850 zł netto), 
zasilacz (60-80 zł) oraz komplet 
uchwytów (160 zł).

Ceny materiałów nieustan-
nie wzrastają, a konkurencja nie 
śpi. Warto zawalczyć o zwięk-
szenie przewagi konkurencyjnej 
na rynku relatywnie niewielkim 
zaangażowaniem kapitałowym, 

jakim jest zakup odpowiednio 
dobranego lasera. Szczególnie, 
że to szybko zwracającą się in-
westycja.

Gdzie kupić laser?
„Może warto zacząć od 

tego, gdzie go nie kupować…? 
Laser nie jest zabawką, może 
być niebezpiecznym narzę-
dziem, jeżeli jest używany 
w nierozsądny sposób. Dlatego 
należy unikać niesprawdzonych 
źródeł. Urządzenie kupione np. 
na azjatyckim portalu aukcyj-
nym na pewno będzie tanie, ale 
oznaczenia na etykiecie – moc 
czy długość fali – mogą być je-
dynie deklaracją niemającą po-
krycia w rzeczywistości. Rzetelni 
producenci przeprowadzają ba-
dania swoich urządzeń w kwali-
fikowanych laboratoriach. I jeżeli 
oznaczają je jako bezpieczne, 
to mają co do tego pewność” – 
podkreśla Paweł Puchalski.

Niedawno Semicon otwo-
rzył e-sklep dedykowany tylko 
i wyłącznie laserom i akceso-
riom do nich: www.lasery.semi-
con.com.pl. Znajduje się w nim 
asortyment dopasowany do 
branży drzewnej czy kamie-
niarskiej, a także intuicyjny 
konfigurator, dzięki któremu 
można wygodnie dopasować 
moduł laserowy do swoich po-
trzeb i od razu zamówić wyce-
nę i konsultację.               

  |  Semicon Sp. z o.o.

LP-520-L – to model znajdujący uznanie 
w oczach nawet najbardziej wymagających 

klientów dzięki regulowanej ogniskowej, 
co czyni go bardzo uniwersalnym.

Semicon Sp. z o.o.
ul. Zwoleńska 43/43a, 04-761 Warszawa

22 615 73 71,  lasery@semicon.com.pl
www.semicon.com.pl

www.lasery.semicon.com.pl

się w wiązkę lasera czy kierowa-
nie jej na innych zawsze mogą 
być niebezpieczne.

Jak nie wiadomo, 
o co chodzi…

Moduł laserowy jest jed-
norazowym wydatkiem, który 
szybko się amortyzuje. Zależ-
nie od warunków i oczekiwań 
jego koszt waha się od około 
1100 zł do nawet kilku tysięcy. 
Cenę podnosi kolor wiązki (zie-
lony jest droższy) oraz wyższa 
moc optyczna. Moduły laserowe 

z gabarytów maszyny” – mówi 
Paweł Puchalski.

Warto wspomnieć, że na 
rynku są urządzenia o regulo-
wanej ogniskowej, które można 
montować na różnych uchwy-
tach i dostrajać do danego po-
łożenia, na przykład LP-520L-10 
marki Semicon. Wybierając la-
ser, warto jednak skonsultować 
się ze specjalistą, który pomoże 
dokonać optymalnego wyboru 
i zapewni informacje niezbęd-
ne do bezpiecznej pracy z tymi 
urządzeniami.

R E K L A M A
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Rodzinnym biznesem, który 
został założony 50 lat temu, 
obecnie zarządza trzecie poko-
lenie rodziny Kvist. Początkowo 
firma zajmowała się głównie 
produkcją elementów z profi-
lowanego drewna dla różnych 
producentów mebli. Obecnie 
koncentruje swoje działania 

Ekonomiczne i bezpieczne 
mocowanie próżniowe używane 
w produkcji mebli do siedzenia

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

na produkcji własnych mebli 
do siedzenia i stołów, które są 
sprzedawane odbiorcom koń-
cowym na całym świecie za 
pośrednictwem innych produ-
centów z branży meblarskiej.

Głównymi rynkami firmy 
Kvist są Niemcy i Skandyna-
wia, ale ciągle rośnie znaczenie 

rynku chińskiego, a klienci 
z tego regionu wykazują coraz 
większe zainteresowanie pro-
duktami firmy Kvist.

Po 50 latach projekty krze-
seł i foteli z początkowych lat 
działalności stały się klasyka-
mi i przeżywają obecnie praw-
dziwy renesans. Jednak firma 

w swojej ofercie posiada także 
nowe modele mebli do siedze-
nia. Siedziba główna Kvist Indu-
stries A/S z dwoma zakładami 
produkcyjnymi jest zlokalizo-
wana w duńskim mieście Arre. 
W jednym zakładzie produkuje 
się meble do siedzenia, a w dru-
gim stoły.

Głównymi produktami firmy Kvist Industries A/S są wysokiej jakości krzesła i fotele dostępne we wszystkich kształtach i wersjach.
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Firma Kvist kieruje także do-
datkowym zakładem na Łotwie, 
gdzie 650 pracowników zajmuje 
się produkcją pojedynczych czę-
ści. Końcowy montaż i kontrolę 
jakości mebli przeprowadza się 
głównie w siedzibie firmy w Arre.

Zmiany na lepsze
W każdym z dwóch duń-

skich zakładów do wytwarzania 
próżni wymaganej w procesach 
mocowania zastosowano scen-
tralizowany system z trzema 
kłowymi pompami próżniowymi 
Mink. Oba zespoły centralnego 
systemu próżniowego działa-
ją od lipca 2015 roku, kiedy to 
zastąpiły wcześniej używane 
suchobieżne, rotacyjne pompy 
łopatkowe oraz pompy z pier-
ścieniem cieczowym. Rotacyj-
ne łopatkowe pompy próżniowe 
wymagały wielu czynności kon-
serwacyjnych ze względu na zu-
żywanie się łopatek. Dodatkowo 
system ten odprowadzał ciepło 
odpadkowe bezpośrednio do 
strefy produkcyjnej, a wysoki 
poziom hałasu był szczególnie 
uciążliwy dla pracowników. Po-
ziom wody w pompach z pier-
ścieniem cieczowym musiał 
być nieustannie monitorowany, 
a woda uzupełniana lub wymie-
niana w razie jej zanieczyszcze-
nia pyłem drzewnym.

Dyrektor ds. technicznych, 
Rene Kvist, nie był usatysfak-
cjonowany żadnym z tych roz-
wiązań, gdyż nie zapewniały 
one stałej wydajności. Czasem 
było to przyczyną problemów 
z mocowaniem, ponieważ 
wymagany poziom próżni nie 
był osiągany lub był osiągany 
zbyt wolno. Rene Kvist znalazł 
optymalne źródło próżni – dwa 
zespoły centralnego syste-
mu próżniowego firmy Busch. 
„Wcześniej mieliśmy w sumie 
sześć pomp próżniowych zain-
stalowanych w trzech centrach 
obróbczych CNC z dwoma 
stołami wykorzystywanymi do 
produkcji mebli. Związane z tym 
wytwarzanie zbędnego ciepła 
i nadmierny hałas miały nega-
tywny wpływ na stanowiska 

pracy. Obecnie dysponujemy 
trzema zamontowanymi na 
zewnątrz budynku kłowymi 
pompami próżniowymi Mink, 
których praca jest zauważalna 
jedynie podczas dostarczania 
próżni wymaganej w procesach 
mocowania” – z zadowoleniem 
stwierdził Rene Kvist.

Ponadto poziom niezawod-
ności został znacznie zwięk-
szony. Wymagana próżnia jest 
natychmiast osiągana w dowol-
nym momencie, ponieważ ruro-
ciąg łączący pompy próżniowe 
z obrabiarkami CNC służy jako 
bufor, w którym utrzymana jest 
próżnia o stałym poziomie 200 
milibarów. Układ sterowania za-
leżny od zapotrzebowania tak-
że gwarantuje wysoki poziom 
niezawodności. Aby utrzymać 
poziom próżni w systemie ru-
rociągów, uruchamiane są tyl-
ko te pompy, które są w danej 
sytuacji niezbędne. W praktyce 
służą do tego maksymalnie 
dwie z trzech zamontowanych 
pomp próżniowych Mink. Jeśli 
jedna z nich przestanie działać, 
nie będzie to miało wpływu na 
proces produkcji.

Busch Polska Sp. z o.o.

R E K L A M A

Komponenty z litego i profilowanego drewna są obrabiane na kilku maszynach CNC.

www.4woodi.pl 4 (48) 2018  |  MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM 61

P R E Z E N T A C J E



Energooszczędne 
rozwiązania na wagę 
złota

Dodatkową istotną zaletą 
centralnego systemu próżnio-
wego jest układ sterowania 
kłowej pompy próżniowej Mink, 
zależny od zapotrzebowania 
oraz napęd z regulacją czę-
stotliwości. Można dzięki nim 
znacznie ograniczyć zużycie 
energii. Po pierwsze kłowe pom-
py próżniowe wymagają mniej 
energii niż konkurencyjne mo-
dele o podobnej wielkości. Jest 
to możliwe dzięki bezstykowej 
kłowej technologii próżniowej 
bez zużywających się części. 
Ponadto prędkość pompowania 
i wydajność pozostają na sta-
łym poziomie podczas całego 

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

Comparision
Energy consumtion 

Number of CNC-routers

Installed vacuum pumps

Total nominal motor rating

Really used motor rating

Operating time

Energy consumption

Energy saving

Rotary vane vacuum pumps
installed directly at the CNC-routers

3

6

20,6 kW

20,6 kW

8 hours x 5 days x 45 weeks

37.000 kWh/year

-

Centralised vacuum system with 
Mink claw vacuum pumps

3

3

18 kW

approx. 8 kW

8 hours x 5 days x 45 weeks

14.400 kWh/year

22.600 kWh/year = 61 %

Busch Dienste GmbH
Uli Merkle - 6. October 2016

okresu eksploatacji. Natomiast 
w przypadku suchobieżnych, 
rotacyjnych, łopatkowych pomp 
próżniowych te dwie wielkości 
maleją ze względu na zużywa-
nie się łopatek. Z tego powodu 
jedna mniejsza kłowa pompa 
Mink może często zastąpić 
większą suchobieżną, rotacyjną, 
łopatkową pompę próżniową. 
W praktyce oznacza to mniejszą 
moc silnika do zastosowań wy-
magających porównywalnych 
prędkości pompowania.

Centralizacja dostarczania 
próżni z reguły wymaga mniej-
szej liczby pomp niż instalacja 
rozproszona, bezpośrednio 
w centrach obróbczych CNC. 
Z tego powodu sześć rota-
cyjnych, łopatkowych pomp 

zainstalowanych wcześniej, za-
stąpiono trzema nowymi pom-
pami próżniowymi Mink. Sześć 
wspomnianych pomp było 
w użyciu przez cały czas pracy 
zakładu. W praktyce okazało 
się, że w zespole scentralizo-
wanego systemu próżniowego 
tylko jedna pompa próżniowa 
Mink działa z częstotliwością 
50 Hz w czasie godzin pracy, 
a druga jest czasami włącza-
na automatycznie, ale tylko na 
krótko i zazwyczaj z mniejszą 
częstotliwością. Zużycie ener-
gii w firmie Kvist spadło o 61%, 
czyli 22.600 kilowatogodzin 
rocznie na samej produkcji 
mebli do siedzenia. Drugi scen-
tralizowany system próżniowy 
wykorzystywany do produkcji 

stołów umożliwia osiągnięcie 
podobnych wyników.

Więcej niż 
dostarczenie 
produktu

Rene Kvist jest zadowolo-
ny z centralizacji dostarczania 
próżni. W związku z tym posta-
nowił wykorzystać tę technolo-
gię także w nowym zakładzie 
na Łotwie i zainstalować tam 
dwa takie same scentralizowa-
ne systemy z kłowymi pompa-
mi próżniowymi Mink.

Według Rene Kvista „wy-
magania w zakresie konserwa-
cji kłowych pomp próżniowych 
Mink (ograniczają się prak-
tycznie do niczego) są mi-
nimalne”. Podpisana z firmą 
Busch umowa dotycząca prac 
konserwacyjnych obejmuje co-
roczne przeglądy wszystkich 
kłowych pomp próżniowych 
Mink oraz wymianę oleju prze-
kładniowego. Dzięki kłowej 
technologii próżniowej nie 
ma potrzeby wymiany części, 
które się zużywają, takich jak 
łopatki w rotacyjnych łopat-
kowych pompach lub płyny 
eksploatacyjne w pompach 
z pierścieniem cieczowym.    

  |  Prawa do zdjęć: 
Busch Dienste GmbH/Uli Merkle,  

autor: Uli Merkle, Busch Dienste GmbH,  
kierownik działu usług marketingowych.

Porównanie zużycia energii starszego rozproszonego systemu z suchobieżnymi, rotacyjnymi, łopatkowymi pom-
pami próżniowymi z obecną instalacją centralną z kłowymi pompami próżniowymi Mink.
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W sytuacji, gdy ograniczenie 
zagrożeń w wyniku zastoso-
wania rozwiązań organizacyj-
nych i technicznych nie jest 
wystarczające, pracodawca 
jest zobowiązany zapewnić 
pracownikom środki ochrony 

Dopasowanie środków ochrony 
dróg oddechowych do pracowników 
– założenia a rzeczywistość

Według ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca 
jest zobowiązany zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób 
zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz 
oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości, a także 
zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących 
takich zagrożeń. Jeżeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożeń 
nie jest możliwa, należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne 
i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające 
wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

indywidualnej, odpowiednie do 
rodzaju i poziomu zagrożeń.

Obserwacje pracowników 
użytkujących środki ochrony 
indywidualnej wskazują wy-
raźnie, że w wielu przypad-
kach pracownik nie jest 

poinformowany, dlaczego po-
winien je stosować. Według 
badań przeprowadzonych we 
Francji ponad 50% pracowni-
ków nie wie, jakie zagrożenia 
występują na ich stanowiskach 
pracy. Wiedza o występujących 

zagrożeniach i sposobach ich 
ograniczania powinna być 
przekazana pracownikom w ra-
mach zorganizowanych szkoleń. 
Jeżeli istnieje taka potrzeba, to 
należałoby przeprowadzić po-
kazy prawidłowego zakładania 

W myśl obowiązujących obecnie przepisów dotyczących dopuszczalnych stężeń i natężeń wszystkie pyły drewna są określane jako rakotwórcze.
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i stosowania środków ochrony 
indywidualnej, ponieważ załą-
czone do nich instrukcje w po-
nad 80% przypadków nie są 
czytane przez użytkowników. 
Brak informacji o skutkach 
niestosowania lub nieprawi-
dłowego stosowania środków 
ochrony indywidualnej zniechę-
ca zatrudnionych do ich użyt-
kowania.

Zgubna 
standaryzacja

Z rozmów z pracownikami 
służb BHP, zaopatrzeniowcami 
w zakładach i sprzedawcami 
jasno wynika, że o ile dopa-
sowanie środków ochrony 
indywidualnej podobnych do 
ubiorów codziennego użyt-
ku nie sprawia kłopotu, to już 

z wyborem i dopasowaniem 
sprzętu specjalistycznego są 
większe problemy. Pracodaw-
cy, zakupując ubrania w zamó-
wieniach, oprócz ilości podają 
potrzebne rozmiary. To samo 
dotyczy obuwia czy też ręka-
wic. W tych przypadkach za-
uważane jest to, że pracownicy 
są zróżnicowani pod względem 
budowy ciała. Niestety, już 
w przypadku okularów, gogli 
czy półmasek filtrujących naj-
częściej zamawiane i kupo-
wane są jednakowe produkty 
dla wszystkich użytkowników. 
Czy aby na pewno pracownicy 
w zakładach mają jednakowe 
twarze?

W okresie od września 2016 
roku do listopada 2017 roku 
pracownicy FILTER SERVICE 
przeprowadzili badania dopa-
sowania półmasek filtrujących 
w kilkunastu zakładach pracy. 
Były to przedsiębiorstwa zaj-
mujące się wydobyciem węgla 
kamiennego, a także przemysłu 
zielarskiego, konstrukcji stalo-
wych czy przeładunku mate-
riałów sypkich. W pierwszym 
kroku pracownik miał za zada-
nie założyć półmaskę tak, jak 
to zwykle robi. Drugim krokiem 
był krótki pokaz prawidłowego 
zakładania środka ochrony dróg 
oddechowych.

Badania wykazały kilka wy-
stępujących problemów.
1. Brak przestrzegania zasad 

użytkowania półmasek 
zawartych w instrukcjach

 Producenci zastrzegają 
w instrukcjach, że półma-
ski filtrujące nie mogą być 
używane przez osoby z za-
rostem. Niestety wielu ba-
danych pracowników było 
nieogolonych, a część z nich 
ma na stałe elegancko utrzy-
mane wąsy i brody.

2. Nieprawidłowe zakłada-
nie półmasek

 Pracownicy użytkujący pół-
maski nie potrafili prawidło-
wo ukształtować zacisków 
nosowych. Taśmy nagłowia 
nie były regulowane i bardzo 

Półmaska filtrująca FS-33V.

Półmaska filtrująca FS-20V.

Zakładając prawidłowo środek ochrony dróg oddechowych, pracownik 
pozbywa się jednocześnie problemu zaparowywania ochron oczu.

także, że użytkownik, zakłada-
jąc prawidłowo środek ochrony 
dróg oddechowych, pozbywa 
się jednocześnie problemu za-
parowywania ochron oczu.

„Szczelna-
nieszczelna”, czyli 
jak przetestować 
maskę

Do sprawdzenia prawi-
dłowego dopasowania środka 
ochrony dróg oddechowych do 
konkretnego pracownika służy 
urządzenie PortaCount. Pozwa-
la ono w prosty i wiarygodny 
sposób wyznaczyć współczyn-
nik skuteczności dopasowania 
maski czy półmaski do twarzy 
(głowy) użytkownika. Testowa-
nie środka wykonywane jest 
podczas naturalnych ruchów, 
do których przyzwyczajony 
jest pracownik. Przeprowa-
dzenie kontroli jest automa-
tyczne i powtarzalne. Wyniki 

często były nieprawidłowo 
rozmieszczone na głowie.

3. Półmaski były niedopaso-
wane do twarzy pracow-
ników

 Badania wykazały, że w nie-
których przypadkach półma-
ski, mimo ich prawidłowego 
założenia, nie stanowiły sku-
tecznego zabezpieczenia dla 
pracownika.

Ogólne wnioski z badań 
wskazują, że im mniej elemen-
tów do regulacji w danym środ-
ku ochrony dróg oddechowych, 
tym łatwiej się go zakłada i jest 
skuteczniejszy. Przykładem 
mogą być półmaski, które nie 
mają zacisków nosowych, za-
stąpionych specjalnymi wypust-
kami w czaszach. Przebadany 
pracownik chętniej nosi dopa-
sowaną do niego półmaskę, 
ponieważ wie, że jest rzeczy-
wiście chroniony. Okazuje się 
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są uzyskiwane natychmiast, 
a rezultatem jest prosta odpo-
wiedź: „Szczelna/ Nieszczelna”. 
Za pomocą tego urządzenia 
można skontrolować skutecz-
ność praktycznie wszystkich 
półmasek filtrujących. Porta-
Count określa stopień zapylenia 
powietrza na zewnątrz i we-
wnątrz półmaski (założonej na 
głowę użytkownika). Urządze-
nie zlicza cząsteczki pyłu na ze-
wnątrz i wewnątrz maski. Jeżeli 
np. współczynnik dopasowania 
wynosi 50 jednostek, to ozna-
cza, że powietrze wewnątrz 
półmaski zawiera 50 razy mniej 
pyłu niż powietrze na zewnątrz 
półmaski. Po podłączeniu urzą-
dzenia do komputera możemy 
ustawić wymaganą krotność 
obniżenia zapylenia dla danej 
klasy sprzętu i w ten prosty 
sposób sprawdzić, czy dana 

Pracodawcy, zakupując ubrania, obuwie czy rękawice, w zamówieniach podają potrzebne rozmiary. W przypadku okularów, gogli czy półmasek 
filtrujących niestety najczęściej zamawiane są jednakowe produkty dla wszystkich użytkowników.

półmaska rzeczywiście chroni 
pracownika.

Wszystkie pyły 
drewna określane są 
jako rakotwórcze!

W ostatnim czasie zmieniły 
się przepisy dotyczące najwyż-
szych dopuszczalnych stężeń 
i natężeń. Według nowego 
rozporządzenia nie ma już po-
działu na pyły drewna miękkie-
go i twardego. Wszystkie pyły 
drewna określane są jako ra-
kotwórcze. Zatem prawidłowy 
dobór i dopasowanie środków 
ochrony dróg oddechowych 
jest dla pracowników przemy-
słu drzewnego bardzo ważne.

Nawiązując do tytu łu 
powyższego tekstu, można 
stwierdzić, że dobór środków 
ochrony dróg oddechowych 
do zagrożeń występujących 

na danych stanowiskach pracy 
jest z założenia i w rzeczywi-
stości prawidłowy, natomiast 
dopasowanie środków ochro-
ny dróg oddechowych do pra-
cownika oraz prawidłowość ich 

stosowania w rzeczywistości 
są mocno rozbieżne w porów-
naniu z założeniami dotyczący-
mi ich skuteczności.               

A. JABŁOŃSKI
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