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Połączenie Międzynarodowych 
Targów Komponentów Do Pro-
dukcji Mebli FURNICA i Między-
narodowych Targów Materiałów 
Obiciowych i Komponentów Do 
Produkcji Mebli Tapicerowanych 
SOFBAB pod jednym szyldem 
DREMA zapewnia uczestnikom 

Wrześniowa DREMA  
pod nowym szyldem

Wrześniowy termin targów DREMA pozwala z optymizmem patrzeć 
w przyszłość. W czasach pandemii, gdy wiele targowych imprez zostało 
odwołanych, największe wydarzenie dla branży drzewnej w naszym kraju 
ma dużą szansę, aby się odbyć. To dobra wieść dla branży, bo tegoroczna 
edycja zapowiada się bardzo ciekawie. Z uwagi na połączenie funkcjonujących 
dotychczas samodzielnie targów FURNICA i SOFAB w jeden brand z targami 
DREMA, w dniach 15-18 września 2020 po raz pierwszy będziemy uczestniczyć 
w wydarzeniu pod nazwą DREMA Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi 
i Komponentów Dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego. 

holistyczne zaprezentowanie 
rozwiązań technologicznych 
dla przemysłu drzewnego 
i meblarskiego (od surowców, 
materiałów i komponentów do 
zaawansowanych technolo-
gicznie maszyn i urządzeń do 
produkcji mebli). 

Warto łączyć siły
W przemyśle drzewnym 

i meblarskim zauważalne są 
oznaki spowolnienia. Braki ka-
drowe, rosnące ceny materia-
łów i energii czy pogorszenie 
sytuacji gospodarczej u za-
chodnich sąsiadów, a do tego 

– spowolnienie gospodarki spo-
wodowane pandemią… Prze-
mysł drzewny i meblarski ulega 
ciągłym transformacjom i stoją 
przed nim niemałe wyzwania. 
Na przestrzeni ostatnich kilku 
lat zmieniły się nie tylko zasa-
dy produkcji, ale i oczekiwania 
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klientów w kwestii dostosowa-
nia produktów do zmieniające-
go się stylu życia.

To wszystko wymaga od 
producentów wprowadzenia 
istotnych zmian oraz poszu-
kania sposobów na utrzyma-
nie rentowności. Na targach 
DREMA wystawcy spróbują 
kompleksowo odpowiedzieć na 
obecne wyzwania branży, pro-
mując jednocześnie osiągnięcia 
polskiego przemysłu drzewnego 
i meblarskiego. 

Targi DREMA wycho-
dzą naprzeciw zmieniającym 
się wyzwaniom i stawiają na 
wszechstronność ekspozycji. 
Dlatego funkcjonujące samo-
dzielnie Międzynarodowe Targi 
Komponentów Do Produkcji Me-
bli FURNICA oraz Międzynarodo-
we Targi Materiałów Obiciowych 
i Komponentów Do Produkcji 
Mebli Tapicerowanych SOFAB od 
edycji w 2020 roku stają się in-
tegralną częścią targów DREMA. 
To najważniejsze wydarzenie 
branżowe w Polsce i jednocze-
śnie największe w Europie Środ-
kowo-Wschodniej centrum 
zaopatrzenia dla producentów 

mebli, którego organizatorem 
jest Grupa MTP, należy do ści-
słej czołówki największych wy-
staw światowych dedykowanych 
branży obróbki drewna. Według 
najnowszych danych branży 
targowej, wystawa DREMA 
plasuje się na 5. miejscu w ran-
kingu największych światowych 
ekspozycji, tuż obok niemiec-
kich LIGNA, włoskich XYLEXPO, 
amerykańskich IWF Atlanta czy 
chińskich WMF Shanghai. Prestiż 
poznańskiej ekspozycji podkreśla 
również fakt obecności na liście 
15 światowych wystaw dedy-
kowanych przemysłowi obróbki 
drewna, oficjalnie popieranych 
przez Europejską Federację Pro-
ducentów Maszyn do Obróbki 
Drewna EUMABOIS. 

Co zobaczymy na 
targach?

Targi DREMA 2020 oferują 
zupełnie nową jakość wydarzenia. 

– W ramach kompleksowej 
przestrzeni targowej, poza sze-
roką ekspozycją maszyn w ruchu 
i urządzeń do obróbki drewna, 
warto zarezerwować czas na 
dużą dawkę wiedzy – program 

wydarzeń poruszać będzie 
wszystkie problemy, z którymi 
boryka się przemysł drzewny 
i meblarski, zarówno w kraju, jak 
i za granicą – podkreśla Andrzej 
Półrolniczak, dyrektor targów 
DREMA i DremaSilesia. 

Osobne pokazy i prezentacje 
będą miały miejsce w przestrze-
ni DREMA Design czy Forum 
Trendów. Partnerzy wydarzenia 
zaprezentują nowości i trendy 
we wzornictwie i projektowa-
niu mebli (najnowsze rozwiąza-
nia w sektorze komponentów, 
dekorów, tkanin obiciowych 

i materiałów surowcowych), 
pokażą ciekawy polski design, 
który stanowić będzie inspirację 
dla wielu projektantów i archi-
tektów wnętrz. Dzięki klubom 
dyskusyjnym usytuowanym 
w kluczowych punktach pawi-
lonów wystawienniczych poru-
szone zostaną tematy ergonomii 
i przyszłości meblarstwa. 

Równie istotnym tematem 
są nowe kanały sprzedaży me-
bli i materiałów drzewnych oraz 
drewnopochodnych, a co za tym 
idzie – logistyka i transport. To 
właśnie transport i pakowanie 

www.4woodi.pl 1/2 (53/54) 2020  |  MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM 5

W Y D A R Z E N I A



są ważnym elementem łańcucha 
dostaw surowców oraz mebli 
nakierowanych na ekspansję 
międzynarodową. Mogą się też 
znacząco przyczynić do budo-
wania przewagi konkurencyjnej. 
Coraz częściej oferuje się usługi 
„white gloves delivery”, w ra-
mach którego mieści się trans-
port oraz kompleksowa obsługa 
obejmująca montaż mebli czy 
zabranie starych sprzętów. Tym 
samym element, który wcześniej 
silnie zniechęcał użytkowników 
do zakupu, staje się kolejnym 
polem dostarczania customer 
excellence. Podczas targów 
DREMA zmierzymy się z proce-
sem magazynowania drewna, 
materiałów drewnopochodnych 
czy mebli oraz specjalistycznym 
transportem. 

DREMA stawia na 
innowacje 

Innowacyjność w sektorze 
drzewnym i meblarskim jest nie-
zmiernie ważna. Rosnące koszty 
wynagrodzeń dla pracowników 
i coraz mniejsza liczba osób 
chętnych do pracy w branży 
sprawiają, że koniecznością 
stają się optymalizacja proce-
sów produkcyjnych i stosowanie 
technologii surowco- i energo-
oszczędnych. Zautomatyzowanie 
linii produkcyjnych umożliwia od-
ciążenie ludzi od pracy wykony-
wanej w szkodliwych warunkach, 
w zetknięciu z substancjami 

chemicznymi. Równocześnie, 
dzięki wykorzystaniu robotów, 
proces produkcji przyspiesza 
i jest bardziej wydajny. Na tar-
gach DREMA, dzięki funkcjo-
nowaniu fabryk na żywo oraz 
obecności liderów rynku, jest 
możliwość doświadczenia i ob-
serwacji procesu „Industry 4.0” 
na własne oczy. 

– Żeby sprawnie funkcjo-
nować w branży i nadążać za 
realiami gospodarczymi, rodzi-
me firmy muszą się rozwijać 
i inwestować w innowacje, wy-
korzystując popyt na polskie me-
ble. Dlatego w celu zwiększenia 
konkurencyjności, zarówno na 
rynku krajowym, jak i zagranicz-
nym, warto wdrażać do produkcji 
nowe technologie, podnoszące 
komfort pracy, wzrost wydajno-
ści i elastyczności wytwarza-
nia – wyjaśnia dyrektor targów 
DREMA. 

Silnym trendem w bran-
ży jest ekologia – ekspozy-
cja wystawców poznańskich 
targów skupiać się będzie 
wokół ekodesignu i zrównowa-
żonej produkcji, tak aby mini-
malizować negatywny wpływ 
przemysłu drzewnego i meblo-
wego na środowisko naturalne, 
a także udoskonalić cykl życia 
produktów. Ponadto, stoso-
wanie nowoczesnych maszyn, 
urządzeń i rozwiązań poprawia 
wydajność i zarządzanie prze-
pływem materiałów, zmniejsza 

awaryjność i pomaga w ograni-
czeniu kosztów mediów, głów-
nie energii elektrycznej. 

Dlaczego warto? 
– Duża przestrzeń wysta-

wiennicza, szereg salonów spe-
cjalistycznych, bogaty program 
kongresów, konferencji i poka-
zów, ciekawe wydarzenia towa-
rzyszące, pracujące pokazowe 
fabryki i maszyny na stoiskach 
wystawców, internetowe stu-
dio na żywo, obecność znanych 
twórców internetowych skupio-
nych wokół pracy z drewnem – to 
wszystko pozwala poznać nowo-
ści i rozwiązania z wszystkich 
kluczowych sektorów przemy-
słu drzewnego i meblarskiego – 
przekonuje Andrzej Półrolniczak. 

Ekspozycja targów DREMA 
2020 obejmować będzie sa-
lony tematyczne: Dom Drew-
niany, Przemysł Tartaczny, 
Strefa Wiedzy, Narzędzie Ręcz-
ne i Elektronarzędzia, Drema 
Design i Forum Trendów, Furni-
ca – Komponenty do Produkcji 
Mebli, Kleje i Lakiery, Narzędzia 
Do Obróbki Drewna, Maszyny 
do Obróbki Drewna, Przemysł 
Meblarski, Sofab – Produkcja 
Mebli Tapicerowanych, Maga-
zynowanie i Logistyka. Ofertę 
wystawców uzupełnią specjalne 
strefy pokazowe: Drema To-
ols, Poligon Lakierniczy, Drema 
Dzieciom, Innowacyjna Kuchnia, 
Tapicernia 4.0, Pokazy Wózków 

Widłowych. A o podnoszenie wie-
dzy uczestników targów i prze-
kaz merytorycznych informacji 
z branży drzewnej i meblarskiej 
zadbają dwie międzynarodowe 
konferencje: Kongres Przemysłu 
Drzewnego KOOPDREW oraz 
Ogólnopolski Kongres Meblarski 
POLSKIE MEBLE – KONKUREN-
CYJNA POLSKA. 

Polska dziś jest meblową 
potęgą, a krajowe firmy meblar-
skie i drzewne mają ambicje, by 
rosnąć dalej. Odwiedzając po-
znańskie targi DREMA 2020 
uczestnicy wskoczą na wyższy 
poziom technologicznego za-
awansowania. Nowa formuła 
targów przygotowana jest z my-
ślą o nowych wyzwaniach rynku. 
Atutem wrześniowego spotka-
nia profesjonalistów jest też pro-
mocja drewna, designu i wiedzy 
skoncentrowanej wokół branży. 
Dzięki szeroko zakrojonym dzia-
łaniom informacyjno-promo-
cyjnym, współpracy z liderami 
rynku i wiodącymi czasopisma-
mi i portalami internetowymi, 
w dniach 15-18 września 2020 
na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich spodziewa-
ny jest znaczny wzrost odwie-
dzających z Polski i z zagranicy, 
którzy szukać będą najlepszych 
rozwiązań dla sektora drzewne-
go i meblarskiego oraz inspiracji 
do swoich przedsiębiorstw.  

  |  MTP
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TANEL Elektronika i Informatyka, Sp. J.
44100 Gliwice, ul. Kopernika 121, tel./fax 32 2349615,
http://www.tanel.com.pl/, email: info@tanel.com.pl

cały przyrząd mieści się w elektrodzie młotkowej,
bez przewodów, bez zewnętrznych elektrod, 
bez wzorów i tablic 
przeliczeniowych,
wybór gatunku drewna,
kompensacja temperaturowa,
wymienne igły ze stali 
gatunkowej 40H,
ergonomiczny uchwyt,
duży wyświetlacz LCD,
automatyczne 
wyłączenia zasilania.

Made in Czech Republic
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Zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów, od 6 czerwca 
ruszyły targi, kongresy i eventy. 
Wszystkie wydarzenia muszą 
jednak zostać zorganizowane 
tak, aby w miejscu odbywania 
się imprezy znajdowała się nie 
więcej niż 1 osoba na 4 metry 
kwadratowe powierzchni. Na 
wiadomość o ostatnim etapie 
odmrażania gospodarki organi-
zatorzy targów i przedstawiciele 
branży czekali długo. W czasach, 
gdy pandemia zdaje się być 
w większym stopniu opanowa-
na, wydarzenia branżowe staną 
się jednym z najważniejszych 

Zmiany  
terminów targów

Pandemia koronawirusa diametralnie zmieniła kalendarz wydarzeń 
branżowych w Polsce i za granicą. Nie odbyła się dwudziesta, 
jubileuszowa edycja targów Las-Expo, które były zaplanowane na 13-15 
marca 2020 roku, podobnie stało z kwietniowymi targami Dremasilesia, 
które miały zgromadzić ekspertów z branży w Sosnowcu w dniach 17-19 
kwietnia 2020. Taki sam los spotkał organizowane w cyklu dwuletnim 
targi Holz-Handwerk w Norymberdze, planowane na 18-21 marca 2020. 
Czy i kiedy te imprezy się odbędą?

narzędzi wsparcia biznesu, go-
spodarki i przedsiębiorców.

Grupa MTP nie próżnowała 
w czasach lockdownu. Spółka 
uruchomiła platformę interneto-
wą BuyPoland.pl i agencję inte-
raktywną R360. Organizowała 
także konferencje on-line, pra-
cowała nad nowymi formatami 
targów (np. Targi polskich win 
i winnic WINO). Przygotowywała 
się też do organizacji zaplano-
wanych na jesień imprez, które 
odbędą się w nowym reżimie 
sanitarnym. Dzięki temu jest 
gotowa na wznowienie działal-
ności targowej.

Dremasilesia
Targi DremaSilesia to naj-

większe regionalne wydarzenie 
poświęcone tematyce obróbki 
drewna. Głównym założeniem 
jest kompleksowe zaprezen-
towanie rozwiązań technolo-
gicznych dla małych i średnich 
firm z branży drzewnej, leśnej 
i meblarskiej (od surowców, ma-
teriałów i komponentów do za-
awansowanych technologicznie 
maszyn i urządzeń do produkcji 
mebli). To zarazem największe 
targi regionalne, poświęcone te-
matyce obróbki drewna. Przed-
stawiciele wiodących firm chwalą 

się najnowszymi technologiami 
i przedstawiają szeroką gamę 
innowacyjnych rozwiązań, które 
stosowane są obecnie w branży 
drzewnej i meblarskiej. Szczegól-
nie podczas ostatnich dwóch edy-
cji oferta targów wzbogaciła się 
o nowoczesne centra obróbcze 
CNC, dzięki czemu odwiedzają-
cy teren Expo Silesia w trakcie 
trwania targów mogą zapoznać 
się z trendami i kierunkami, w ja-
kich rozwija się przemysł drzew-
ny i meblarski, a co za tym idzie 
– mogą uzupełnić wyposażenie 
swoich warsztatów o najnowszej 
generacji maszyny.

Dremasilesia DREMA

Fo
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W związku z pandemią koro-
nawirusa organizatorzy postano-
wili zrezygnować z tegorocznej 
edycji, dlatego kolejne spotkanie 
branży w Sosnowcu odbędzie się 
w kwietniu 2021 roku.

DREMA
Targi DREMA odbędą się 

w zaplanowanym terminie 15-
18 września 2020. W tym roku 
po raz pierwszy zostaną zor-
ganizowane w nowej formule, 
połączone z funkcjonującymi 
dotychczas samodzielnie tar-
gami FURNICA i SOFAB. Zor-
ganizowane zostaną pod nową 
nazwą: DREMA Międzynaro-
dowe Targi Maszyn, Narzędzi 
i Komponentów Dla Przemysłu 
Drzewnego i Meblarskiego.

Las-Expo
Targi Kielce, będące or-

ganizatorem Targów Techniki 
Rolniczej Agrotech oraz Tar-
gów Przemysłu Drzewnego 
i Gospodarki zasobami Leśnymi 
Las-Expo zmieniły termin wyda-
rzenia, które zaplanowane było 
tuż przed zamrożeniem gospo-
darki, na 13-15 marca. Nowy 
termin to 6-8 listopada 2020. 
Będzie to edycja jubileuszowa, 
dwudziesta, która stanie się 
okazją do zapoznania się z no-
woczesnymi technikami zwią-
zanymi z przemyłem drzewnym. 
Dynamicznie rozwijająca się im-
preza daje możliwość obejrzenia 
i przetestowania narzędzi oraz 
maszyn wykorzystywanych 
w transporcie i obróbce drew-
na, środków ochrony lasu oraz 

zaawansowanych systemów 
informatycznych. Wystawa co 
roku skupia kilkadziesiąt firm 
prezentujących najnowocze-
śniejszy sprzęt i od wielu lat jest 
jednym z najważniejszych dla 
polskiego rynku. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, targi objęte 
zostały patronatem honorowym 
Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych. 

Holz-Handwerk
Po początkowych zapowie-

dziach organizatorów, którzy 

planowali przesunięcie zaplano-
wanego terminu targów (18-21 
marca), pojawiła się informacja, 
że tegoroczna edycja zostaje 
odwołana. Zapowiadała się 
ciekawie, bo połączone imprezy 
wystawiennicze FENSTERBAU 
FRONTALE i HOLZ-HANDWERK 
cieszyły się ogromnym za-
interesowanie już na wiele 
miesięcy wcześniej, kiedy za-
rezerwowana była cała prze-
strzeń wystawiennicza. W roku 
jubileuszowym, we współpracy 
z Ferdinand-Holzmann-Verlag, 
planowany rozszerzyć swój 
program o warsztaty na temat 
zarządzania przedsiębiorstwem, 
a wśród poruszanych zagadnień 
miały się znaleźć m.in. kwestie 
inwestowania, stolarzy jako 
przedsiębiorców oraz sztuki 

rzemiosła w czasach braku wy-
kwalifikowanych pracowników. 

Na swoje stronie organi-
zatorzy piszą: „Niepewna sy-
tuacja prowadzi (…) do spadku 
gotowości do inwestowania 
w przemyśle drzewnym, a tak-
że w budowę okien, drzwi i fa-
sad, w połączeniu ze spadkiem 
sprzedaży i zaprzestaniem 
produkcji. Jednocześnie ogra-
niczone działania biznesowe 
wynikające z oficjalnych zamó-
wień i ograniczenia w podróżach 
międzynarodowych utrudniają 
uczestnikom targów planowanie 
i przygotowanie się do uczest-
nictwa w wielu wydarzeniach”.

Kolejna edycja HOLZ-HAN-
DWERK i FENSTERBAU FRON-
TALE odbędzie się w dniach 29 
marca – 1 kwietnia 2022 r.   

HOLZ-HANDWERK 
i FENSTERBAU FRONTALE

Targi Las-Expo
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Robotyzacja 
w FANUM

Podczas ostatniej wystawy 
DREMA w Poznaniu, jesienią 
2019 roku, polska firma FA-
NUM, specjalizująca się w bu-
dowie przemysłowych maszyn 
i centrów obróbczych m.in. dla 
przemysłu drzewnego i me-
blarskiego, pokazała kolejną 
nowość. Na stoisku tej firmy 
było wystawione pięcioosiowe 
centrum obróbcze serii Sigma, 
od wielu lat znane z niezawod-
nej pracy w dziesiątkach fabryk 
w kraju i za granicą. Innowacją 
było to, że podczas pokazu pra-
cy maszyny elementy obrabiane 
wymieniał robot przemysłowy.

W rzeczywistości premiera 
takiego rozwiązania w ofercie 
FANUM nastąpiła już kilka lat 
temu. Przy okazji dostawy po-
dobnej maszyny dwustołowej 
do jednej z wielkopolskich fabryk 
mebli został zrealizowany z po-
wodzeniem pierwszy projekt, 

Nowości FANUM  
– na miarę czwartej 
rewolucji przemysłowej

Rozwój przemysłu maszynowego jest wyznaczany przez łańcuch przyczyn, 
wśród których wydajność produkcji jest w dzisiejszych czasach tylko jednym 
z wielu elementów, na który kieruje się uwaga kupujących maszyny i urządzenia 
produkcyjne. Oczekiwaniem inwestorów jest coraz szerszy zakres automatyzacji 
wszelkich czynności pomocniczych. Ma to miejsce zwłaszcza w ostatnich latach, 
gdy występują coraz większe trudności w zapewnieniu odpowiedniej obsady 
stanowisk na prawie wszystkich etapach produkcji w wielu branżach przemysłu. 
Automatyzacja przyczynia się przy okazji nie tylko do poprawy warunków 
i bezpieczeństwa pracy, ale również umożliwia włączenie coraz większej liczby 
punktów procesu do zintegrowanego systemu zarządzania firmami produkcyjnymi.

www.wydawnictwofaktor.pl
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w którym robot umieszczał 
płyty wiórowe na odpowiednio 
przygotowanym stole maszy-
ny, a po ukończeniu obróbki – 
zdejmował gotowe elementy. 
Rozwiązanie to sprawdziło się 
i funkcjonuje do dziś.

Nowością, która była 
pokazana w Poznaniu , 
a która przyciągnęła uwagę 
wielu zwiedzających, było to, że 

robot (produkcji japońskiej firmy 
Yaskawa) wyposażony w przy-
ssawkę operował elementami 
krzesła. Zastosowanie robota 
usprawniło pracę maszyny, 
gdyż konstrukcja jej dotychcza-
sowego wyposażenia (automa-
tyczny zasobnik elementów) 
powodowała, że operator mu-
siał być w większym stopniu 
zaangażowany do procesu 

R E K L A M A

obsługi maszyny. Obecnie, gdy 
maszyna wykonuje obróbkę, 
operator może w tym samym 
czasie wykonywać inne prace 
pomocnicze. Jest to możliwe 
dzięki temu, że robot może być 
zaprogramowany do obsłuże-
nia większej liczby elementów 
obrabianych w porównaniu do 
pojemności standardowego ma-
gazynka maszyny. W tej sytuacji 
może być wykonana seria nawet 
z całej palety. Czynnością do-
datkową, której nie jest w sta-
nie zapewnić żaden klasyczny 
zasobnik elementów, jest to, 
że robot może w czasie zapro-
gramowanej pauzy pomiędzy 
zabiegami technologicznymi 
obrócić element w imadłach 
roboczych dla umożliwienia wy-
konania dodatkowego zabiegu 
na stronie elementu, która nie 
jest normalnie dostępna.

Zastosowanie robotów do 
wykonywania podstawowych 
czynności przy załadunku i roz-
ładunku maszyn ma również 

znaczący wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa pracy. Jest to 
zgodne z dążeniem do odsunię-
cia osób obsługujących, na ile 
jest to tylko możliwe, od tych 
stref, w których całkowite wy-
eliminowanie zagrożeń istnieją-
cych w urządzeniach nie jest do 
końca wykonalne.

Nowoczesna 
koncepcja 
w przemyśle  
– Industry 4.0

Obecnie, w dobie niezwy-
kle szybkiego rozwoju technik 
wytwarzania, pojawiają się 
coraz sprawniejsze narzędzia 
umożliwiające lepsze powią-
zanie wszelkich zasobów firmy, 
przynoszące w krótkim czasie 
wymierne korzyści. Rozwój sys-
temów zarządzania sprawia, że 
dosięgają one coraz większej 
liczby podstawowych stanowisk 
pracy – pojedynczych obrabiarek 
i innych urządzeń oraz różnych 
komponentów ich wyposażenia. 

www.4woodi.pl
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Dzieje się tak dzięki postępowi 
w elektronice i systemach łącz-
ności sieciowej. Obecnie jest 
możliwe monitorowanie nie 
tylko danych statystycznych 
(np. liczba wykonanych cykli 
obróbki), ale również parame-
trów technicznych w eksplo-
atacji maszyn. Ma to niezwykle 
duże znaczenie w zapewnieniu 
sprawnego działania środków 
produkcji. Połączenie opisanych 
cech, które stanowią znaczący 
fragment w całości funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa, są 
określane jako „czwarta rewolu-
cja przemysłowa”, której zostało 
nadane miano Industry 4.0.

Elementy tej koncepcji moż-
na znaleźć również w ofercie 
FANUM. Od samego początku 
istnienia firma ta stawiała na 
jak najdalej idący postęp tech-
niczny i oferowała w budowa-
nych maszynach rozwiązania, 
które nadążały za światowymi 
trendami branży maszynowej. 
Pod uwagę były i są stale brane 
wszelkie sugestie klientów, sta-
nowiące sygnał zwrotny z rynku, 

przekazujący konstruktorom 
i automatykom dane wejścio-
we do prac innowacyjnych. Od 
dawna każda z maszyn marki 
FANUM jest przystosowana do 
przyłączenia do sieci interneto-
wej. Ma to znaczenie w uspraw-
nieniu łączności wewnętrznej 
w zakładzie użytkownika ma-
szyny – programy robocze oraz 
zadania produkcyjne są tutaj 
przekazywane bezpośrednio 
z biura do komputera obrabiarki.

Systemy takie pracują 
zwłaszcza w dużych fabrykach 
mebli, gdzie organizacja i opty-
malizacja procesu przebiega na 
bieżąco, a każda minuta prze-
stoju z jakiejkolwiek przyczyny 
może powodować duże i bardzo 
trudne do nadrobienia straty pro-
dukcyjne. Jeśli jest to konieczne, 
maszyny FANUM są wyposa-
żane w dodatkowe urządzenia 
monitorujące, które przekazują 
zwrotnie do biura dane o wielko-
ści wykonanej produkcji.

Oprócz danych statystycz-
nych do stanowiska nadzoru pro-
dukcji mogą być przekazywane 

informacje o stanie technicz-
nym obrabiarki. Dzięki temu bez 
problemu można zaplanować 
konieczne przeglądy, czynności 
konserwacyjne i z wyprzedze-
niem wymianę podzespołów, 
które tego wymagają, aby 
uniknąć nagłych napraw wyko-
nywanych w trybie awaryjnym. 
Monitorowaniu podlegają np. 
takie parametry, jak aktualny 
stan elektrowrzecion (stopień 
obciążenia, temperatura uzwo-
jeń, temperatura łożysk itp.).

Kompleksowa 
opieka nad parkiem 
maszynowym

Koncepcja Industry 4.0 zna-
komicie wspomaga działania 
serwisowe, które są oczkiem 
w głowie firmy FANUM. Jak 
to określa zarząd FANUM: 
„Pierwszą maszynę sprzedaje 
sprawnie działający marketing, 
a następną – równie sprawny 
serwis”.

Ma to odbicie w rzeczywi-
stości – bardzo wielu z dotych-
czasowych klientów tej firmy, 

w przypadku konieczności za-
kupu kolejnej maszyny lub cen-
trum obróbczego, powraca do 
tego samego dostawcy. Wśród 
użytkowników ponad 200 wy-
produkowanych maszyn FANUM 
jest już kilku, którzy posiadają 
w swoich zakładach nawet po 
6-7 maszyn tej marki (w tym 
również firmy zagraniczne).

W działalności serwisowej 
FANUM wyróżnia się szybkością 
działania i bezproblemową do-
stępnością części zamiennych. 
Na szczęście dla klientów tej 
firmy nie ma zbyt wielu okazji 
do udowadniania tej właściwo-
ści. Dzieje się tak dlatego, że już 
na etapie projektowania są wy-
korzystywane bardzo zaawan-
sowane systemy CAD/CAM 
i MES. Niebagatelną sprawą dla 
użytkownika jest stosowanie do 
montażu w maszynach FANUM 
standardowych podzespołów 
znajdujących się w podstawo-
wych programach produkcyj-
nych poddostawców.                 

  |  FANUM
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Inwestycja  
w szlifierkę się opłaca!

Pięć numerycznie sterowanych osi, szlifowanie 
grzbietu i czoła większości dostępnych obecnie 
geometrii zębów w jednym cyklu, z jednoczesnym 
wyeliminowaniem konieczności ręcznej zmiany 
położenia narzędzia i głowicy szlifierskiej – to tylko 
niektóre z mocnych stron szlifierki ASP-631 WL 
PREMIUM. Zaprojektowana przez konstruktorów 
z firmy Lakfam. Maszyna jest flagowym modelem 
w rodzinie automatycznych szlifierek do ostrzenia 
i profilowania pił do drewna i metalu o różnych 
geometriach zębów, którą producent odpowiada na 
potrzeby najbardziej wymagających klientów.

Jak zapewnić długą 
żywotność piły?

Żywotność piły zależy od 
wielu czynników, m.in. od in-
tensywności jej eksploatacji, 
a także od rodzaju ciętego ma-
teriału. Piły, który używane są 
do cięcia drewna litego posłu-
żą dłużej niż te, które rozcinają 
materiały drewnopochodne, 
zawierające w swoim składzie 
kleje i tworzywa. Obok inten-
sywności eksploatacji i rodzaju 
obrabianego materiału istotny 
wpływ na żywotność piły ma też 
prędkość skrawania czy jej mo-
ment obrotowy, dlatego ważne 
jest, by stosować się do zaleceń 
producenta pił. 

www.4woodi.pl
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Obok kwestii związanych 
z eksploatacją, równie istotne 
jest to, w jaki sposób piła jest 
ostrzona, bo nieprawidłowo 
przeprowadzony proces bardzo 
szybko da o sobie znać złym pro-
filem zęba, którego deformacja 
będzie się z biegiem czasu po-
głębiać. Jak rozpoznać, że piła 
uległa stępieniu? Pierwszym 
sygnałem jest pogorszenie ja-
kości ciętego materiału i „po-
szarpane” krawędzie. Stępione 
piły pracują ciężko, mają też 
tendencję do przegrzewania 
się, generują drgania i większy 
hałas. Wszystkie te czynniki 
powodują spadek efektywności 
cięcia, a więc – straty finansowe, 
dlatego coraz więcej firm, które 
w swojej codziennej pracy wyko-
rzystują pilarki, optymalizerki czy 
wielopiły decyduje się na zakup 
profesjonalnej szlifierki. Wzboga-
cenie parku maszynowego o taki 
sprzęt pozwoli nie tylko unieza-
leżnić się od zewnętrznych firm 
świadczących usługę regenera-
cji, ale i zwiększy kontrolę nad 

całym procesem. Taka inwesty-
cja amortyzuje się dość szybko, 
bo dobrze naostrzone piły po-
zwalają na osiąganie lepszych 
wyników pracy, zachowanie 
doskonałej jakości powierzchni 
ciętego materiału oraz wydłu-
żenie czasu pomiędzy kolejnymi 
ostrzeniami czy wymianą narzę-
dzia, a więc – oszczędności. 

ASP-631 WL 
PREMIUM

Do wymagających klientów 
– zarówno tych, którzy posiada-
ją zakłady meblarskie i obróbki 
drewna, jak i do firm świadczą-
cych profesjonalne usługi ostrze-
nia, swoją ofertę kieruje Lakfam. 
Przedsiębiorstwo od lat specja-
lizuje się w produkcji szlifierek 
narzędziowych do ostrzenia pił 
tarczowych, frezów, głowic stru-
garskich oraz noży do strugarek 
i rębaków. Lakfam jest produ-
centem uniwersalnych szlifierek 
narzędziowych typu NUA, prze-
znaczonych do ostrzenia narzę-
dzi oraz do szlifowania po linii 

www.wydawnictwofaktor.pl
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śrubowej, płaszczyzn, wałków 
czy otworów. Cenioną zarówno 
w kraju, jak i za granicą linią, są 
szlifierki oznaczone symbolem 
ASP. Znajdują się wśród nich 
urządzenia do ostrzenia pił 
z zębami prostymi, jak i cztero-
osiowe, numerycznie sterowane 
maszyny wyposażone w pracu-
jącą na prowadnicach liniowych, 
wahliwą głowicę oraz rozbudo-
wany system sterujący, dzięki 
któremu możliwe jest tworze-
nie indywidualnych programów 
ostrzenia. 

ASP-631 WL PREMIUM to 
model, którym producent po-
kazuje, jak daleko sięga polska 
myśl techniczna. Proces ostrze-
nia w tej pięcioosiowej maszynie 
odbywa się całkowicie automa-
tycznie, a ostrzenie płaszczyzny 
natarcia i przyłożenia odbywa 
się w jednym zamocowaniu, 
co dotyczy także pił z zębami 
grupowymi. Na przykład w przy-
padku ostrzenia pił z zębami 
trapezowymi i naprzemiansko-
śnymi każdy kąt jest dokładnie 
szlifowany, a geometria zęba 
zostaje niezmieniona, za co od-
powiada specjalny program do 

tworzenia różnych sekwencji 
układu zębów. Dodatkowo ma-
szyna posiada funkcję automa-
tycznego dojazdu ściernicy do 
kontaktu z pierwszym zębem 
na powierzchni natarcia i przy-
łożenia. Osoba obsługująca ma-
szynę ma ponadto możliwość 
ustawienia wszystkich kątów 
fazowania i wysokości zęba. 
Ukłonem w stronę użytkowników 
jest wyeliminowane konieczności 
ustawiania grubości korpusu piły. 
Maszyna może ostrzyć zęby „na 
gotowo”, bez odsuwania ścier-
nicy od szlifowanej płaszczyzny 
między kolejnymi przybraniami. 

Za sprawny przebieg proce-
su ostrzenia w szlifierce ASP-631 
WL PREMIUM odpowiada ste-
rownik, do którego wprowadza 
się wszystkie parametry przezna-
czonego do ostrzenia narzędzia. 
Zadania te ułatwia intuicyjny 
i przejrzysty system sterowania 
z graficznym in te r fe jsem . 
W zależności od kształtu zęba 
operator określa więc prędkość 
szlifowania oraz głębokość prze-
suwu narzędzia, ponadto może 
zaprogramować proces ostrze-
nia z odskokiem lub bez odskoku 

narzędzia od ściernicy w trakcie 
ruchu posuwowego.

Szlifierka ASP-631 WL 
PREMIUM przeznaczona jest 
do automatycznego ostrzenia 
i profilowania pił tarczowych 
o średnicach od 100 do 630 
mm (opcjonalnie do 800 mm). 
Spektrum możliwości maszyny 
zwiększone jest przez możli-
wość regeneracji różnych pił do 
drewna (z zębami prostymi, na-
przemianskośnymi, jednostron-
nie skośnymi lub trapezowymi), 
z równomiernym i nierównomier-
nym podziałem zębów, a także 
frezów piłkowych z łukowym 
grzbietem zęba, stosowanych 
do cięcia stali, gumy, tworzyw 
sztucznych. 

Szlifierka doskonale pora-
dzi sobie z ostrzeniem zębów 
z większymi ubytkami płytki 
tnącej, bo wartość przybrania 
może wynosić o 0 do 0,99 mm. 
W wersji z sondą Renishaw, od-
powiadającą za automatyczny 
pomiar podziału zębów, możliwe 
jest ponadto ostrzenie pił z rów-
nomiernym i nierównomiernym 
podziałem, a także pił z uszko-
dzonymi zębami i w różnym 

stopniu startą płytką węglikową. 
Oferowana przez firmę Lak-

fam automatyczna szlifierka 
z głowicą obrotową do ostrze-
nia i profilowania pił do drewna 
i metalu to rozwiązanie dla tych 
klientów, którym zależy na prze-
dłużeniu żywotności narzędzi, 
a także na usprawnieniu proce-
sów produkcyjnych, co zagwa-
rantowane jest dzięki wysokiej 
prędkości i dokładności ostrze-
nia nawet w przypadku zębów 
o różnej grubości czy narzędzi 
z wyłamanymi zębami. Dodatko-
wo, dzięki pełnej automatyzacji 
procesu regeneracji, operator nie 
musi ręcznie zmieniać położenia 
piły i głowicy szlifierskiej. To tak-
że minimalne koszty eksploatacji 
maszyny oraz stabilna i przemy-
ślana konstrukcja bez układów 
hydraulicznych. 

Zastosowanie 5 sterowa-
nych numerycznie osi pozwala 
również na usuwanie starego, 
a następnie wykonanie nowe-
go uzębienia zgodnie z zada-
nymi parametrami, a pamięć 
wewnętrzna pozwala na za-
pisanie parametrów pił.     

  |  Lakfam

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
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Od momentu swojego powsta-
nia w 1958 roku firma Gumet 
przeszła drogę od produkcji 
części motoryzacyjnych i na-
rzędzi warsztatowych, poprzez 
spawane konstrukcje stalowe, 
aż do maszyn do strukturyzacji 
i szlifowania. Regularnie wpro-
wadzane we flagowych liniach 
produktów udoskonalenia spra-
wiają, że oferta firmy ewoluuje 
wraz ze zmieniającym się ryn-
kiem i oczekiwaniami klientów.

Strukturyzacja 
i szlifowanie – 
szybciej, dokładniej, 
łatwiej

W dobie czwartej rewolu-
cji przemysłowej potrzeby firm 
z branży drzewnej i meblarskiej 

Techniczna doskonałość  
i elastyczna obróbka w jednym

15 lat doświadczeń w produkcji urządzeń do obróbki drewna i 60 lat w obróbce 
elementów maszynowych, a do tego ponad 350 wyprodukowanych maszyn, 
z których 130 pracuje w Polsce, a pozostałe w jednym z 16 krajów eksportowych  
– to tylko skrótowy zarys dokonań firmy Gumet, która jest znana i ceniona zarówno 
na rynku krajowym, jak i za granicą. Elastyczność procesów produkcyjnych, 
rozbudowany park maszynowy i indywidualne podejście do klienta sprawiają,  
że producent jest w stanie zrealizować nawet najbardziej nietypowe zamówienia.

ewoluują szybciej niż kiedykol-
wiek wcześniej. Na producentach 
maszyn wymusza to konieczność 
wprowadzania udoskonaleń, któ-
re pozwolą nadążyć za rynkiem 
i umożliwią zaoferowanie klien-
tom urządzeń, które odpowiedzą 
na ich wymagania.

„Nasze maszyny do struk-
turyzacji i szlifowania z serii PL 
są obecne na rynku od kilku lat. 
W ostatnich miesiącach wprowa-
dziliśmy w nich nowe rozwiązania 
i udoskonalenia, które powstały 
w oparciu o sugestie klientów, 
a także baczne obserwowanie 
rynku” – mówi Szymon Gumiński 
z firmy Gumet.

Na czym te zmiany pole-
gają? Przede wszystkim ich 
obsługa została więc znacznie 

Szlifierko-szczotkarki z serii P

uproszczona, m.in. dzięki nieza-
leżnej regulacji rolek dociskają-
cych oraz zastosowaniu systemu 
szybkiej wymiany szczotek 
walcowych. Klient ma ponadto 
możliwość wyboru rodzaju oraz 
ilości sekcji roboczych. Możliwe 
jest też wyposażenie maszyny 
w szczotki walcowe o mocy od 
3 do 11 kW, oscylujące stacje 
dysków planetarnych lub sekcję 
szlifu poprzecznego.

Nowa seria PL wykorzystuje 
oscylujący ruch dysków planetar-
nych. Głowice planetarne mogą 
być wyposażone w lamelowe 
dyski szlifujące lub dyski do struk-
turyzacji, a kinematyka pracy 
dysków umożliwia głęboką i rów-
nomierną obróbkę powierzchni. 
Dzięki temu można uzyskać 

strukturę zbliżoną do piasko-
wania. Ten złożony ruch można 
także wykorzystać w szlifowaniu 
i matowieniu zarówno elemen-
tów płaskich, jak i frezowanych, 
takich jak fronty meblowe oraz 
drzwi.

„Zabudowana konstrukcja 
ramy w urządzeniach z serii PL 
sprawia, że w porównaniu do 
wcześniejszych wersji zwiększo-
ny jest poziom bezpieczeństwa 
operatora, a maszyna jest jedno-
cześnie lepiej odpylana” – mówi 
Szymon Gumiński.

Seria PL umożliwia obróbkę 
elementów o długości 350 lub 
460 mm, a jeśli jest potrzeba 
szlifowania krótszych elementów, 
to można zastosować podciśnie-
niowy stół posuwu.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Szlifierka PROFI 150

Nacinarka 
ACM 300-650Szczotkarka P1350L-D1WB3

Maszyny są w pełni przy-
stosowane do pracy w linii pro-
dukcyjnej. Istnieją dwie opcje 
sterowania: za pomocą standar-
dowych potencjometrów, przyci-
sków i korb lub za pośrednictwem 
dotykowego panelu PLC z pamię-
cią ustawień. Urządzenia z serii 
PL dostępne są w kilku szeroko-
ściach: 1000, 1350 lub 1600 mm.

Wyposażone są one w stacje 
szlifowania poprzecznego. Wyko-
rzystanie oscylującego trzewika 
umożliwia uzyskanie efektu cię-
cia piłą na powierzchni, co jest 
rozwiązaniem szczególnie pożą-
danym w przypadku producen-
tów podłóg.

produkcyjnym stosują właśnie 
poprzeczne podcięcia na spodniej 
stronie deski. Kierowana jest do 
nich seria maszyn ACM” – mówi 
Szymon Gumiński.

Nacinarki umożliwiają pre-
cyzyjne określenie odległości 
nacięć od początku i końca deski, 
a także ich głębokości. Progra-
mowalna jest również długość 
deski, a klient ma możliwość 
wyboru rozstawu i szerokości 
nacięć. Maszyna może praco-
wać w połączeniu z podajni-
kiem buforowym oraz stołem 
odbiorczym, dzięki czemu do 
jej obsługi zaangażowany bę-
dzie tylko jeden pracownik.    

  |  Gumet

Szlifierki PROFI 150
Jako baza dla zaawanso-

wanej linii produkcyjnej mogą 
posłużyć szlifierki z serii PROFI 
150. Szlifowanie odbywa się 
przy użyciu dowolnej ilości 
szczotek – górnych, dolnych 
lub bocznych. Każda z głowic 
posiada precyzyjną regulację 
odległości od elementu oraz 
kąta pochylenia. Prędkości ob-
rotowe szczotek oraz posuw są 
płynnie regulowane, dzięki cze-
mu można dostosować tem-
po obróbki do zróżnicowanej 
produkcji. Szerokość robocza 
maszyny wynosi 150 mm i jest 
wystarczająca przy produkcji 

listew i innych elementów 
wzdłużnych.

Produkcja deski 
podłogowej bez 
kompromisów

Poprzeczne podcięcia na 
spodniej stronie deski podłogo-
wej to rozwiązanie, które stoso-
wane jest przez producentów, 
aby poprawić parametry wyrobu 
finalnego. Nacinanie powoduje 
odprężenie deski, a tym samym 
– poprawę jej elastyczności.

„Znaczną grupą odbior-
ców naszych maszyn są pro-
ducenci warstwowych podłóg 
drewnianych, którzy w procesie 

www.4woodi.pl
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„Jako część Felder Group firma 
Mayer zyskała dostęp do na-
szej światowej sieci sprzedaży 
i serwisu, obejmującej ponad 
250 oddziałów. Zakłady produk-
cyjne w Hall oraz w Lombach 
obejmują ponad 100.000 me-
trów kwadratowych powierzch-
ni produkcyjnej i każdego dnia 
wytwarzają maszyny do ob-
róbki drewna, szerokiej gamy 
materiałów drewnopochodnych, 
tworzyw sztucznych i metali nie-
żelaznych, które przeznaczone są 
do zastosowania w rzemiośle 
i przemyśle. Wspólnie pracujemy 

W duecie siła
Na początku zeszłego roku dwa tradycyjne, rodzinne przedsiębiorstwa, 
Felder Group i Otto Mayer Maschinenfabrik, połączyły swoje kompetencje 
w projektowaniu, produkcji, sprzedaży i serwisowaniu pilarek panelowych. 
Dla klientów obu firm oznacza to jeszcze większe korzyści oraz elastyczność 
procesów produkcyjnych, zaś dla pracowników zatrudnionych w Felder 
Group i Otto Mayer – nowe możliwości rozwoju.

nad rozwojem, wprowadzaniem 
na rynek oraz światową dystry-
bucją wysokiej jakości produk-
tów” – mówi Hansjörg Felder, 
dyrektor zarządzający Felder KG.

„Dzięki połączeniu naszego 
know-how oraz synergii pro-
dukty marek Mayer, Felder oraz 
Format-4 mogą przynosić nam 
jeszcze większe sukcesy na ryn-
ku światowym. Wspólnie może-
my zapewniać wartość dodaną 
naszym klientom, a ponadto 
dawać pracownikom z zakładu 
Meyer w Loßburg-Lombach 
nowe możliwości i perspektywy 

rozwoju w Felder Group, jednym 
z wiodących na świecie przedsię-
biorstw w branży” – uważa dy-
rektor firmy Mayer Hans Mayer.

Felder Group
Felder Group z siedzibą 

w Hall w Tyrolu wraz z markami 
Felder, Format-4 oraz Hammer 
zalicza się do światowych, wio-
dących dostawców obrabiarek 
do drewna dla klientów indywi-
dualnych oraz odbiorców z rze-
miosła i przemysłu. Pracownicy 
w 84 krajach i ponad 250 punk-
tach sprzedaży oraz serwisu 

dzielą się z klientami na całym 
świecie pasją do doskonałych 
obrabiarek do drewna w myśl 
motta „Wszystko z jednej ręki”. 
Pomimo rosnących globalnych 
wyzwań firma Felder Group 
w dalszym ciągu stawia na ja-
kość i precyzję, intensywnie in-
westując w badania nad nowymi 
rozwiązaniami technicznymi, 
sukcesywnie rozbudowując fa-
brykę w Hall, wyposażając ją 
w najnowocześniejsze maszy-
ny oraz systemy optymalizujące 
produkcję oraz systematycznie 
powiększając ofertę produkto-
wą, reagując w ten sposób na 
zmieniające się potrzeby rynku.

Otto Mayer 
Maschinenfabrik

Firma Otto Mayer Maschi-
nenfabrik od 1950 roku buduje 
w Lombach pilarki panelowe 
i pilarki z belką dociskową do 
obróbki płyt z drewna, tworzyw 
sztucznych, metali nieżelaznych 
oraz materiałów kompozyto-
wych. To rodzinne przedsię-
biorstwo znajduje się obecnie 
w rękach drugiego pokolenia 
rodziny – Hansa i Kurta Mayer.

Od ponad 65 lat za mar-
ką Mayer kryją się jakość oraz 
precyzja, jak również pierwszo-
rzędny serwis oferowany klien-
tom. Wieloletnie doświadczenie 
w budowie maszyn jest gwaran-
cją jakości, niezawodności oraz 

Hans i Kurt Mayer.
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maksymalnego zadowolenia 
klientów.

W firmie Mayer priorytetem 
zawsze było tworzenie opty-
malnych warunków zarówno dla 
operatorów pilarek w miejscu 
pracy, jak i dla środowiska natu-
ralnego. W maszynach tej firmy 
niewykorzystywane silniki oraz 
źródła energii są automatycznie 
wyłączane i ponownie włącza-
ne zgodnie z zapotrzebowaniem. 
Wióry odciągane są rzeczywiście 
tylko tam, gdzie powstają. Tech-
nologia cienkiego rzazu, dzięki 
masywnej i stabilnej konstrukcji 
pilarek, wykazującej znikome wi-
bracje, zużywa minimalną ilość 
energii i chroni zasoby naturalne.

Paleta oferowanych przez 
firmę produktów obejmuje pilar-
ki do rozkroju płyt przeznaczone 
do drewna, tworzyw sztucznych, 
metali nieżelaznych, materiałów 
kompozytowych i płyt włók-
nowo-gipsowych oraz włók-
nowo-cementowych, systemy 
załadowcze dla pilarek panelo-
wych (stoły podnośne, próżniowe 
podajniki), w pełni automatyczne 
pilarki panelowe ze stacją kąto-
wą, rozwiązania projektowane 

Proste i intuicyjne sterowanie maszynami Mayer doskonale wpisuje się 
w strategię producenta dążącego do stworzenia optymalnych warunków 
dla operatorów w miejscu ich pracy.

specjalnie pod kątem rozkroju 
płyt oraz indywidualnie dopaso-
wane dodatkowe produkty i usłu-
gi, w tym również optymalizację 
przebiegu produkcji poprzez roz-
wiązania przystosowane do po-
trzeb klienta.

Razem mocniejsi
Należąc do Felder Group, 

firma Otto Mayer Maschinen-
fabrik może w pełni korzystać 
z rozbudowanej sieci sprzedażo-
wej i serwisowej austriackiego 
producenta i oferować klientom 
pełną obsługę.

W ramach struktury Felder 
Group setki specjalistów w oko-
ło 250 punktach sprzedaży 
i serwisu na terenie 84 krajów 
konfigurują indywidualne roz-
wiązania przystosowane do wy-
magań klientów na podstawie 
ukierunkowanej analizy potrzeb. 
Następnie specjalnie przeszko-
leni technicy serwisu zajmują się 
ustawieniem, montażem i uru-
chomieniem oraz pierwszą kon-
figuracją maszyny. Dzięki temu 
może ona efektywnie pracować 
od pierwszego dnia wdrożenia 
jej do produkcji. Światowa sieć 

obsługi klienta zapewnia krót-
kie czasy oczekiwania na reak-
cję ze strony technika serwisu, 
jak również szybki dostęp do 
części zamiennych. Ponadto 
klienci mogą korzystać z indywi-
dualnych pakietów przeglądów 
i inspekcji oraz kompetentnej 
infolinii serwisu służącej natych-
miastową pomocą.

„Pragniemy dostarczać 
naszym klientom idealne 

narzędzia, za pomocą których 
zrealizują swoje historie sukce-
su. Ten cel przyświeca nam już 
od ponad 65 lat, dlatego wyko-
rzystujemy naszą pasję, tradycję 
i chęć tworzenia innowacji do 
budowania wyjątkowych pila-
rek panelowych, które poradzą 
sobie z każdym materiałem 
i każdym wyzwaniem” – mówią 
Hans i Kurt Mayer.           

  |  Mayer

Pilarka Mayer PS2Z.
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Firma Serwis Palet w swoich 
dwóch zakładach zlokalizowa-
nych w miejscowościach Lipka 
i Łobżenica w województwie 
wielkopolskim produkuje m.in. 
palety przemysłowe (jednora-
zowe, wielkoformatowe, pod 
ładunki ciężkie), skrzynio-pa-
lety, opakowania dla branży 
automotive, a także opakowa-
nia specjalne. Kilkanaście lat 
doświadczeń, prężny rozwój 
i dbałość o doskonalenie usług 
związanych z przerobem drew-
na, produktów drewnianych 
i drewnopochodnych pozwala 
firmie odpowiedzieć również 
na potrzeby klientów o specy-
ficznych wymaganiach, którym 
producent oferuje opakowa-
nia specjalne i nietypowe, jak 
skrzynie, kosze, podesty pod 
maszyny. Ponadto przedsię-
biorstwo wyspecjalizowało 

Metal-Technika 
razy trzy

Nie ma lepszej rekomendacji dla producenta niż klient, który kupił 
od niego jedną maszynę, a następnie, zachęcony wynikami pracy, 
kolejne dwie. To w pigułce historia współpracy Metal-Techniki 
z firmą Serwispalet, która zajmuje się produkcją palet i opakowań 
przemysłowych.

się w kompleksowej obsłudze 
związanej z przygotowaniem 
i zabezpieczeniem maszyn 
i urządzeń do transportu mor-
skiego i lotniczego. 

W zakładzie dotychczas nie 
było optymalizerki, dlatego wła-
ściciel firmy – Piotr Poziomski – 
podjął decyzję o doposażeniu 
parku maszynowego w urzą-
dzenie, które pozwoliłoby na 
lepsze wykorzystanie surowca 
i zminimalizowanie odpadów 
produkcyjnych.

Metal-Technika  
po raz pierwszy

Pierwszą maszyną, któ-
ra stanę ła w zakładzie 
w Łobżenicy, była optymalizer-
ka OWD-1600, flagowy model 
Metal-Techniki. 

Jest to maszyna z bufo-
rowym stołem załadowczym, 

z automatycznym podnosze-
niem i opuszczaniem czujek. 
Posiada ona również specjalny 
stół odbiorczy do desek (również 
z buforami na odbiorze).

Podawanie materia ł u 
w optymalizerce odbywa się 
na buforze poziomym, na któ-
rym operator układa deski (do 
6 metrów maksymalnie), skąd 
łańcuchy z zabierakami zabie-
rają po 2-3 deski jednocześnie 
w pakiecie pionowym. 

Linia do  
zbijania palet 
i Metal-Technika  
po raz drugi

Drugie zamówienie, które 
producent palet złożył w fir-
mie Metal-Technika związane 
było z dalszą rozbudową par-
ku maszynowego w Łobżeni-
cy. Do zlokalizowanego w tej 

miejscowości zakładu Piotr 
Poziomski zamówił kompletną, 
automatyczną linię do zbijania 
palet jednego ze skandynaw-
skich  producentów. I choć ist-
niała możliwość dobudowania 
do linii klockarki tego samego 
producenta, to jednak właści-
ciel również tym razem zdecy-
dował się zadanie to powierzyć 
Metal-Technice.

– Rozwiązania zaoferowa-
ne już wcześniej przez Metal-
-Technikę okazały się dla nas 
bardzo skuteczne, a ponadto 
konkurencyjne cenowo, bo zde-
cydowanie tańsze niż maszyny 
skandynawskie – podkreśla 
Piotr Poziomski.

Metal-Technika stanęła 
więc przed zadaniem skonstru-
owania maszyny, która będzie 
połączona z linią do zbijania 
palet.

Optymalizerka w Lipce.

www.wydawnictwofaktor.pl

M A S Z Y N Y

MASZ Y N Y W PR ZEM YŚLE DR ZEW N Y M  |  1/2 (53/54) 202020



W odróżnieniu od pierwszej 
optymalizerki, którą Metal-
-Technika dostarczyła do Łob-
żenicy, kolejna maszyna została 
wyposażona w bufor pionowy, 
do którego raz na jakiś czas 
operator podaje kantówki – 
i właściwie do tego ograniczona 
jest jego ingerencja. Dalsze kroki 
wykonywanie są automatycznie. 

Innowacyjnym rozwiąza-
niem zaproponowanym przez 
Metal-Technikę w tej maszynie 
jest optymalizacja materiału. 

– Praca maszyny, mówiąc 
w dużym uproszczeniu, polega 
na rozcinaniu długich kantówek 
(do 3 metrów) na krótkie klocki 
(wsporniki palety), które na-
stępnie w określonej kolejności 
zbijane są w linii do podestów 
(np. kantówki o długości 100 
mm, 120 mm,100 mm, albo 
np. 80/100/80 – i tak na prze-
mian, w różnych kombinacjach 
w zależności od typów produ-
kowanych w danym cyklu palet). 
Ważne było, aby żaden odpad 
z przycięcia elementów ani ża-
den odpad z optymalizacji nie 
został podany na linię do zbija-
nia, doprowadzając tym samym 
do jej zacięcia – mówi Piotr Fa-
lana z firmy Metal-Technika.

Do maszyny Metal-Techni-
ki został więc opracowany spe-
cjalny program optymalizujący. 

Po zeskanowaniu materiału 
przycinany jest początek każ-
dego elementu tak, aby miał 
on prostopadłe czoło, bo kłody, 
z których powstają kantówki, nie 
zawsze trafiają do klienta doce-
lowego przycięte prostopadle 
do swojej osi. Nie odbywa się 
to jednak na zasadzie jednego 
cięcia, ale dwóch, z czego każde 
ma grubość rzazu piły.

- Pierwsze cięcie może tylko 
„liznąć” materiał delikatnie, przy-
cinając jego najbardziej wysta-
jącą część, drugie gwarantuje 
już idealne przycięcie. Dzięki 
temu podczas przycinania czo-
ła kantówki nie powstaje żaden 
odpad, bo dwa cięcia zamienia-
ją materiał w trociny – wyjaśnia 
Piotr Falana. 

W tym przypadku optyma-
lizacja polega jednak nie tylko 
na zamianie odpadu poproduk-
cyjnego w trocinach. 

- Maszyna w założonej 
kolejności wycina kantówki, np. 
100 – 120 – 100 – 120 -100 
mm itd. Często dochodzi do sy-
tuacji, w której z zaplanowanego 
harmonogramu cięcia wynika, 
że ostatni element w kolejce 
powinien wynosić 100 mm, ale 
zostało tylko 85 mm materiału. 
Palety, które są produkowane 
w danym cyklu, mają oczywi-
ście pewną tolerancję długości 

na wspornikach, np. ±5 mm 
na każdej kantówce. W takiej 
sytuacji, w której na końcu zo-
staje 85 mm materiału, przy 
założonej tolerancji 5 mm, jest 
to o 10 mm za mało. Wówczas 
program z każdej kantówki, któ-
ra jest wcześniej zaplanowana 
do cięcia pobiera np. po 2 mm 
w ramach założonej tolerancji 
po to, aby 85 mm na końcu 
rozszerzyć do 95 mm. Zamiast 
odpadu z optymalizacji na końcu 
udaje się więc uzyskać jeszcze 
jeden element, pobierając od-
powiednią, matematycznie wyli-
czoną długość z kantówek, które 
są przycinane wcześniej – mówi 
Piotr Falana.

Gdyby natomiast zdarzyło 
się, że zostają 3 cm odpadu 

– i jest za mało materiału, żeby 
rozszerzyć te 3 cm do 110 mm, 
to na końcu wykonywane są 4 
cięcia po to, aby odpad końcowy 
także zamienić w trociny.

Maszyna z programem do 
optymalizacji zaprojektowana 
przez Metal-Technikę ustawio-
na jest w kształcie litery „U” 
względem linii do zbijania. Spe-
cjalnie do niej zaprojektowany 
też został przenośnik łańcu-
chowy, w którym łańcuchy po-
ruszają się po łuku. Przenoszą 
one gotowe kantówki do zbicia 
w palety, pełniąc z praktyce rolę 
bufora. W przypadku zacięcia się 
linii, optymalizerka również się 
zatrzymuje, aby nie został po-
brany do zbicia kolejny element 
ze stołu. 

Optymalizerka (klockarka) w Wiktorówku.
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Metal-Technika  
po raz trzeci

Firma Serwis Palet 
w związku z rozbudową zakła-
du w drugiej lokalizacji zakupiła 
od Metal-Techniki jeszcze jedną, 
trzecią już maszynę.

Początkowo Piotr Poziom-
ski chciał zamówić optymali-
zerkę ze stołem o długości 4 m. 
Udało się go jednak przekonać, 
aby zdecydował się na maszy-
nę ze stołem 5 m, co jest od-
powiedzią na zmieniające się 
na rynku standardy. Jeszcze do 
niedawna większość producen-
tów opakowań wybierało ma-
szyny ze stołem 3 m, jednak dziś 
najczęściej jest to 5 m. W ciągu 
ostatnich lat drewno podrożało 
i producenci, którzy w surowiec 

zaopatrywali się w Polsce, ku-
powali kłody o długości 2,4 m, 
a więc maszyna ze stołem 3 m 
była w zupełności wystarczają-
ca. Coraz częściej jednak suro-
wiec do produkcji palet pochodzi 
ze Szwecji, gdzie standardem są 
kłody 5 m. 

– Sprawą oczywistą jest, że 
gdy optymalizujemy materiał 
z długiego na krótki, to mamy 
lepszą wydajność niż w sytu-
acji odwrotnej. Ponadto opty-
malizerka ze stołem 5 metrów 
otwiera też możliwość do pro-
dukowania nietypowych, długich 
palet – mówi Piotr Falana. 

W ten sposób Piotr Po-
ziomski zakupił trzecią maszy-
nę Metal-Techniki, tym razem 
do zakładu w Lipce. Jest ona 

wyposażona w silnik do roz-
cinania materiału 11 kW i stół 
sortujący z buforami. Jest to 
optymalizerka bez buforów na 
podaniu materiału – w tym przy-
padku to operator podaje kan-
tówkę czy deski. Jej wydajność 
(przy założeniu że wycinany 
jest materiał o długości 2,4 m 
na wejściu), wynosi do 60 m³ na 
zmianie 8-godzinnej.

– W naszym przypad-
ku inwestycja w maszyny do 
optymalizacji nie oznacza tyl-
ko lepszego wykorzystania 

surowca, zagospodarowania 
odpadów i optymalizacji kosz-
tów pracy w naszych zakładach. 
Co najważniejsze – to także 
stuprocentowa jakość i powta-
rzalność przygotowywanego 
elementu, co bezpośrednio 
przekłada się na jakość ofero-
wanych na rynku wyrobów, a w 
szczególności opakowań niety-
powych, gdzie wymagania są na 
najwyższym poziomie – podsu-
mowuje Piotr Poziomski.     

  |  Serwispalet

Optymalizerka w Wiktorówku.
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Pilarka ramowa 
pionowa

Popu larną masz yną 
z oferty firmy Zakład Meta-
lowy Drozdowski jest ramo-
wa pilarka pionowa w dwóch 
wersjach: PRP-58 i PRP-58W. 
Obok funkcji tradycyjnego 
traka tego typu urządzenia 
z powodzeniem pełnią też rolę 
wielopiły czy traka tarczowego. 

Jak zwiększyć 
efektywność i wydajność 
podczas obróbki surowca

Osoby odpowiedzialne za wyposażenie tartaków poszukują dziś 
rozwiązań, które nie tylko pozwolą uzyskać wysokiej jakości wyrób 
finalny. Obecnie liczy się też szybkość pracy oraz komfort pracowników. 
W czasach, w których tak dużo mówi się o ekologii, równie istotne 
jest zminimalizowanie odpadu poprodukcyjnego i efektywne 
zagospodarowanie surowca. Maszyny, które spełniają tak nakreślone 
wymogi, znajdziemy w ofercie firmy Zakład Metalowy Drozdowski.

Co charakterystyczne – we 
wszystkich powyższych zasto-
sowaniach pilarki charaktery-
zują się bardzo małym rzazem.

Pierwsza z wersji prze-
ciera kłody o każdej długości 
i średnicy do Ø 350 mm, druga 
– dzięki zwiększeniu prześwitu 
pionowego między walcami do 
430 mm – może ciąć grubsze 
kłody.

Prześwit ramy poziomy 580 
mm umożliwia rozcięcie nawet 
bardzo grubych bali w przypad-
ku uprzedniego, jedno- lub dwu-
stronnego ich obcięcia na traku 
taśmowym. Producent zastoso-
wał w tym typoszeregu pilarek 
szereg innowacji technicznych.

Pilarka powstała przed laty 
głównie do cięcia kłód długich 
dla producentów konstrukcji 

Pilarka ramowa pionowa PRP-58 
przeciera kłody o każdej długości 
i średnicy do ø 350 mm.

dachowych. Jednak ze wzglę-
du na zapotrzebowanie rynku, 
w 2019 roku powstał nowy me-
chanizm, specjalny do przecie-
rania również wałków krótkich.

Absolutną nowością jest za-
stosowanie pił z węglikiem spie-
kanym (HM), dzięki czemu przy 
produkcji powtarzalnej można 
pracować nawet 24 godziny bez 
zmiany pił.

www.4woodi.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

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 × 1,6/1,2/1,0 mm 915 × 80 × 2,0/1,6/1,2/1,0 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
5 mm – specjalny montaż pił

13 mm – standard
5 mm – specjalny montaż pił

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

www.wydawnictwofaktor.pl
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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

Maksymalna ilość pił standardowych – 12 sztuk.

Obrzynarki do desek
Dwustronne obrzynarki do 

desek OB-II oraz OB-IIM to ma-
szyny przeznaczone do obcina-
nia (oflisowania) desek z dużą 
szybkością. Gwarantują one 
możliwość szybkiej, automa-
tycznej zmiany odległości mię-
dzy piłami, która wynosi 10 mm 
na sekundę. Dzięki wyposażeniu 
w dodatkowy sterownik szeroko-
ści cięcia (ustawiany w dowolnej 
odległości od pulpitu sterowni-
czego) możliwe jest ekonomicz-
ne obrzynanie każdej deski na 
inną szerokość. W ostatnim 
czasie obrzynarka przeszła sze-
reg udoskonaleń, m.in. ułatwiono 
dostęp do pił w celu ich wymiany, 
wprowadzono bezstopniową re-
gulację posuwu.

Obrzynarka OB-II (dwupi-
łowa) ma moc 11,6 kW, a sze-
rokość obrzynania (centralna) 
wynosi od 70 do 510 mm. 
Z kolei w obrzynarce OB-IIM 
(czteropiłowa) centralna sze-
rokość obrzynania wynosi 50-
320 mm, a boczna – od 20 do 
100 mm. Grubość obrzynania 
w obydwu modelach może wy-
nieść od 15 do 80 mm.              

  |  ZM Drozdowski
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Automatyzacja  
do potęgi

Nowa piło-łuparka SpaltFix 
K-660 a-Vario automatycznie 
tnie i rozłupuje na drewno opa-
łowe kłody drzew o średnicy do 
65 cm i maksymalnej długości 
6 m. Kłoda jest przemieszczana 
przez hydraulicznie sterowany 
posuw czołowy w stronę ze-
społu piły, którego sercem jest 
agregat piłujący SuperCut z piłą 
łańcuchową Harvester (długość 
90 cm). Podczas przemieszcza-
nia kłoda zostaje zmierzona 
za pomocą dwóch czujników 
optycznych.

Nowa piło-łuparka  
w ofercie Posch

Automatyzacja produkcji to hasło, które dziś nie jest tylko pustym sloganem. 
Problemy ze znalezieniem pracowników wymuszają na producentach 
maszyn opracowywanie nowych rozwiązań pozwalających na odciążenie 
operatorów i zdjęcie z ich barków znacznej części zadań. Na to wyzwanie 
odpowiada austriacki producent – firma Posch. SpaltFix K-660 a-Vario to 
nowa piło-łuparka w ofercie. Maszyna przechwytuje kłody drzew w sposób 
całkowicie automatyczny i przetwarza je na rozdrobnione drewno, a proces 
ten odbywa się bez udziału operatora.

„Sterownik elektroniczny 
jest w stanie wykonać rozkrój 
kłody tak, że nie pozostaje reszt-
kowy odcinek drewna. Możliwe 
jest też cięcie kłody na jedna-
kowe części. Kurtyna świetlna 
zapewnia przy tym, że auto-
matyka piłowania przy pełnym 
zasobniku zatrzymuje się, a przy 
wolnym – uruchamia się samo-
czynnie. Powstające końcówki 
przekazywane są do przewidzia-
nego w tym celu szybu wyrzu-
towego, zlokalizowanego z tyłu 
maszyny” – wyjaśnia Jan Kłoda 
z firmy Maszyny Leśne Jan Kło-
da, która jest przedstawicielem 

austriackiego producenta na 
polskim rynku.

Odcinki na taśmociągu 
buforowym o długości 2 me-
trów są w pełni automatycz-
nie rozłupywane z siłą 16 ton 
przez nóż rozłupujący Auto-
Split w kształcie litery X. Dzięki 
bezstopniowo regulowanemu 
posuwowi można dokładnie 
określić żądaną wielkość polan 
o długości krawędzi od 5 do 15 
cm. Czujnik optyczny na taśmo-
ciągu buforowym uruchamia 
w pełni automatyczny proces 
rozłupywania i zatrzymuje się 
w przypadku braku odcinków 

kłód, a sterowanie załadun-
kiem i automatyką odbywa się 
na pulpicie obsługi lub pilotem 
zdalnego sterowania.

SpaltFix S-415 Multi
Do użytkowników wy-

magających prostoty obsługi 
kierowana jest też pilarko-łu-
parka SpaltFix S-415 Multi firmy 
Posch – kompaktowa, automa-
tyczna maszyna do produkcji 
drewna opałowego. Obsługę 
stacjonarnej pilarko-łuparki 
wyróżnia prostota, bo po po-
daniu kłody drewna na taśmo-
wy przenośnik wlotowy całym 

Kłoda jest przemieszczana przez hydraulicznie sterowany posuw 
czołowy w stronę zespołu piły.

Sterowanie odbywa się z poziomu pulpitu lub za pomocą pilota.

www.wydawnictwofaktor.pl
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SpaltFix S-415 Multi.

procesem cięcia i rozłupywania 
drewna można sterować jedną 
ręką za pomocą joysticka. Tar-
cza piły z węglików spiekanych 
i system rozłupywania drewna 
MULTI sprawiają, że w jed-
nym cyklu produkcyjnym z kłód 
o średnicy do 41 cm maszyna 
wykonuje 2, 6 lub 12 polan bez 
uciążliwej zmiany noża, który 
można ustawiać hydraulicznie 
i za pomocą joysticka wygodnie 
dopasować do średnicy kłody.

Najpierw kłody drewna są 
przycinane na wybraną dłu-
gość w zakresie od 20 do 50 
cm, a następnie, za pomocą 

Szyb wyrzutowy zlokalizowany z tyłu maszyny.

Podczas przemieszczania do zespołu piły kłoda 
zostaje zmierzona za pomocą dwóch czujników 
optycznych.

Dzięki bezstopniowo regulowanemu posuwowi można dokładnie 
określić żądaną wielkość polan o długości krawędzi od 5 do 15 cm.

kołyski, podawane do procesu 
rozłupywania.

Tarcza piły z węglików 
spiekanych to kolejny ukłon 
producenta w stronę wymaga-
jących klientów, bo cechuje ją 
wydajność, szybkość robocza 
i niewielkie zużycie, a więc tak-
że długa żywotność. Powsta-
jące w procesie cięcia czyste 
wióry można wykorzystać do 
innego celu.

Wachlarz możliwości ofe-
rowanych przez maszynę moż-
na rozbudować, doposażając 
ją np. w zintegrowany sys-
tem podawania kłód drewna 

zwiększający godzinną wy-
dajność (podwójny przenośnik 
łańcuchowy, przenośnik wal-
cowy, przenośnik poprzeczny). 
Dostępne jest ponadto urzą-
dzenie do czyszczenia polan 
LogFix i pakowarka PackFix 

Hydro, które pozwalają wy-
czyścić i zapakować polana 
w przygotowane do transpor-
tu, składowania lub sprzedaży 
opakowania.                         

  |  Posch
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Zakład Mechaniczny  
„Precyzja” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Czchowie istnieje od 
1988 roku i powstał w oparciu o ro-
dzinne, wieloletnie tradycje rzemieśl-
nicze sięgające lat 50.

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

Firma specjalizuje się również w wy-
konywaniu wyrobów metalowych, 
gdzie występuje obróbka skrawaniem 
metali: toczenie, frezowanie, szlifo-
wanie, cięcie plazmą, wykonywanie 
konstrukcji spawanych i malowa-
nie. Wysoką jakość oferowanych 
wyrobów zapewnia nie tylko świetnie 
wyposażony park maszynowy, obej-
mujący urządzenia sterowane nume-
rycznie, ale także wysoko wykwali-
fikowana załoga. Zakład kooperuje 
z innymi firmami, zwiększając przez 
to swoje możliwości produkcyjne 
i technologiczne. Korzystając ze 
środków UE, ZM „Precyzja” powięk-
sza i unowocześnia park maszynowy 
oraz zwiększa powierzchnię produk-
cyjną. Stopniowo wprowadzane są 
nowe i trudniejsze technologicznie 
wyroby, a wyroby firmy sprzedawane 
są na terytorium Polski, jak również 
w Niemczech, Austrii, Czechach, 
Szwajcarii i inny krajach.

Rozdrabniacze nie tylko dla 
zakładów stolarskich

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

Poniżej przedstawiamy 
Państwu kilka wybranych 
modeli rozdrabniaczy

Model RF-137/260 – rozdrabniacz 
shredder dwuwałowy, wyposażony w silnik 
3 kW, skrzynkę sterowniczą oraz sito dosto-
sowane do wymaganej frakcji rozdrobnienia. 
Służy do rozdrabniania drobnych opakowań 

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

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

tekturowych, plastikowych, papieru, drob-
nych kości, pieczywa itp. Urządzenie posiada 
skrzynkę sterowniczą realizującą program 
pracy maszyny. Wymiary wsypu oraz średni-
ce otworów w sicie mogą być dostosowane 
do potrzeb klienta.

RF-137/260
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Model RF-195/400 – rozdrabniacz 
shredder dwuwałowy, wyposażony w silnik 
o mocy: 5,5 kW, 7,5 kW, 2 × 5,5 kW, 2 × 7,5 
kW. Każdy z tych modeli wyposażony jest 
w skrzynkę sterowniczą oraz sito dostoso-
wane do wymaganej frakcji rozdrobnienia 
i służy do rozdrabniania drewna (odpadów 
drewnianych), folii, opakowań plastikowych, 
tektury, papieru i podobnych materiałów. 
Wykonujemy również rozdrabniacze dwu-
wałowe z wałami o długości 600, 800, 
1000 mm.

w skrzynkę sterowniczą realizującą cały 
program pracy maszyny.

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

Opcjonalnie rozdrabniacz może mieć za-
montowany ślimakowy wyrzutnik zrębków.

W celu poprawy parametrów użytko-
wych rozdrabniacza RJ-260/600/18,5 na 
Politechnice Krakowskiej zostały przepro-
wadzone badania funkcjonowania układu 
tnącego. W ich wyniku zaproponowano ko-
rekty konstrukcyjne, które są wprowadzone 
w kolejnych egzemplarzach maszyny. Efek-
tem badań jest też wprowadzenie modułu 
komunikacji w sieci GSM, który umożliwia 
zdalne zadawanie i odczytywanie parame-
trów pracy rozdrabniacza. Komunikacja jest 
realizowana za pomocą wiadomości tek-
stowych SMS.

Rębaki – dla zakładów 
stolarskich, zarządów dróg, 
zakładów utrzymania zieleni, 
rolników i działkowców

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

Popularny rębak do gałęzi RD-104 
z kierunkiem wyrzutu zrębków ustawia-
nym w zakresie 360 stopni wokół osi 
pionowej dedykowany jest dla sadowni-
ków, administratorów dróg, jak również 
do użytkowników, którzy chcą, aby zrębki 

były wsypywane na przyczepę przypiętą 
do rębaka umocowanego na traktorze. 
Takie rozwiązanie umożliwia ciągłe prze-
mieszczanie się rębaka wraz z traktorem 
i przyczepą wzdłuż rzędów w sadzie, dróg 
czy rowów, gdzie gałęzie są ścinane i rów-
nocześnie rozdrabniane.

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

Przykładowe wyposażenie 
wybranych modeli rębaków 
z dwoma nożami

Model RD-104 – wersja z wyrzutni-
kiem 360°, 2 walce ciągnące + koło zama-
chowe + wyłącznik bezpieczeństwa.

Rębak RD-104 może być wyposażony 
w silnik spalinowy wysokoprężny Lombar-
dini o mocy 42 KM, przeznaczony do cięcia 
gałęzi o grubości do około 9 cm.

RJ-260/600/18,5 kW RD-104

RF-195/400

RF-290

Model RJ-260/600/18,5 kW – roz-
drabniacz posiada 8-krawędziowe noże 
tnące wykonane z hartowanej stali narzę-
dziowej (podczas rozdrabniania pracuje 
1 krawędź); urządzenie wyposażone jest 

www.4woodi.pl
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RD-107SP

R E K L A M A

www.zmprecyzja.pl
www.rębaki.com.pl

Z AKŁ AD MECHANICZNY 

„PRECYZJA” Sp. z o.o.

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

Model RD-107SP – silnik spalinowy, 
benzynowy 24 KM, wersja z wyrzutnikiem 
360°, 1 walec ciągnący + sprzęgło wyłą-
czające napęd wałka ciągnącego gałęzie.

Model RD-108 – wersja z wyrzut-
nikiem, 1 walec ciągnący, napędza-
ny silnikiem elektrycznym 4 kW wraz 
z instalacją. Rębak ten wykonywany jest 
również w wersji z silnikiem spalinowym.

Model RT-150 – rębak tarczowy, 
wersja z wyrzutnikiem 360°, 2 walce 
ciągnące hydrauliczne.

Do rębaków typu: RD-104, RD-105, 
RD-107, RD-107S, RD-107SP, za dodat-
kową opłatą można zamontować przy-
stawki do workowania na dwa worki.  

  |  ZM PRECYZJA

RD-108

RT-150

RD-107S

RD-105

Model RD-105 – wersja z wyrzut-
nikiem 360°, 2 walce ciągnące + koło 
zamachowe + wyłącznik bezpieczeń-
stwa, sześcionożowy wał tnący, me-
chanizm rozdrabniający zrębki.

Model RD-107S – wersja z wy-
rzutnikiem 360°, 1 walec ciągnący + 
sprzęgło wyłączające napęd wałka 
ciągnącego gałęzie. Maszyna ta może 
być ponadto napędzana silnikiem 
elektrycznym o różnych mocach oraz 
silnikiem spalinowym. W przypadku 
wyposażenia w silnik 7,5 kW do cięcia 
gałęzi o grubości do około 6-7 cm. 
Maszyna z nieco większym silnikiem 
– 11 kW lub silnikiem 15 kW z cztere-
ma nożami pozwala na cięcie gałęzi 
o grubości do około 8 cm.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Urządzenia z rodziny PILOUS 
FORESTOR obejmują 6 typów 
maszyn, wśród których znajdują 
się pilarki kierowane do małych 
i średnich zakładów (maszyny 
CTR 710M, CTRO 800S, CTR 
520) oraz duże traki z wypo-
sażeniem hydraulicznym, które 
zwiększa zarówno komfort ob-
sługi, jak i bezpieczeństwo. Za-
nim powstała pilarka w wersji 
LX, najbardziej zaawansowa-
nym urządzeniem był model CTR 
1000H40 Hydraulik, pozwalający 
na uzyskanie długości cięcia (bez 
sekcji przedłużających) 7,6 m.

Innowacje budowane na 
solidnych fundamentach

PILOUS FORESTOR to długa historia i lata doświadczeń, które są bazą do 
wprowadzania dalszych innowacji. Na takich fundamentach konstruktorzy 
z Brna i technicy z firmy Rem-Tech śmiało wychodzą naprzeciw klientom 
o różnych oczekiwaniach, oferując maszyny, które można „skroić” na miarę 
potrzeb. Do wyboru są różne opcje: z hydrauliką lub ręczną manipulacją, 
z korowarką lub bez, dla małych zakładów, które przecierają nieznaczne ilości 
surowca, jak i dla tych największych. A perełką w rodzinie jest trak w wersji 
LX, będący rozbudowaną wersją pilarki CTR 1000H 40 Hydraulik.

Na bazie modelu CTR 
1000H 40 Hydraulik

CTR 1000H 40 Hydraulik to 
pilarka o masywnej konstruk-
cji, wyposażona w szybki po-
suw mostu z automatycznym 
zwalnianiem w położeniach 
krańcowych. Dwustronne pro-
wadzenie mostu przejazdowe-
go pozwala na zamontowanie 
wydajnego wyposażenia hy-
draulicznego, które daje moż-
liwość łatwego manewrowania 
wielkimi, grubymi kłodami. 
W kombinacji z silnikiem o du-
żej mocy takie wyposażenie 

pozwala na płynne ściąganie 
nawet ciężkich kłód za pomocą 
podajnika uciętego materiału. 
Wersja podstawowa pilarki 
CTR 1000H 40 Hydraulik po-
zwala na piłowanie kłody o dłu-
gości 7,6 m. Maszyna w tej 
wersji wyposażona jest w wy-
suwną obrotnicę kłód, dwa 
zaciski do kłód, pięć kątowo 
i wysokościowo regulowanych 
ograniczników, wyrówniar-
kę końca kłody, wyrówniarkę 
końca kłody z posuwem pozio-
mym oraz silnik o mocy 15 kW 
(opcjonalnie 18 kW).

CTR 1000H40 Hydraulik

Krok dalej
Na tak zaawansowanej 

podstawie konstruktorzy z Brna 
wraz z technikami z Rem-Techu 
zbudowali maszynę, w której 
wprowadzono szereg dodatko-
wych funkcji oraz udogodnień. 
Zaprojektowali na przykład nowy 
typ panelu sterującego, który dla 
ułatwienia zajęcia pozycji przez 
operatora można przesuwać na 
boki oraz regulować ustawienie 
jego wysokości, dopasowując 
go do pozycji siedzącej lub sto-
jącej. Przesuw mostu przód-tył 
(wraz z regulacją prędkości), 
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO TRAKÓW PILOUS FORESTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciśnieniowy, dwustronny system chłodzenia taśmy tnącej składa się z pompy ciśnieniowej umiesz-
czonej 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.

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

Maszynę CTR 1000H 60 
w wersji LX wyposażono w koła 
o powiększonej średnicy (750 
mm) oraz silniki napędowe o mo-
cach 18 kW w wersji podstawo-
wej lub 22 kW.

Prowadzenie taśmy piły 
w tym traku odbywa się po-
między płytkami z węglików 
spiekanych. Przedłużacze sekcji 
o długości cięcia 3 m umożliwia-
ją zainstalowanie wyposażenia 
hydraulicznego według wyma-
gań klienta. Podstawowa sekcja 
przejazdowa i sekcje przedłuża-
jące są wyposażone w otwory/
gniazda do mocowania zespołów 
wyposażenia hydraulicznego. 
Użytkownik może w prosty spo-
sób zmieniać układ agregatów 
i rozmieszczać je w wygodnych 
dla siebie pozycjach.

Inną nowością w porów-
naniu 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 kłody, 
a także system zgarniacza de-
sek oraz pionowo, hydraulicz-
nie wysuwane opory kątowe. 
Zmodyfikowano ponadto ściski 
zapobiegające prężeniu ciętych 
detali, które działają dwukierun-
kowo, ściskając materiał z boku 
i ściągając go do dołu. Innowa-
cją w pilarce w wersji LX 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, które 
radykalnie skraca czas opero-
wania ciętym materiałem oraz 
pozwala na zredukowanie licz-
by zaangażowanych pracowni-
ków. Nawet gdy konieczne jest 
przetarcie bardzo ciężkiej kłody, 
to dzięki hydraulice z łatwością 
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poradzi sobie z tym zadaniem 
jedna osoba. W sposób oczywisty 
zwiększa się tym samym wydaj-
ność, obniżają koszty produkcyj-
ne oraz skraca czas amortyzacji 
inwestycji. Dzięki hydraulicznym 
systemom manipulacji praca 
w tartaku staje się ponadto 
o wiele bezpieczniejsza.

Najważniejszym, wielofunk-
cyjnym zespołem wyposażenia 
hydraulicznego jest obrotnica 
wysuwna, która porusza się 
w kierunku pionowym i poziomym 
z wykorzystaniem utwardzonych, 
chromowanych prowadnic za 

pomocą niezależnie sterowanej 
pary siłowników hydraulicznych. 
Służy do mocowania, obracania 
i przysuwania ciętego materiału 
do kątowników uchylnych. Z kolei 
dwuramienna obrotnica łańcu-
chowa wyposażona jest w dwa 
wychylne, niezależnie sterowane 
ramiona. Są na nich osadzone 
łańcuchy synchronicznie napę-
dzane silnikiem hydraulicznym, 
za pomocą którego odbywa się 
obracanie materiału. Przy cięciu 
długich kłód i ich częstym obra-
caniu zalecane jest wyposażenie 
maszyny w dwie takie obrotnice, 

które wyraźnie skrócą czasy ma-
nipulacji i poprawią wydajność 
maszyny.

Wszystkie pilarki PILOUS 
FORESTOR w wersji Hydraulik są 
wyposażone w dwie profesjonal-
ne pompy, które zapewniają wy-
sokie prędkości i siły w układzie. 
Za bezpieczne i szybkie unoszenie 
okrąglaków i przenoszenie ich na 
łoże maszyny odpowiada z kolei 
dwuramienna, hydrauliczna łado-
warka kłód. Każdy segment ramy 
wyposażony jest w gniazda prze-
znaczone do mocowania urzą-
dzeń załadowczych, a użytkownik 

może umieścić hydrauliczny ze-
spół ładowarki w wybranej przez 
siebie pozycji. Sterowanie siłow-
nikami ładowarki jest niezależne, 
a załadunek nawet długich pni 
jest bardzo łatwy.

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 AR E K L A M AR E K L A M A

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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Pyły drewna twardego, tj. dębu 
i buku, mają działanie rako-
twórcze, a ich dopuszczalne 
stężenie w środowisku pracy 
nie może przekraczać 2 mg/
m3. Zapylenie nie tylko stwa-
rza zagrożenie zdrowotne, ale 
również może być przyczyną 

Zdrowe środowisko 
pracy w przemyśle 
obróbki drewna

Jest kwestią oczywistą, że podczas obróbki mechanicznej drewna 
powstaje pył, który stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi przebywających 
w zapylonych pomieszczeniach. Ponadto może on stać się przyczyną 
wybuchu lub pożaru, dlatego warto uświadomić sobie ogromną rolę, jaką 
ogrywają właściwie zaprojektowane systemy odpylania.

pożaru lub wybuchu. Nagroma-
dzony pył w miejscu pracy może 
doprowadzić do powstania tzw. 
obłoku pyłowego, a niewielkie 
zaiskrzenie mechaniczne czy 
otwarty ogień może spowo-
dować wybuch. Aby zapew-
nić komfort i bezpieczeństwo 

pracy osób przebywających 
w takich pomieszczeniach, po-
winny być montowane syste-
my, które będą gwarantowały 
optymalne odpylanie. Każde 
stanowisko, które jest źródłem 
powstawania zanieczyszczeń 
pyłowych, musi być wyposażo-
ne w odciąg miejscowy, którego 
głównymi elementami są:
 • elementy ssawne w po-

staci: obudowy, okapu lub 
ssawki;

 • wentylator promieniowy;
 • zespół oczyszczający po-

wietrze (odpylacz);
 • przewody wentylacyjne.

Systemy odpylania 
– dobry projekt to 
podstawa

Przy projektowaniu i dobo-
rze poszczególnych elementów 
instalacji należy przede wszyst-
kim zwrócić szczególną uwagę 
na kwestie, które mogą być 
istotą poprawnego i bezpiecz-
nego działania instalacji. Przede 
wszystkim stosowane w prze-
myśle drzewnym przewody 
z tworzyw sztucznych, posiada-
jące spiralę metalową, powinny 
być uziemione z obu stron tak, 

aby instalacja nie gromadziła 
ładunków elektrostatycznych, 
gdyż grozi to wybuchem.

Wentylacja miejscowa nie 
powinna dopuścić do rozprze-
strzeniania się zanieczyszczeń 
do pomieszczenia. Ważną 
sprawą jest także zapewnie-
nie szczelności instalacji w taki 
sposób, aby nie dochodziło do 
wydostawania się pyłu i nie po-
garszało jej sprawności.

Kolejnym ważnym aspek-
tem jest zapewnienie odpo-
wiedniej prędkości porywania, 
w przypadku trocin wilgotnych 
sięgającą nawet do 28 m/s. 
Zbyt małe prędkości pory-
wania mogą doprowadzić do 
osiadania pyłu na ściankach 
przewodów, co w konsekwencji 
może doprowadzić do zatkania 
instalacji. Przewody instalacji 
w miejscach kolan i rozgałę-
zień oraz w miejscach zmiany 
średnicy powinny być regularnie 
czyszczone. Przy projektowaniu 
systemu odciągu wiórów znad 
stanowisk obróbki drewna na-
leży zwrócić przede wszystkim 
uwagę na odpowiedni dobór 
wentylatora. Do transportu 
wiórów dobieramy wentylatory 

Flamex B-se. Wąż ssawno-tłoczny trudnopalny wg DIN 4102 B1.
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promieniowe z wirnikami o pro-
stych łopatkach. W trakcie do-
boru wentylatora należy brać 
pod uwagę uzyskanie żądanych 
parametrów, takich jak: stru-
mień objętości przetłaczanego 
powietrza i spiętrzenie.

Dodatkowo należy dosto-
sować rozwiązanie konstruk-
cyjne takiego wentylatora do 
wymagań wynikających z kon-
kretnego zastosowania, np. od-
porność na uszkodzenia wirnika 
czy obudowy, na podwyższoną 
temperaturę lub wykluczenia 
możliwości spowodowania 
wybuchu. Równie ważnym 
elementem w miejscowej in-
stalacji odciągowej jest zespół 
oczyszczający powietrze, w któ-
rym następuje wytrącenie pyłu 
(odpylacze) przed usunięciem 
powietrza do atmosfery lub 

ponownym wprowadzeniem go 
do pomieszczeń pracy. Najbar-
dziej proste w budowie, a przy 
tym wysoce funkcjonalne są 
odpylacze workowe, których 
konstrukcja składa się ze sta-
tywu mocowanego do podsta-
wy, na którym osadzany jest 
wentylator wraz z pierścieniem 
do montowania worka filtra-
cyjnego i worka foliowego na 
odpady. Za pomocą przewodu 
elastycznego odciąg może być 
podłączony bezpośrednio do 
obrabiarki.

Odpylacze 
i wentylatory 
Masterflex

W ofercie firmy Masterflex 
Polska znajduje się szeroka 
gama urządzeń służących do 
transportu i odpylania mediów 
w przemyśle drzewnym, mię-
dzy innymi odpylacze workowe 
przeznaczone do odwiórowania 
obrabiarek do drewna o wyso-
kiej skuteczności odpylania 

do 99,5%. Ponadto firma po-
siada także odpylacze cyklo-
nowe OCSK przeznaczone do 
oczyszczania powietrza zanie-
czyszczonego suchymi pyłami 
o wielkości powyżej 5 μm, gdzie 
proces odpylania zachodzi na 
zasadzie siły odśrodkowej, 
a skuteczność tych urządzeń 
waha się miedzy 95-99%.

W ofercie znajdują się tak-
że wentylatory średniociśnie-
niowe do transportu wiórów 
trocin i granulatów, a także 
wentylatory do przetłaczania 
gorącego i wilgotnego powie-
trza, doskonale sprawdzające 
się w suszarniach drewna.

Firma Masterflex Pol-
ska świadczy również usługi 
w doradztwie, projektowaniu 
i wykonawstwie kompletnych 
systemów wentylacyjnych dla 
małych i dużych firm.      

MICHAŁ BORKOWSKI

  |  Masterflex Polska

Wentylator 
promieniowy.

Odpylacze workowe do maszyn stolarskich z serii MV.

Cyklony OCSK.
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Szybka maszyna to nie wszyst-
ko. Nawet najnowocześniejsze 
urządzenie nie pozwoli na uzy-
skanie dużej wydajności, jeśli 
jednocześnie nie zostanie wła-
ściwie zaplanowanie miejsce 
pracy oraz wyposażenie. 

Największą efektywność 
obróbki surowca zapewniają 
w pełni automatyczne urzą-
dzenia, które wyposażone są 
w automatyczne systemy szta-
plowania półwyrobów. 

– Ostatnimi czasy klientów, 
którzy nabywają u nas maszyny, 
namawiamy na wyposażanie 
urządzeń we wszelkiego rodzaju 
elementy poprawiające efektyw-
ność pracy pracownika – mówi 
Marek Jabłoński. – Jeśli przerób 
w danym zakładzie, specyfika 
produkcji oraz budżet nie po-
zwalają na instalację komplet-
nej, w pełni automatycznej linii, 
możliwe jest wprowadzenie wielu 
innych rozwiązań, które uspraw-
nią codzienną pracę i zwiększą 
wydajność bez konieczności za-
trudniania nowych pracowników 
– dodaje. 

Jak poprawić 
wydajność?

Stanowisko pracy należy 
wyposażyć przede wszystkim 
tak, aby w jak najmniejszym 
stopniu był obciążony układ 

Wygoda i ergonomia kluczem 
do wzrostu wydajności

Efektywność pracy – to słowa klucze, które dziś, w XXI wieku – nabierają 
dodatkowych znaczeń. Mało który przedsiębiorca może obecnie pozwolić 
sobie na to, aby zatrudniać pracowników, których mogłyby zastąpić maszyny 
lub dodatkowe urządzenia optymalizujące pracę. Jako producent z ogromnym 
doświadczeniem w zakresie budowy maszyn i urządzeń do obróbki drewna, 
ZM Jabłoński specjalizuje się w produkcji innowacyjnych rozwiązań mających 
na celu usprawnienie pracy w przedsiębiorstwie. Praktyka pokazuje, że dobrze 
dobrane i efektywne urządzenia mogą w znacznym stopniu odciążyć człowieka, 
a także pozwalają uzyskać lepszą wydajność bez zwiększania zatrudnienia. 

kostnoszkieletowy pracownika. 
Do tego, dzięki licznym elemen-
tom wyposażenia dodatkowego, 
które poprawiają wydajność, 
możliwe jest uzyskanie dosko-
nałych wyników pracy. 

Dla maszyn przetarcia 
kłody mogą to być 
następujące elementy:
1.  Kabina operatora – zapew-

niająca komfortowe warunki 
pracy niezależnie od pogody. 
Operator siedzi w wygodnym 
i ergonomicznym fotelu 
z możliwością regulacji wy-
sokości. Kabina nie drży i nie 
musi być amortyzowana. Do 
kabiny można założyć kli-
matyzator, bo temperatura 
pracy ma bardzo duży wpływ 
na wydajność. Operator ste-
ruje maszyną za pomocą 
joysticków z przyciskami, 
a na pulpicie wyświetlają się 
parametry cięcia. Siedząc 
w kabinie, operator nie jest 
narażony na pył i kurz oraz 
problemy ze słuchem, ponie-
waż kabina jest wyciszona.

2.  System odbiorczy do PT 
– rozwiązanie wciąż jesz-
cze należące do rzadkości. 
System umożliwia dosto-
sowanie miejsca odbioru 
półwyrobu. Nie jest wyma-
gana synchronizacja pracy 

Rampa wraz z systemem odbiorczym (na drugim planie).

Przenośnik łańcuchowy 
do odbioru sztapli. 

Zintegrowany system odbiorczy z 2 pilarek taśmowych.

Przenośnik łańcuchowy sztapli.
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operatora pilarki taśmowej 
oraz pracowników odbierają-
cych półwyroby, co pozwala 
zachować ciągłość pracy. 
Odbiór półwyrobów może 
następować z wielu pilarek 
jednocześnie. System od-
biorczy niweluje wiele nie-
bezpiecznych czynników 
podczas pracy, m.in. nie 
trzeba zrzucać przetartego 
półwyrobu na bok ryzyku-
jąc, że spadnie on na stopę, 
a operator nie musi pochylać 
się nad maszyną, aby dosię-
gnąć górnej części kłody 
i ją zepchnąć ryzykując, że 
zaczepi kawałkiem ubrania 
o maszynę. Dzięki systemo-
wi odbiorczemu nie trzeba 
przenosić półwyrobu spod 
miejsca przetarcia na miej-
sce sztaplowania, co niesie 
ryzyko przewrócenia się 
pracownika; wyeliminowane 
jest też niebezpieczeństwo 
zmiażdżenia dłoni czy pal-
ców podczas odbioru.

3.  Rampa załadowcza kłód – to 
z kolei rozwiązanie uznawa-
ne już za powszechne, które 
pozwala na przyspieszenie 
załadunku drewna, eliminuje 
puste oczekiwanie na sprzęt, 
wózek lub ładowarkę. Ope-
rator pilarki nie musi cze-
kać na dostarczenie kłody, 

z kabiny uruchamia łańcuchy 
podawcze i następna kłoda 
umieszczana jest w obsza-
rze cięcia. Taka rampa mie-
ści parę kłód, co zapewnia 
operatorowi ciągłość cięcia 
oraz nie niesie ze sobą ry-
zyka uderzenia pracownika 
przy załadunku.

4.  Przenośnik łańcuchowy do 
odbioru sztapli. W momen-
cie, gdy pracownicy odbie-
rający półwyrób ułożą całą 
sztaple, nie muszą czekać 
aż ktoś ją odbierze, tylko 
przesuwają ją do przodu, 
tworząc w ten sposób miej-
sce na kolejną. Przenośnik 
umiejscowiony przy syste-
mie odbiorczym zmniejsza 
ryzyko kontuzji pracowników. 
Dzięki takiemu wyposażeniu, 
pracownicy są dużo bardziej 
wydajni, mniej narażeni na 
niebezpieczeństwa podczas 
pracy, ponadto nie ma też 
znaczenia płeć operatora, 
przez co otwiera się większy 
rynek pracy. 

Równie rozbudowane są 
możliwości doposażenia 
maszyn do obrzynania 
i wielopił. Mogą to być:
1. Przenośnik do sztapli 

z hydraulicznym unosze-
niem – dzięki temu, że na 

R E K L A M A

przenośniku może stać kil-
ka sztapli jednocześnie, nie 
trzeba czekać, aż wózek 
przywiezie następną, co 
zdecydowanie zwiększa wy-
dajność.

2. System odbiorczy SOOW 
umożliwia dostosowanie 
miejsca odbioru półwyrobu, 
przy czym nie jest wyma-
gana synchronizacja pracy 
obrzynarki oraz pracowni-
ków odbierających deski, co 
zapewnia ciągłość pracy. 
Pracownik nie musi odbie-
rać deski oraz odpadu zaraz 
po wyjeździe z obrzynar-
ki, przez co złapanie deski 

w odpowiednim momencie 
nie stanowi już problemu.

3. Stół podziałowy do maszyn 
o stałym rozstawie pił – dzię-
ki niemu odpad z deski jest 
automatycznie zrzucany na 
dół i nie potrzeba angażować 
pracownika, który musi kon-
trolować cały proces i ręcznie 
odrzucać odpady na bok. Pra-
cownik nie ryzykuje też ude-
rzeniem przez deskę/odpad.

Inwestycja w dodatkowe 
wyposażenie to przede wszyst-
kim gwarancja większego 
bezpieczeństwa pracowników, 
odciążenie ich i dbałość o ich 
zdrowie. Dodatkowe elementy 
usprawniające pracę to ponadto 
wydatek, który szybko się zwró-
ci, bo dobrze dobrane i dopa-
sowane do potrzeb szybko się 
zwrócą, zwiększając wydajność 
pracy bez zatrudniania dodatko-
wych pracowników.                 

  |  ZM Jabłoński

Stół podziałowy.

Przenośnik sztapli z hydraulicznym unoszeniem. System odbiorczy SOOW.
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Jak wspomniano, co do zasady 
filtry dzielą się na pracujące po 
stronie nawiewu oraz po stro-
nie wyciągu. W pierwszej grupie 
spotyka się najczęściej:
 • wkłady kieszeniowe, zwykle 

G3-F7,
 • wkłady kasetowe, zwykle 

G3-M5,
 • formatki włóknin w klasie 

G3-M5 w przygotowanych 
ramach,

 • formatki włókniny sufitowej 
M5.

Powyższe wkłady filtracyjne 
produkowane są z 100% włók-
nin poliestrowych igłowanych, 
tzw. non-wovens, charaktery-
zują się termicznie łącznymi 
włóknami jednorodnymi, budo-
wanymi progresywnie, często 
preparowane środkami zwięk-
szającymi skuteczność filtracji.

Nowe rodzaje  
filtrów lakierniczych  
– czyli taniej i lepiej jednak można 

W kwartalniku „Maszyny w Przemyśle Drzewnym”, w wydaniu 1 (33) z roku 2015, 
w artykule pod tytułem „Wysoka jakość filtrów, czyli czysta robota w lakierni” 
przedstawiliśmy szczegółowo informacje dotyczące rodzajów oraz istoty 
stosowania odpowiedniej jakości filtrów w tak zwanym lakierowaniu ciekłym. 
Filtry o wysokiej jakości i skuteczności działania powinny znaleźć się w układach 
zarówno nawiewu, jak i wydmuchu, w każdym zakładzie produkcyjnym czy 
usługowym, gdzie następuje proces nanoszenia materiału za pomocą pistoletu 
niskociśnieniowego, czyli tam, gdzie unoszą się aerozole, mgły farb itd. Przekłada 
się to na skuteczność i jakość pracy, bezpieczeństwo pracowników, czystość 
środowiska naturalnego czy wreszcie żywotność całej instalacji.

Po stronie wydmuchu naj-
częściej są stosowane:
 • filtry kartonowe, labirynto-

we Andreae,
 • włókniny filtracyjne szkla-

ne, tzw. Paint-stop, zwykle 
G3/G4,

 • włókniny poliestrowe, zwy-
kle G3/G4,

 • filtry typu Columbus (pa-
pierowe; papierowo-włók-
ninowe),

 • wkłady filtracyjne typu uCU-
BE/Block.

Powyższe materiały filtra-
cyjne i miejsca ich zastosowa-
nia zostały omówione, stąd 
nie będziemy w tym artykule 
do tych kwestii powracać. Są 
one zresztą dość popularne, 
często spotykane, a co za tym 
idzie, z powodzeniem stoso-
wane przez naszych klientów. 

Dokumentem normującym 
klasyfikację filtrów, które są 
stosowane między innymi 
w pomieszczeniach lakierni-
czych, była jeszcze do niedaw-
na dyrektywa PN-EN 779:2012, 
a oznaczenia klas, na przykład 

G4 czy M5, wywodziły się wła-
śnie z zapisów tej normy. Od 
połowy roku 2018 obowiązuje 
zupełnie nowa dyrektywa unij-
na ISO 16890. I choć zapisy po-
przedniej normy nie obowiązują 
już od dwóch lat, to na co dzień 

Dyrektywa
EN 779:2012 ISO 16890

G4 Coarse > 75%

M5 ePM10 > 70%

M6 ePM10 > 80%; ePM2,5 > 50%

F7 ePM10 > 90%, ePM2,5 > 75%, ePM1 > 65%

F8 ePM10 > 100%, ePM2,5 > 95%, ePM1 > 90%

F9 ePM10 > 100%, ePM2,5 > 95%, ePM1 > 90%

Rys. 1. Tabela klasyfikacji filtrów wg EN 779:2012 oraz ISO 16890
ISO Coarse: piasek, włosy
PM 10: pyłki roślinne
PM 2,5: bakterie, zarodniki pleśni, grzyby, także pył z tonerów drukarek
PM 1: wirusy, gazy spalinowe
e – efektywność
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SYSTEMY FILTROWENTYLACJI PRZEMYSŁOWEJ

SYSTEMY LAKIERNICZE I TRANSPORTOWE

MATERIAŁY FILTRACYJNE DLA WENTYLACJI

OUTSOURCING USŁUG FINANSOWYCH DLA 
PRZEDSIĘBIORSTW (księgi handlowe, KPiR, kadry i płace)

IFDR sp. z o.o.
tel. 509 645 509, 669 368 381
mail: ifdr@ifdr.pl, www.ifdr.pl 

pewnie długo jeszcze określenia 
dawnych klas filtracji będą uży-
wane jako punkt orientacyjny 
dla oceny czy doboru danych 
materiałów. Cóż, jak to mówią, 
przyzwyczajenia drugą naturą 
człowieka.

W niniejszym artykule wyja-
śnianiem zapisów nowej normy 
nie będziemy się szczegółowo 
zajmować. Jednak warto wie-
dzieć, że konwersja klas filtracji 
starej normy nie jest jednoznacz-
na. Dawna norma opierała się na 
skuteczności filtracji dla cząstek 
o wielkości 0,4 μm oraz ich kon-
centracji ilościowej. Nowa nor-
ma EN ISO 16890 odnosi się do 
koncentracji masowej dla frak-
cji cząstek pyłów zawieszonych 
PM1, PM2,5 i PM10. Dlatego, by 
rzetelnie stwierdzić, z jakiej kla-
sy włókniną czy inaczej, z jaką 
skutecznością, efektywnością 
filtracji danego materiału mamy 
do czynienia, należy oprzeć się 
na uzyskanych wynikach badań. 
Pewnym ułatwieniem może 
być zestawienie przedstawione  
na  rys. 1.

Aby materiał filtracyjny 
mógł być przydzielony do da-
nej klasy, musi zatrzymywać co 
najmniej 50% cząsteczek danej 
wielkości.

Niemniej jednak ostatnią 
wymienioną pozycję w grupie 
filtrów pracujących po stronie 
wydmuchu, a więc takich, któ-
rych zadaniem jest zatrzymy-
wanie cząstek stałych aplikacji, 
stanowią filtry uCUBE/Block, 
często zwane kostkami. Zapew-
ne dlatego, że ich budowa to cha-
rakterystyczny prostopadłościan 
lub sześcian w dwóch wymiarach 
(L x B x H): 500 x 500 x 300 
mm oraz 500 x 500 x 500 mm. 
Opracowaniem i wdrożeniem 
ich do sprzedaży zajęła się fir-
ma AEREM, właściciel znaku fir-
mowego ANDREAE, szwajcarski 
producent labiryntowych filtrów 
kartonowych. A efektem wielo-
miesięcznych prac projektowych 
oraz testów przeprowadzanych 
na własnych urządzeniach 
wyciągowych są właśnie pre-
zentowane przez polskiego dys-
trybutora – firmę IFDR Sp. z o.o. 

z Wrocławia – filtry typu uCUBE 
300 oraz uCUBE 500 (rys. 2).

Obudowę filtra stanowi 
biodegradowalna tektura, a jej 
warstwy filtracyjne można po-
dzielić na dwie grupy. Pierwszą 
stanowi również biodegradowal-
ny, tekturowy filtr labiryntowy, 
przypominający nieco swoją bu-
dową klasyczny filtr kartonowy 
Andreae, pełniący funkcje filtra 
wstępnego (Loader) oraz jedna 

(uCUBE 300) lub dwie warstwy 
włókniny poliestrowej/szklanej 
(uCUBE 500), których zadaniem 
jest filtracja zasadnicza mate-
riałów lakierniczych (Catcher, 
Perfector) (rys. 3-6).

Inżynierowie, projektujący 
filtr uCUBE, założyli, że prze-
pływ powietrza w warstwie 
wstępnej będzie miał podobny 
przebieg i charakterystykę, jak 
właśnie w tradycyjnych filtrach 
ANDREAE, czyli wykorzystujemy 
labiryntowy przepływ powietrza 
w celu zgromadzenia cząstek 
w miejscach do tego przezna-
czonych. Dodatkowo, w miarę 
nagromadzenia się materiału na 
otworach wylotowych, następu-
je ich przewężenie i uzyskujemy 
tak zwany efekt Venturiego, czyli 
wzrost prędkości powietrza, 
któremu towarzyszy spadek ci-
śnienia statycznego. Z uwagi na 
zwiększoną pojemność tej sek-
cji filtracyjnej w porównaniu do 
tradycyjnego filtra kartonowego 
można przyjąć filtrację wstęp-
ną na poziomie 95% cząstek 
stałych. Następnie drobniejszy 
materiał, który przejdzie przez 
wstępna fazę filtracji, zgro-
madzi się na włókninie, której 
zadaniem jest filtracja zasadni-
cza, co stanowi łącznie zebranie 
99,5% całości materiału lakier-
niczego. Filtracja za pomocą 
filtrów uCUBE zwiększa o 3-4 
punkty procentowe poziom fil-
tracji w lakierni, porównując do 
powszechnie znanego układu, 
czyli kombinacji filtra kartono-
wego z włókniną szklaną typu 

Rys. 2. Filtr uCUBE, front – strona wlotowa

Rys. 3. Filtr uCUBE 500, widok z góry przed 
złożeniem (dwie warstwy włókniny za warstwą 
labiryntową).

Rys. 4. Filtr uCUBE 300, widok z góry przed złożeniem 
(jedna warstwa włókniny za warstwą labiryntową).

R E K L A M A
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Paint-Stop (zależnie od rodzajów 
stosowanych materiałów, typów 
i klas filtrów itp.).

Dodatkowymi zaletami, 
poza efektywnością filtracji 
nowo zaprojektowanych filtrów 
uCUBE, jest także:
 • średnia chłonność pyłowa 

sięgająca 30 kg materiału 
lakierniczego, co stanowi 
więcej niż kombinacja fil-
tra kartonowego Andreae 
plus Paint-stop (zależnie od 
rodzajów stosowanych ma-
teriałów, typów filtrów itp.),

 • prędkość powietrza odciągu 
0,2-1,0 m/s,

 • opory początkowe zbliżone 
do wartości filtra kartono-
wego z włókniną Paint-Stop 
przy zwieszonej chłonności 
pyłowej; opór końcowy 
>500Pa,

 • łatwy transport, prostota 
budowy, szybkość montażu/
demontażu,

 • dłuższa żywotność urządzeń 
i instalacji (mniejsze ryzyko 
osadzania się cząstek),

 • mniejsza emisja cząstek 
farb do środowiska natu-
ralnego,

 • zmniejszone zapylenie na 
stanowisku pracy,

 • redukcja kosztów stosowa-
nych materiałów filtracyj-
nych (rzadsze wymiany).

Filtry w tej postaci z powo-
dzeniem stosowane są w kra-
jach Europy Zachodniej czy USA. 
Najczęściej montowane są 
w dużych lakierniach w branży 
automotive w odciągach czo-
łowych oraz oddolnych (ściany 
i podłogi wyciągowe). Niemniej 

Rys. 5. Filtr uCUBE, części składowe filtra Rys. 6. Filtr uCUBE, tył – strona wydmuchowa.

Rys. 7. Filtr uCUBE, tył i front filtrów

Rys. 8. Filtrowentylator stacjonarny 12.000 m³ wraz z komorą rozprężną.

jednak wkłady można z powo-
dzeniem zastosować w małych 
ścianach lakierniczych w bran-
ży drzewnej czy branży obróbki 
metalu. Zwykle jednak urządze-
nie jest najczęściej już zapro-
jektowane do zamontowania 
filtrów uCUBE (rys. 7).

Jak wspomniano, producen-
tem filtrów jest szwajcarska 
firma AEREM, właściciel mar-
ki ANDREAE. Dystrybutorem 
filtrów Andreae & uCUBE jest 
firma IFDR Sp. z o.o. z siedzibą 
we Wrocławiu. Filtry dostarcza-
my w formie do samodzielnego, 
szybkiego montażu w opakowa-
niach po 2 lub 4 sztuki zależnie 
od typu, jak również w formie 
złożonej, gotowej do założenia 
w urządzeniu. Z uwagi na ciągły 
rozwój i stałe poszerzanie asor-
tymentu w najbliższym czasie 
zaproponujemy do sprzedaży 
ściany lakiernicze z zastosowa-
niem właśnie filtrów uCUBE.

Polecamy Państwu stoso-
wanie wysokiej klasy materia-
łów filtracyjnych. Oferujemy 
je w przystępnych cenach, co 
znacząco redukuje koszty eks-
ploatacji urządzeń wyciągo-
wych. Służymy radą techniczną 
zarówno w kontakcie telefonicz-
nym, mailowym oraz poprzez 
spotkania na miejscu w Pań-
stwa przedsiębiorstwie.

Zapraszamy do kontaktu 
na www.ifdr.pl                       

ANETTA SUROWIEC

ADRIAN DOMAŃSKI

Zdjęcia filtrów udostępniła autorom  

firma AEREM Sp. z o.o. ze Szczecina.  

Zaprezentowane logo filtrów uCUBE oraz  

ANDREAE stanowi własność firmy AEREM.
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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.

Praca z surowcem 
drzewnym  
w nowym świetle, 
czyli jak wykorzystać 
lasery w produkcji

Nie ma branży, która nie odczułaby ekonomicznych skutków pandemii. 
Stoimy dziś przed nowymi wyzwaniami, które trzeba podjąć, aby nie 
tylko utrzymać się na rynku, ale uczynić własny biznes jeszcze bardziej 
opłacalnym. Jak tym zadaniom może sprostać branża drzewna? Choćby 
poprzez inwestycję w urządzenia, które pozwolą zoptymalizować produkcję, 
zwiększyć jej wydajność i zmniejszyć liczbę odpadów materiałowych. 
Relatywnie niewielki wydatek na laser (zwłaszcza, gdy porównać go do 
kosztów zakupu parku maszynowego) nie tylko szybko się zwróci, ale 
i pozwoli na bardziej efektywną i tańszą pracę, przynosząc potrzebne dziś 
wszystkim przedsiębiorstwom oszczędności. 

Większa wydajność, szybsza 
produkcja, mniej odpadów 
materiałowych – za każdym 
z tych haseł idą oszczędno-
ści, i to właśnie one skłaniają 
wielu producentów do inwe-
stycji w lasery. Firma Semicon 
oferuje nie tylko rozbudowany 

wachlarz produktów dla przed-
siębiorstw z branży drzewnej, 
ale także pomoc w doborze 
rozwiązania najbardziej efek-
tywnego w danym wypadku.

Na jakie aspekty należy 
zwrócić uwagę, decydując się 
na zakup lasera?

Po pierwsze  
– kolor wiązki

W zależności od tego, w ja-
kim miejscu będzie stosowany 
laser, dobierana jest barwa 
emitowanego przez niego 
światła. Im mniej korzystne 
dla lasera warunki – jasne, 

mocne światło otoczenia – 
tym intensywniejsza musi być 
generowana linia. Najlepiej 
widoczna w jasnej hali czy na 
nasłonecznionym placu będzie 
linia zielona. Tam, gdzie światła 
jest mniej – np. w umiarkowa-
nie doświetlonych halach, czy 
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LP-520-L – to model znajdujący 
uznanie w oczach nawet najbardziej 

wymagających klientów dzięki 
regulowanej ogniskowej, co czyni go 

bardzo uniwersalnym.

w zacienionym miejscu pod 
wiatą sprawdzi się linia czer-
wona.

Po drugie  
– kształt wiązki

Inną kwestią jest kształt 
wiązki. W zakładach, w których 
produkcja wymaga bardzo do-
kładnego ułożenia obrabianego 
materiału sprawdzą się lasery 
krzyżowe, szczególnie sku-
teczne przy pozycjonowaniu. 
Z kolei w przemyśle drzewnym, 
gdzie istotne jest precyzyjne 

wyznaczenie linii cięcia, najczę-
ściej stosuje się lasery liniowe. 

Rozbudowane możliwości 
dają też laserowe siatki. Są 
to oparte na dyfrakcyjnych 
elementach optycznych (DOE) 
zespoły laserowe, które mogą 
generować siatki, kilka linii 
jednocześnie czy znaki spe-
cjalne. Obraz może być rzuto-
wany na dowolną płaszczyznę 
i stanowi wygodną bazę dla 
montażu elementów, dlatego 
stosuje się je w takich pracach, 
jak montaż uchwytów, zdobień 

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

czy otworów. Obraz może też 
posłużyć do szybkiego spraw-
dzania położenia elementów 
konstrukcyjnych w stosunku do 
projektowanego wzorca.

Firma Semicon oferuje tak-
że prostsze lasery punktowe, 
a także rozwiązania o innym 
niż wyżej wymienione kształ-
cie wiązki. Te ostatnie wykonu-
je się na specjalne zamówienie, 
przy czym warto zlecić ich wy-
konanie polskiemu producento-
wi, bo pozwoli to zaoszczędzić 
sporo czasu, pieniędzy, a także 

zapewni wsparcie podczas 
montażu. 

Po trzecie – moc 
optyczna lasera

Długość linii, jaką będzie 
w stanie wyświetlić laser, de-
terminuje jego moc optyczna, 
co oznacza, że im dłuższą linię 
chce się uzyskać, tym większa 
moc optyczna będzie potrzeb-
na. Moduły laserowe montuje 
się na maszynach z wykorzy-
staniem specjalnych uchwytów. 
Optymalnym rozwiązaniem jest 
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Laser punktowy zielony.

zainstalowanie ich pod kątem 
90° do płaszczyzny obrabia-
nego materiału. Jeśli jednak 
nie jest to z przyczyn technicz-
nych możliwe, to laser montuje 
się pod kątem na niewielkiej 
wysokości, z boku maszyny. 
Aby wyświetlana linia była od-
powiednio długa, cienka i do-
brze widoczna, laser musi być 
zogniskowany na odpowiednią 
odległość, wynikającą z gaba-
rytów maszyny. Ciekawą pro-
pozycją z oferty firmy Semicon 
są urządzenia LP-520L-10 o re-
gulowanej ogniskowej, które 
można montować na różnych 
uchwytach i dostrajać do da-
nego położenia, dopasowując 
je do swoich potrzeb. 

Po czwarte  
– bezpieczeństwo

Lasery są powszechnie 
wykorzystywane w branży 
drzewnej, a dziś, w czasach, 
gdy kwestie optymalizacji 
i oszczędności są jeszcze waż-
niejsze, decyzja o wyposaże-
niu zakładu obróbki surowca 
w tego typu urządzenie jest 
tym bardziej uzasadniona. Pa-
miętajmy jednak, że lasery to 
urządzenia przemysłowe i pod-
czas ich użytkowania trzeba 
zachować podstawowe zasa-
dy bezpieczeństwa. Nie wolno 
wpatrywać się w wiązkę czy 
kierować ją na innych. Kwestie 
związane z bezpieczeństwem 
pracy z laserami reguluje 

norma PN-EN 60825-1:2014, 
która dzieli urządzenia lasero-
we na klasy bezpieczeństwa. To 
właśnie one informują o tym, 
czy konieczne jest stosowanie 
dodatkowych środków zabez-
pieczających, na przykład oku-
larów ochronnych. 

Właściwie eksploatowane 
lasery są ponadto bezpieczne 
tylko wtedy, gdy wyproduko-
wano je przy zachowaniu odpo-
wiednich rygorów technicznych. 
Kupowanie od renomowanych 
producentów, którzy swoje 
urządzenia badają w kwalifi-
kowanych laboratoriach, da 
pewność bezpiecznej i bezawa-
ryjnej eksploatacji. Nie warto 
kupować tak zaawansowanych 

urządzeń z nieznanych źródeł. 
I choć cena azjatyckich wyro-
bów może się wydawać ku-
sząca, to jednak parametry 
na etykiecie, takie jak moc czy 
długość fali, często nie znajdu-
ją odzwierciedlenia w rzeczy-
wistości. 

Ile kosztuje laser
Koszt modułu laserowego 

waha się od około 1100 zł do 
nawet kilku tysięcy, w zależności 
od wybranego urządzenia i jego 
możliwości. Cenę podnosi kolor 
wiązki (zielony jest droższy) oraz 
wyższa moc optyczna. 

Firma Semicon oferuje mo-
duły laserowe, które jakością 
w niczym nie ustępują produk-
tom oferowanych przez  zagra-
nicznych gigantów, jednak ich 
cena jest zdecydowanie niższa. 
Na przykład podstawowy laser 
czerwony z osprzętem polskie-
go producenta to koszt około 
1000-1100 zł. Cena ta obejmuje 
laser dedykowany dla przemysłu 
drzewnego (850 zł netto), zasi-
lacz (60-80 zł) oraz komplet 
uchwytów (160 zł). 

W e-sklepie firmy Semicon 
znajdują się zarówno lasery, 
jak i akcesoria. Są one kiero-
wane do branży drzewnej czy 
kamieniarskiej, a intuicyjny kon-
figurator ułatwia dopasowanie 
modułu dokładnie do potrzeb 
i sprawnie przeprowadza przez 
proces zamówienia, wyceny 
i konsultacji.                     

  |  Semicon Sp. z o.o.
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Gdy tradycja spotyka 
nowoczesność,  
czyli 155 lat doświadczenia

Historia Fabryki Obrabiarek do Drewna zaczęła się w 1865 roku, 
gdy Carl Blumwe pod swoim nazwiskiem otworzył warsztat budowy 
i naprawy maszyn rolniczych w Bydgoszczy. Położenie miasta jako węzła 
komunikacyjnego i jego dynamiczny rozwój przemysłowy w XIX wieku 
sprawiły, że już po kilku latach fabryka zaczęła produkować obrabiarki do 
drewna i – we współpracy z warsztatami kolejowymi – osie wagonowe.

Widok FOD z końca XIX wieku.
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Fabryka z historią
W swojej obecnej lokalizacji 

fabryka Blumwego znajduje się 
od 1878 roku. W tym właśnie 
roku do spółki przystąpił syn za-
łożyciela, Wilhelm i od tego czasu 
przedsiębiorstwo przyjęło nazwę 
„Carl Blumwe i Syn Odlewnia 
Żelaza i Specjalna Fabryka Pa-
tentowych Osi Wagonowych 
i Maszyn do Obróbki Drewna” (C. 
Blumwe & Sohn Eisengiesserei 
u. Special – Fabrik für Patentwa-
genachsen und Holzbearbeitung-
smaschinen).

Na początku napęd obra-
biarek był zapewniony dzięki 
maszynie parowej, a nowocze-
sne napędy elektryczne pojawiły 
się na przełomie XIX i XX wieku. 
W ostatnich latach XIX wieku 
w fabryce została wybudowana 
odlewnia żelaza, a profil pro-
dukcji nakierowany był głównie 
na maszyny do obróbki drewna 
i „patentowane osie wagonowe”. 
W 1892 roku fabryka została 
przekształcona w spółkę ak-
cyjną, której dyrektorem został 
Wilhelm Blumwe. Był to okres 
dalszego intensywnego rozwoju 
fabryki i wdrażania programów 
socjalnych dla pracowników, ta-
kich jak utworzenie zakładowej 
kasy chorych i kasy pogrzebo-
wej oraz ochronki do opieki nad 
dziećmi pracujących w fabryce 
rodziców. Po odrodzeniu się pań-
stwa polskiego fabryka została 
przyłączona do grudziądzkiej 
spółki Pomorska Fabryka Ma-
szyn S.A., a od 1928 roku usa-
modzielniła się, funkcjonując pod 

nazwą „Fabryka Traków i Maszyn 
do Obróbki Drzewa, dawniej C. 
Blumwe i Syn S.A. w Bydgosz-
czy”. W latach trzydziestych XX 
wieku fabryka weszła w kolejny 
okres rozkwitu. Asortyment wy-
robów liczył ponad 300 typów 
maszyn. Oprócz traków pro-
dukowano wszelkiego rodzaju 
narzędzia stolarskie do obróbki 
maszynowej dla stolarni budow-
lanych, zakładów mebli, skrzynek, 
beczek, parkietów i wszelkiej 
galanterii drzewnej. Ogromnym 
sukcesem było wprowadzenie do 
produkcji w 1936 roku traka „Gi-
gantic”, który nie miał konkurencji 
na całym świecie. Bydgoska fa-
bryka zwyciężyła w tym czasie 
w zawodach traków tartacznych 
zorganizowanych w Berlinie.

W czasie II wojny światowej 
fabryka została zmilitaryzowana, 
lecz nadal prowadziła produkcję 
maszyn i urządzeń dla przemy-
słu drzewnego. W 1945 roku 
wznowiła działalność, a dzięki 
staraniom pracowników i samo-
rządu gospodarczego uniknęła 
wywozu maszyn i urządzeń do 
ZSRR. Początkowo wykonywała 

Hala montażowa na początku XX wieku.

Broszura z trakiem TG Gigantic.
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produkcję na potrzeby wojska, 
ale szybko powróciła do pierwot-
nego profilu produkcji dla potrzeb 
przemysłu drzewnego. Zgodnie 
z ówczesnym priorytetem rozwo-
ju przemysłu ciężkiego została 
rozbudowana i od 1970 roku 
wyspecjalizowała się w produkcji 
linii technologicznych dla prze-
mysłu tartacznego, natomiast 
produkcję maszyn innego typu 
zaczęto przekazywać do innych 
przedsiębiorstw. W latach 70. XX 

wieku nawiązano współpracę 
z firmami zachodnioniemieckimi 
w zakresie technologii łączenia 
drewna w długość, a poziom 
eksportu sięgał 40% produkcji 
sprzedanej i adresowany był 
głównie do krajów obozu komu-
nistycznego. W ramach umów 
eksportowych pracownicy do-
konywali montażu maszyn za 
granicą. Od 17 marca 2000 roku 
fabryka funkcjonuje jako spółka 
prawa handlowego.

Fabryka Obrabiarek do 
Drewna Sp. z o.o. jest w swo-
jej branży najstarszym przed-
siębiorstwem w Polsce, które 
nieprzerwanie od 1865 roku 
produkuje maszyny i urządzenia 
do obróbki i przerobu drewna, 
a obecnie również kompletne 
linie technologiczne dla prze-
mysłu drzewnego. Oferuje m.in.: 
traki, obrzynarki, wielopiły, pilarki, 
frezarki, linie technologiczne dla 
traków itp. Poza sferą produkcji 

Trak GRA I-65 na stanowisku wystawowym 
MTP w Poznaniu w roku 1972.

Pracownicy fabryki w 1946 roku.

Przegląd Stolarski”. 15.09.1928 
(Nr 18)

Podwójny trak GDW. Pilarka taśmowa DRBA w kooperacji z firmą 
Canali.

„Jednodniówka Okręgowego Komitetu Floty 
Narodowej”, 6.11.1929 r.
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przedsiębiorstwo zapewnia sta-
ły serwis oraz posiada zaplecze 
techniczne prowadzące stały 
rozwój i modernizację produko-
wanych wyrobów.

Jakość zbudowana 
na mocnych 
fundamentach

FOD jednak nie bazuje wy-
łącznie na tradycji. Innowacyj-
ność i nastawienie na rozwój 
to drugi filar przedsiębiorstwa, 
które jako jedyne w Polsce jest 
producentem traków piono-
wych o mocy powyżej 30 kW. 
Profesjonalizm oraz nieustanne 
dążenie do nowoczesnych roz-
wiązań owocują systematycznie 
wprowadzanymi nowymi rozwią-
zaniami oraz rozbudową parku 
maszynowego. Traki i obrabiarki 
o różnych parametrach oraz 
kompletne, zoptymalizowane 
linie technologiczne, dostoso-
wane są nawet do najbardziej 
wymagających klientów, a oprzy-
rządowanie podawcze czy roz-
dzielczo-odbiorcze robione jest 
pod indywidualne zamówienie.

Nie stać w miejscu
Trud włożony w pracę nad 

solidnością i niezawodnością 

wyrobów spotyka się z uznaniem 
specjalistów z branży. W 2005 
roku Fabryka Obrabiarek do 
Drewna została uznana za jed-
ną z Najbardziej Innowacyjnych 
Firm. Pięć lat później otrzymała 
Diament Forbesa, a w 2016 roku 
na Międzynarodowych Targach 
Drema za Pilarkę Tarczową 
Wielopiłową DPPE 60 otrzy-
mała Złoty Medal. W 2017 roku 
otrzymała dwie nagrody: Sym-
bol Jakości i Niezawodności oraz 
Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair 
Play”, który otrzymała również 
w 2018 i 2019 roku. Każda z tych 
zasłużonych nagród mobilizuje 
przedsiębiorstwo do dalszych 
wysiłków, by stawać się jeszcze 
lepszym w swoim fachu.

Ekonomia i rozwój
Solidność i jakość produktów 

jest znakiem firmowym FOD. 
Wyprodukowane przez Fabry-
kę Obrabiarek do Drewna traki 
zostały przetestowane przez 
liczne zakłady na całym świecie. 
Maszyny, które cieszą się opinią 
bezawaryjnych i niezawodnych, 
śmiało rywalizują z rynkiem 
krajowym oraz zagranicznym, 
wyprzedzając konkurencję pod 
względem jakości.

Obecnie FOD jest silnym 
i stabilnym partnerem w prze-
myśle metalowym, maszy-
nowym oraz drzewnym. To 
marka o ogromnym potencjale 
i śmiałych planach rozwojo-
wych. Podjęcie współpracy 
z uczelniami wyższymi ma na 
celu opracowywanie rozwiązań 
umożliwiających wprowadza-
nie na rynek nowej generacji 
maszyn i urządzeń, a plano-
wana relokacja ma zapewnić 
potrzebną do rozbudowy i roz-
woju przestrzeń.                    

  |  FOD

R E K L A M A

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.
ul. Nakielska 53, 85-347 Bydgoszcz

tel. +48 52 325 87 00, fod@fod.com.pl
www.fod.com.pl

Odebranie certyfikatu Przedsię-
biorstwo Fair Play 2019 przez pre-
zesa spółki Andrzeja Walkowiaka.

Najpopularniejszy trak w asortymencie fabryki to FTAA-60.
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Cykle produkcyjne 
maksymalnie 
zoptymalizowane

W przemyśle drzewnym sys-
temy projekcji laserowej dużej 
mocy są zaprojektowane z myślą 
o ułatwieniu i zoptymalizowaniu 
cyklów produkcyjnych. Dzięki mi-
limetrowej dokładności projekcji 
projektor pozwala przenieść 
z systemu CAD kompletny zarys 
komponentów w skali 1:1 na stół 
produkcyjny. Ogranicza to w zna-
czący sposób możliwość popeł-
niania błędów podczas procesu 
mierzenia. W konsekwencji uży-
wanie matryc przestaje być 
potrzebne, a zmiany mogą być 
dokonywane łatwo i szybko. Uak-
tualnione dane konstrukcyjne 

Technika laserowa 
firmy Z-LASER

Firma Z-LASER jest międzynarodowym, renomowanym producentem 
przemysłowej techniki laserowej – laserów liniowych, modułów laserowych, 
projektorów i kompleksowych systemów laserowych. W Polsce projektory 
laserowe tego producenta dostępne są za pośrednictwem przedstawiciela 
Z-Laser – firmy PENNY GODNEK. Na rodzimym rynku 75% produktów trafia 
do producentów wiązarów i konstrukcji drewnianych.

są transferowane do ewidencji 
projekcji i natychmiast wyświe-
tlane przez projektor. Powtórne 
pobieranie pomiarów czy też 
szkicowanie nowych matryc nie 
jest już więcej potrzebne.

Szybciej, łatwiej, 
dokładniej

Projekcja uzyskiwana jest 
w łatwy sposób i z dokładnością 
1 mm na 1 m przestrzeni projekcji.

Prostota obsługi leżąca 
w procesie instalacyjnym to 
jedna z głównych zalet projekto-
rów 2D. Dzięki oprogramowaniu 
LPM (Laser Projection Manager) 
wszystko staje się łatwe. Opera-
tor sam decyduje, czy chce wi-
dzieć pełny obraz konturu, czy 
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Dane techniczne modelu LP-HFD2

Obudowa Wymiary (mm)
Klasa ochronna
Waga

500 × 200 × 141
IP 65
7,3 kg

Napięcie Zasilanie
Zużycie energii

24 VDC
Tryb gotowości – 45 W
Tryb pracy <100 W

Transfer danych Typ połączenia:
– szeregowe (bez przetwornika)
– Ethernet
Oprogramowanie
Formaty graficzne bez LPM
Kolor emisji zielony/czerwony
Moc wyjściowa
Klasa lasera

Ethernet/Szeregowe
RS 232/V24 (10 m)
Ethernet TP, 100 Base TX, kabel lub 
WLAN
LPM
HPGL/HPGL 3D
λ = 520 nm, 638 nm 
7/14/28 mW
2M, 3B, 3R

Projekcja Dokładność projekcji 
Kąt projekcji/osi
Częstotliwość obrazu
Projekcja
Zakres ogniskowej

0,25/0,1 mm/m 
60° × 60°/80° × 80°
Maks. 50 Hz
Dowolne wielokąty
0,5 do 7 m

Warunki dla 
instalacji

Temperatura robocza:
– chłodzenie pasywne
– chłodzenie aktywne (wodne)
Wilgotność

Min. 5°
Maks. +45°C
Maks. +60°C
<80% względna, nie skrapla się

też jeden element w danym mo-
mencie. Aby wyświetlić pożądany 
obraz w skali 1:1, moduł laserowy 
otrzymuje wszystkie niezbędne 
informacje z systemu CAD lub in-
nego oprogramowania służącego 
do projektowania. Zintegrowany 
komputer projektora LP-HFD2 
może zatem wyświetlić infor-
macje opracowane w różnych 
formatach, takich jak na przykład 
HPGL, CNC, DXF.

Charakterystyczne jasne 
czerwone lub zielone linie laserów 
dokładnie wyświetlają wszelkie 
kontury, wzory czy kształty na 
dowolnej powierzchni. Rozmiar, 
forma (w tym łuk, koła), pozycja 
i wysokość projekcji może być 
zmieniana, a wieloboki mogą być 
przesuwane i zbierane w grupy 
(np. gromadzenie wzorów przy 
konstrukcji wiązarów, ram okien-
nych). Ponadto mogą być wyświe-
tlone pojedyncze litery lub cyfry 
dla dokładnego oznaczenia kon-
kretnych wzorów produkcji.       

  |  Penny Gondek
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Minimalizacja odpadów pro-
dukcyjnych, dążenie do maksy-
malnej optymalizacji i odzysk 
materiałów to hasła na miarę 
naszych czasów. Dziś każdy 
producent – niezależnie od 
tego, w jakiej gałęzi gospo-
darki działa – dąży do tego, 
aby pracować jak najbardziej 
wydajnie. Dotyczy to również 
branży drzewnej, tym bardziej, 
że ceny surowca idą wciąż 
w górę. Nic więc dziwnego, 
że na rynku coraz więcej jest 
urządzeń pozwalających nie 
tylko na bardziej efektywne 
przetwarzanie drewna z wy-
korzystaniem optymalizerek 
czy brykieciarek, ale także na 

Wybijak do gwoździ  
– optymalizacja pracy na wagę złota

Niewielka waga, wielka moc – tak w skrócie można streścić najważniejsze 
atuty wybijaka pneumatycznego do gwoździ, który znajdziemy w ofercie firmy 
Jag-Mar Sp. z o.o. Wybijak V20, wyprodukowany przez amerykańską firmę 
RECONNX dzięki temu, że ma tylko 6 mm średnicy, pozwala na błyskawiczne 
usunięcie gwoździ bez uszkadzania przy tym powierzchni drewna.

odzysk surowca do dalszej 
produkcji czy do jego naprawy. 
Z myślą o producentach, którzy 
zajmują się naprawą opakowań 
drewnianych i palet czy recyc-
lingiem drewna na popularne 
meble loftowe/industrialne, 
amerykańska marka RECONNX 
opracowała wybijak do gwoź-
dzi V20. Znane i cenione przez 
firmy z branży drzewnej już od  
15 lat urządzenie sprawdzi się 
ponadto podczas demontażu 
elewacji drewnianych, jak rów-
nież wszędzie tam, gdzie ko-
nieczne jest odzyskanie drewna 
do jego ponownego przetworze-
nia (np. z tarcicy, podłóg drew-
nianych, ogrodzeń itp.). Dzięki 

firmie Jag-Mar dostępne jest 
ono również na polskim rynku.

Wybijak pneuma-
tyczny do gwoździ 
RECONNX V20

W przypadku usuwania 
gwoździ w tradycyjny sposób, 
na przykład z wykorzystaniem 
breszki do gwoździ czy łomu, 
nieuchronnie uszkadza się też po-
wierzchnię drewna. Jeśli materiał 
drzewny ma zostać przetworzony 
np. na opał, uszkodzenie nie jest 
problemem, jednak jeśli planowa-
ne jest jego ponowne zagospoda-
rowanie (np. zbudowanie ze starej 
palety stylowego stolika), istotne 
jest, aby powierzchnia pozostała 

nienaruszona. Wybijak do gwoź-
dzi firmy RECONNX V20 ma tylko  
6 mm średnicy, przez co idealnie 
sprawdzi się w takich zastoso-
waniach. Specjalna konstrukcja 
oraz opatentowana sprężysta 
tuleja nosa sprawia, że zmini-
malizowane jest niepożądane 
zjawisko klinowania się gwoździ, 
które usuwa się bez używania 
siły, wymaganej np. przy stoso-
waniu breszki. Z uwagi na fakt, 
że wybijak pozwala na bardzo 
szybkie pozbycie się gwoździ 
(2-4 razy szybciej niż przy usu-
waniu ich w tradycyjny sposób) 
pozwala też na zaoszczędzenie 
roboczogodzin i optymalizację 
kosztów pracy.

Wybijak RECONNX V20 to idealne narzędzie dla firm zajmujących się naprawą palet czy opakowań drewnianych. Niewielka waga i ergonomiczna 
konstrukcja ułatwia codzienną 
pracę. 
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Wybijak wraz 
z akcesoriami 
w wygodnej do 
przenoszenia, 
plastikowej walizce.

Wybijak pneumatyczny RECONNX V20 pozwala pozbyć się gwoździa od strony 
łebka lub ostrza za pomocą od 1 do 5 strzałów.

R E K L A M A

Jag-Mar Sp. z o.o.
ul. Złota 36, 62-800 Kalisz

tel. +48 62 766 31 01, biuro@jag-mar.pl
www.jag-mar.pl

i od narzędzia ręcznego oczekują 
maksymalnej wszechstronności 
i wydajności. Solidna konstruk-
cja pozwala na długotrwałą 
eksploatację i daje gwarancję 
niezawodności nawet w naj-
trudniejszych warunkach. Atu-
tem wybijaka jest też niewielka 
waga – 1,6 kg, co ułatwia pracę 
i czyni ją bardziej ergonomiczną.

Producent zaprojektował 
wybijak tak, aby spełniał on 
wszystkie wymogi bezpie-
czeństwa. Podczas pracy na-
leży pamiętać, aby zakładać 
okulary ochronne. Kompletny 
zestaw zawiera plastikową 
walizkę do wygodnego przeno-
szenia narzędzia, olejarkę, mini 
breszkę, klucz imbusowy oraz 
złączkę męską DN7.2.               

  |  Jag-Mar

Wybijak do gwoździ V20 to 
narzędzie pneumatyczne, które 
działa pod ciśnieniem od 90 do 
120 psi (od 6,2 do 8,3 bar), na 
jeden strzał zużywając średnio 
1 litr sprężonego powietrza. 
Wystarczy zgiąć gwóźdź pro-
sto za pomocą wybijaka, a na-
stępnie odsunąć narzędzie od 

powierzchni drewna tak, aby 
nos zakrył minimum 1/2 gwoź-
dzia i pociągnąć za spust. Jeśli 
gwóźdź nie został usunięty, po-
nownie należy przyłożyć wybi-
jać i nacisnąć spust. Wystarczy 

wykonać od 1 do 5 wybić/ strza-
łów, aby pozbyć się gwoździa od 
strony ostrza lub od strony łebka.

RECONNX V20 to optymalne 
rozwiązanie dla firm, które pra-
cują z różnorodnymi materiałami 
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Frezarka do wręg  
NFU 50 – nowość  
firmy MAFELL

W tym roku firma MAFELL 
wprowadziła nową maszynę – 
frezarkę do wręg NFU 50. Jest 
to wszechstronne urządzenie, 
które przeznaczone jest do 
wykonywania ogromnego zakresu 
zadań związanych z budową 
drewnianych konstrukcji.

Wielozadaniowość 
na wagę złota

Nowa frezarka NFU 50 
MAFELL łączy w sobie kilka 
maszyn, m.in. 

frezarkę do wpustów, fre-
zarkę do zaciosów, frezarkę 
do czopów. W standardowym 
wyposażeniu urządzenia znaj-
duje się głowica frezarska o wy-
miarach Ø 163 x 60 mm, która 
umożliwia frezowanie wpustów 
o głębokości do 50 mm i sze-
rokości do 60 mm. Natomiast 
dzięki rozszerzanemu frezowi 
tarczowemu, który jest dostęp-
ny jako wyposażenie opcjonal-
ne, można frezować wzdłużne 
wręgi o szerokości od 22 do 40 
mm np. pod kanały serwisowe.

Frezarka połączona jest na 
stałe z prowadnicą L, z którą 
razem tworzą system do jed-
noręcznego frezowania zarów-
no ukośnego, jak i pod kątem. 
Na spodniej stronie prowadnicy 
znajdują się 2 zderzaki. Jeden 

zamocowany na stałe, a drugi 
przesuwny, które umożliwia-
ją frezowanie ukośne od -60  
do + 60°. 

Dodatkowo frezarka kładzie 
się pod kątem do 45°, co po-
zwala na frezowanie połączeń 
na zacios do 45°. Wygoda korzy-
stania z prowadnicy polega na 
tym, że gdy frezowanie zostaje 
już wykonane, frezarka auto-
matycznie powraca do swojej 
początkowej pozycji. Nowością 
wprowadzoną przez producenta 
jest też system dwóch blokad 
na spodzie prowadnicy, które 
w przypadku często powtarza-
jących się kątów można zablo-
kować na stałe. Prowadnicę L 
do frezowania poprzecznego 
można łatwo zdemontować 
za pomocą jednego przyci-
sku i pracować maszyną albo 
z wolnej ręki, albo po szynach 
prowadzących. Prowadnica L 
pozwala również na frezowanie 
pojedynczych czopów prostych.Rozszerzona głowica frezująca.
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Dane techniczne frezarki do wręg NFU 50

Napięcie 230 V

Pobór mocy 2300 W

Głębokość frezowania z prowadnicą przy kącie 0º 0-44 mm

Głębokość frezowania bez prowadnicy przy kącie 0º 0-50 mm

Zakres kątów 0-45º

Prędkość obrotowa 5900 1/min

Ciężar z prowadnicą L 9,4 kg

Długość frezowania z prowadnicą L 370 mm

Wymiary (szer. x dług. x wys.) z prowadnicą L 370 x 810 x 280 mm

o długości 10 metrów. Oprócz 
wymienionych akcesoriów do 
dyspozycji użytkowników pozo-
staje cały katalog opcjonalnego 
osprzętu, który można i warto 
dokupić. Frezarka NFU 50, 
jak i pozostałe maszyny firmy 

Prowadnica boczna SA 625.

Ergonomiczna 
i wytrzymała 
konstrukcja

Konstrukcyjnie frezarka NFU 
50 bazuje na niezwykle wytrzy-
małych, wysokiej jakości i pre-
cyzyjnie wykonanych częściach, 
włączając w to lekką, wykonaną 
z specjalnego stopu magnezu 
obudowę i odporne na uderzenia, 
wzmocnione włóknem szklanym, 
plastikowe elementy.

Wysokowydajny silnik CU-
prex o mocy 2300 W oznacza 
czystą moc i wyjątkową siłę na-
pędową, dając prędkość obroto-
wą 5900 obrotów/min. A cyfrowa 
elektronika optymalizuje pracę 
maszyny, jednocześnie chroniąc 
przed przeciążeniem i utrzy-
mując stałe obroty pod ob-
ciążeniem. Nowością jest też 
hydrauliczny hamulec, który za-
trzymuje frez w ciągu 3 sekund 
od wyłączenia maszyny, a miga-
jąca dioda LED gaśnie, gdy frez 
przestaje się obracać. Zapewnia 
to bezpieczeństwo użytkownika 
frezarki. Atutem maszyny jest 
ponadto blokada z funkcją 2-w-
1, która pozwala łatwo ustawiać 
głębokość frezowania poprzez 
jej błyskawiczne zwolnienie po-
przez uchwyt blokady i włączenie 
jednym ruchem natychmiast po 
ustawieniu żądanej głębokości. 

Głębokość frezowania można 
w tym narzędziu nastawiać po-
nadto również drugim mechani-
zmem, który opiera się na osobnej 
dźwigni blokującej. Natomiast 
mechanizm do nastawiania kąta 
nachylenia frezu (do 45°) ma 
nową, czytelną skalę, co znacząco 
wpływa na precyzję nastawienia. 

Do tego wszystkiego producent 
zadbał również o czyste środowi-
sko pracy – obrotowe przyłącze 
dla węża odciągu wiórów, które 
można zablokować w wybranej 
pozycji – pozwala na podłączenie 
odkurzacza o dużej pojemności 
200 litrów (S200)

Solidne wyposażenie 
w standardzie

Zakres dostawy obejmuje 
– oprócz frezarki i wspomnia-
nej prowadnicy L – takie ele-
menty, jak: głowica frezarska Ø 
163 x 60 mm, wskaźnik pozycji 
NFU-PA (sygnalizujący pozycję 
krawędzi głowicy frezującej), 
prowadnicę boczną SA 625 do 
wykonywania powtarzalnych 
wręg (bez czasochłonnego 
znakowania) w odstępach 62,5 
cm, prowadnicę równoległą, 2 
powtarzalne zderzaki, wkrętak 
SW 6 i TX15, kabel zasilający 

MAFELL, objęta jest 3-letnią 
gwarancją MAFELL-MAX. 
W tym celu należy w ciągu 30 dni 
od dnia zakupu zarejestrować 
się na stronie www.mafell.pl.   

  |  MAFELL
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Redakcja: Panie Pawle, 
jak sytuacja epidemiczna 
kraju i związane z nią 
obostrzenia wpłynęły na 
działanie Związku POiD? 
Czy przeczuwali Państwo 
nadejście gorszej 
koniunktury?

Paweł Wróblewski: 
Myślę, że nikt nie spodziewał 
się takiego obrotu spraw. Nie 
bez powodu kryzys spowo-
dowany sytuacją epidemicz-
ną na świecie jest nazywany 
„czarnym łabędziem”. Trzeba 
jednak przyznać, że temat po-
tencjalnego spowolnienia go-
spodarczego był w centrum 
naszej uwagi i miał zostać 
podjęty na Kongresie Stolarki 
Polskiej, który pierwotnie miał 
odbyć się w maju, jednak został 

Związek POiD  
– motor napędowy  
dla branży 

Związek POiD wraz z Partnerami 
kampanii „DOBRY MONTAŻ” 
wcielił się ostatnio z sukcesem 
w rolę nowoczesnych nauczycieli. 
O nowej inicjatywie dla przyszłych 
monterów stolarki budowlanej 
i innych pokrewnych projektach 
POiD opowiada Paweł Wróblewski, 
Dyrektor Zarządzający jedynej 
w Polsce organizacji, skupiającej 
działających w naszym kraju 
producentów, dostawców 
i dystrybutorów stolarki 
budowlanej – jednym słowem: 
Orłów Polskiej Stolarki. 

przełożony. Scenariusz oka-
zał się niestety dużo bardziej 
ponury niż ktokolwiek mógł 
przypuszczać. Związek POiD 
nie obawia się mimo wszystko 
wyzwań i zawsze szybko reagu-
je na zmiany w swoim otocze-
niu rynkowym, aby tworzyć dla 
firm członkowskich sprzyjające 
warunki do rozwoju niezależnie 
od sytuacji na rynku. Tym ra-
zem było podobnie. W imieniu 
całej branży zawnioskowaliśmy 
chociażby o poprawki do Tarczy 
Antykryzysowej. Nasze postula-
ty poparła społeczność bran-
żowa, co pokazała specjalna 
ankieta udostępniona na stro-
nie internetowej POiD. Z dnia 
na dzień przenieśliśmy się też 
płynnie do środowiska online, 
do którego błyskawicznie się Paweł Wróblewski
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zaadaptowaliśmy, zaczęliśmy 
zarządzać zespołem rozpro-
szonym i działać w różnych 
kanałach wirtualnych. 

Jak to działanie 
wyglądało?

– Bardzo szybko dokonali-
śmy analizy aktualnej sytuacji 
i z uwagi na nią przeformułowa-
liśmy strategię działania, a tak-
że komunikacji. Postanowiliśmy 
w tych trudnych czasach wes-
przeć nie tylko producentów – 
stworzyliśmy dla nich specjalny 
kanał: POiD Hyde Park, czyli 
spotkania dyskusyjne odby-
wające się w każdy pierwszy 
piątek miesiąca, lecz także 
monterów i punkty sprzedaży 
wyrobów. W związku z czym, 
po konsultacjach z Ambasado-
rami kampanii „DOBRY MON-
TAŻ” powstał artykuł o tym, jak 
bezpiecznie pracować w „no-
wej normalności”, który miał 
stać się drogowskazem dla tej 
grupy zawodowej. Dla salonów 
handlowych przygotowaliśmy 
zaś zestaw dobrych praktyk, 
dopasowany do aktualnych 
realiów. Wtedy zrodził się rów-
nież pomysł, aby zaopiekować 
się młodzieżą aspirującą do 
wykonywania profesji montera 
stolarki budowlanej, która ze 
względu na zamknięcie szkół, 
pozostawała w domu. Posta-
nowiliśmy stworzyć nowocze-
sne miejsce, gdzie uczniowie 

będą mogli zdalnie i w 100% 
bezpiecznie poszerzać swoje 
kompetencje zawodowe. Tak 
powstała grupa „Porozmawiaj-
my o DOBRYM MONTAŻU”. 

Proszę więcej o niej 
opowiedzieć.

– Grupa liczy dziś już po-
nad 100 członków. Należą do 
niej: w znakomitej większo-
ści uczniowie i nauczyciele 
ze szkół branżowych, a także 
Partnerzy i Ambasadorzy kam-
panii „DOBRY MONTAŻ” oraz 
przedstawiciele Związku POiD. 
Dzięki niej możemy sprawdzić 
się w nowej roli – nauczycieli, 
a przede wszystkim czerpać 
satysfakcję z dzielenia się do-
świadczeniem z młodym po-
koleniem, od którego zależy 
przecież przyszłość całej bran-
ży. Już na debatach w ramach 
MONTERIADY mieliśmy okazję 
przekonać się, jak dużą wartość 
ma taka praca u podstaw. Dziś 
wiedzę przekazujemy uczniom 
w sposób nowoczesny, za po-
mocą praktycznych materiałów 
wideo. Odbywają się również 
cyklicznie webinaria na tematy 
zgodne z podstawą programo-
wą w zawodzie montera sto-
larki budowlanej. Uczniowie 
chętnie w nich uczestniczą. Do 
tej pory udało nam się zrealizo-
wać 5 takich e-spotkań i mam 
nadzieję, że będzie ich tylko 
więcej.

Ciekawi nas jeszcze 
jednak kwestia – tym 
razem z punktu widzenia 
odbiorców produktów 
z branży stolarki 
budowlanej. Otóż 15 maja 
ruszył nabór wniosków 
do programu „Czyste 
Powietrze”, na nowych 
uproszczonych zasadach. 
To ważna wiadomość dla 
inwestorów. Czy także 
dla reprezentowanej 
przez Związek POiD 
branży stolarki 
budowlanej?

– Jak najbardziej, gdyż te-
matyka termomodernizacji 
jest dla nas bardzo ważna. 
Wcześniej, wraz z całą branżą 
zabiegaliśmy o utworzenie kom-
pleksowego, systemu wsparcia 
dla tego typu inwestycji i sta-
rania te zakończyły się powo-
dzeniem. Dziś, można więc 
korzystać z programu „Czyste 
Powietrze”, a Związek POiD, 
przy zaangażowaniu swoich 
firm członkowskich, przygoto-
wał nowy program społeczny: 
„WYMIANA STOLARKI + DOBRY 
MONTAŻ”, który ma zachęcić 
i zainspirować społeczeństwo 
do wymiany wyrobów stolarki 
budowlanej. Chcemy pokazy-
wać inwestorom zalety nowo-
czesnych rozwiązań. Bardzo 
często to wymiana stolarki jest 
elementem procesu termomo-
dernizacji, który ma najwięcej 

korzyści dla inwestora. Jakich? 
Daje duże oszczędności w za-
kresie zużywanej energii, po-
trzebnej do ogrzewania domu 
zimą (np.: okna, drzwi czy bra-
my) lub chłodzenia latem (mar-
kizy, rolety). W znacznym stopniu 
poprawia też wygląd nierucho-
mości z zewnątrz. Daje ponad-
to szereg pozytywnych zmian 
wewnątrz, w zakresie wzrostu 
wartości nieruchomości. To za-
tem program, w którym chce-
my w każdym aspekcie mówić 
o pozytywnych benefitach pro-
duktów z naszej branży, polskiej 
potęgi stolarkowej. Jednak, aby 
dopełnić dzieła pragniemy ko-
munikować  także fachowe 
porady dotyczące montażu 
i przeprowadzić odbiorców przez 
cały proces większej lub mniej-
szej inwestycji. Nowa inicjatywa, 
która rusza w lipcu to odpowiedź 
na bieżącą sytuację związaną ze 
spowolnieniem gospodarczym, 
ociepleniem klimatu, zanie-
czyszczeniem powietrza. W ten 
sposób, działając wspólnie, sty-
mulujemy rynek i wzmagamy 
popyt dla polskiej branży sto-
larki budowlanej. Zapraszam do 
śledzenia działań Związku POiD 
na stronie internetowej: https://
poid.eu, a także do odwiedzenia 
strony internetowej i Facebooka 
„DOBRY MONTAŻ”.

Dziękujemy za rozmowę.
– Dziękuję również.         
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Niewiele jest materiałów dają-
cych tak ogromne możliwości 
jak drewno. Nieskończona licz-
ba opcji obróbki i aplikacji, trwa-
łość, wytrzymałość, estetyka. 
A kiedy połączy się te wyjątkowe 
właściwości z najnowszą tech-
nologią CNC, powstają drew-
niane elementy o wyjątkowym 

Lakierowanie elementów 
meblowych – szybciej, 
oszczędniej, efektywniej

Firma Schweikart Hightech Holzteile z miasta Sulz am Neckar, założona 
w 1976 roku, od wielu lat swoją produkcję opiera na najnowocześniejszej 
technologii CNC. W zakładzie liczącym 3500 m² pracuje osiem 4- i 5-osiowych 
obrabiarek, a także liczne urządzenia peryferyjne, takie jak piły, okleiniarki 
do obrzeży lub prasy do foliowania powierzchni. Dotychczas brakowało 
profesjonalnej kabiny lakierniczej z suszarnią, która pozwalałaby na produkcję 
na poziomie przemysłowym. Uzupełnienie parku maszynowego producent 
powierzył firmie Höcker Polytechnik.

uroku. Są precyzyjnie przycięte, 
idealnie zakrzywione i, w zależ-
ności od zastosowania, mogą 
być również malowane.

Precyzja na 
pierwszym miejscu

Schweikar t Hightech 
Holzteile to profesjonalista 

w zakresie obróbki CNC. W sie-
dzibie firmy komponenty z ma-
teriału kompozytowego i litego 
drewna są projektowane, wy-
twarzane i wykańczane z dużą 
precyzją. Produkowane są za-
równo unikatowe sztuki, jak 
i całe serie. Stopień automaty-
zacji jest bardzo wysoki, więc 
aby zachować płynność pracy, 
firma zatrudnia tylko 25 dobrze 
wyszkolonych pracowników.

Technologia CNC jest wciąż 
najnowocześniejszą i najdo-
skonalszą w zakresie obróbki 
drewna, ale w ostatnich latach 
wymagania jakościowe doty-
czące jakości powierzchni wzro-
sły. Kabina lakiernicza powinna 
być na tyle kompaktowa, aby 
można ją było łatwo zintegro-
wać z warsztatem, zagwaran-
tować bezpieczeństwo i higienę 
pracy pracowników, a ponadto 
– co szczególnie istotne dla fir-
my Schweikart – pozwolić na 
uzyskanie dużej wydajności, 
przy jednoczesnej energoosz-
czędności systemu.

Oprócz rozwiązań takich 
jak systemy do filtracji, odpyla-
cze lub brykieciarki, specjaliści 

z firmy Höcker Polytechnik 
opracowują i produkują ściany 
lakiernicze i kabiny lakiernicze 
dla przemysłu drzewnego i me-
blarskiego, przy czym każda 
aplikacja wymaga indywidual-
nych rozwiązań. Höcker Poly-
technik oferuje kompleksowy 
program: od ultrakompakto-
wych, połączonych kabin su-
szarniczych i malarskich, aż po 
rozwiązania o kubaturze XXL, 
z przygotowaniem farb, obsza-
rami malarskimi, suszarniami 
i zintegrowaną technologią 
przenośników włącznie.

Eugen Schmidt, kierownik 
projektu w Höcker Polytechnik, 
towarzyszył firmie Schweikart 
we wszystkich fazach realizacji 
projektu.

„Wymagania dotyczące ka-
biny lakierniczej były wysokie. 
Z jednej strony miała ona umoż-
liwić lakierowanie dużych ilości, 
a zarazem pozwolić na sprawną 
pracę z elementami o wielko-
ści do 4,5 x 1,5 m. Ponieważ 
w firmie Schweikart pracuje się 
z różnymi rodzajami lakierów, 
oczekiwania dotyczyły zarów-
no wymaganych przepływów 

Eugen Schmidt z Höcker Polytechnik i Walter Schweikart.
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powietrza w kabinie lakierni-
czej, jak i wydajności odciągów 
oparów i mgieł lakierniczych 
podczas malowania. Szczegól-
nie ważna była też możliwość 
płynnej regulacji temperatury, 
co jest warunkiem koniecznym 
do zagwarantowania najwyż-
szej jakości powierzchni” – wy-
jaśnia Eugen Schmidt.

Podczas intensywnej fazy 
planowania Walter Schweikart 
i zespół Höcker Polytechnik 

znaleźli rozwiązanie, które 
zharmonizowało się z istnieją-
cymi procesami produkcyjnymi, 
a także zintegrowało funkcje 
oszczędzania energii.

Elastyczność 
standardem

Nowa kabina lakiernicza 
jest używana w firmie Schwe-
ikart Hightech Holzteile od 
kilku miesięcy. Inwestor już te-
raz mówi o doskonałej jakości 

lakierowanych powierzchni, 
doceniając także możliwość 
elastycznego użytkowania ka-
biny oraz duże wydajności, które 
pozwalają na lakierowanie i su-
szenie większych serii.

Aby umożliwić jak naj-
bardziej efektywną pracę, dla 
kabiny lakierniczej stworzono 
optymalne środowisko o po-
wierzchni 200 m². 3-strefowe 
centrum lakiernicze znajduje 
się w pobliżu warsztatu, ale jest 

oddzielone od niego przestrzen-
nie. Powierzchnia użytkowa 
kabiny, licząca 10,0 x 4,0 x 2,6 
m oferuje wygodne miejsce na 
duże elementy, a także miejsce 
pracy dla dwóch osób pracują-
cych równolegle. W oddzielnym 
pomieszczeniu kabiny lakiero-
wanie odbywa się za pomocą 
malowania bębnowego i zanu-
rzeniowego. Dzięki sterowaniu 
PLC odpowiednie obszary mogą 
być obsługiwane indywidualnie 

Kabina lakiernicza.

Nieskończona liczba opcji obróbki, trwałość, 
wytrzymałość, estetyka – firma Schweikart 
wykorzystuje te atuty drewna do produkcji 
niepowtarzalnych wyrobów.

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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lub równolegle. Cała kabina la-
kiernicza może służyć do susze-
nia dużych elementów.

W firmie Schweikart wy-
korzystywane są lakiery roz-
puszczalnikowe 1K i 2K, które 
powodują duże obciążenie ma-
teriałem filtracyjnym w kabinach 
lakierniczych. Dlatego składany 
filtr kartonowy na przedniej 
ścianie odciągowej działa jak 
filtr wstępny i wychwytuje dużą 
część mgły lakierniczej. Kolej-
ny etap filtrowania odbywa się 
dzięki macie filtracyjnej, która 
wychwytuje kolejne cząsteczki.

Filtr kieszeniowy w cen-
trali wentylacyjnej działa jako 
ostatni stopień filtracji. Dzięki 
tym trzem etapom filtrowania 
spełnione są wymogi prawne 
dotyczące ochrony przed emi-
sjami, a zarazem poszczególne 
elementy systemu w mniej-
szym stopniu się zużywają, co 
przekłada się na ich dłuższą 
żywotność.

W zależności od trybu pra-
cy do malarni dostarczane jest 
nawet 20.000 m²/h przefiltro-
wanego świeżego powietrza, 
a ciśnienie w kabinie jest moni-
torowane przez czujnik. Operator 

może szybko uzyskać informacje 
o aktualnym ciśnieniu w kabinie 
i dostosować je do aktualnych 
potrzeb. Malarz korzysta ze sta-
łej – równomiernej – atmosfery 
malowania bez względu na to, 
czy używane są nowe filtry, czy 
też filtry były używane przez pe-
wien czas. A ponieważ nie można 
uniknąć wymiany filtra, system 
sterowania sygnalizuje tę ko-
nieczność w odpowiednim cza-
sie, w koordynacji z czujnikiem 
ciśnienia. Oprócz niezawodnego 
usuwania mgły lakierniczej i opa-
rów malarskich decydująca dla 
rezultatu malowania jest stała 
temperatura w obszarze malo-
wania i suszenia, która kontrolo-
wana jest automatycznie.

Zintegrowany odzysk ciepła 
z obrotowym, wysoko spraw-
nym wymiennikiem ciepła 
zapewnia moc wyjściową do 
172 kW. Cenna energia cieplna 
powietrza wywiewanego jest 
w dużej mierze zachowywa-
na i wraca do obiegu ciepła 
przez wymiennik. Pozwala to 
na znaczną redukcję kosztów 
ogrzewania i oszczędności 
rzędu kilku tysięcy euro w cią-
gu roku.

Wymiennik ciepła.

Nowa kabina lakiernicza jest używana w firmie Schweikart Hightech Holzteile od kilku miesięcy.

Dzięki nowemu centrum la-
kierniczemu Höcker Polytechnik 
firma Schweikart nie tylko zre-
alizowała swoje cele, jeśli chodzi 
o wysoką jakość powierzchni. 
Dodatkowym bonusem jest też 

optymalizacja całego procesu, 
większa wydajność oraz redukcja 
wydatków ponoszonych na ogrze-
wanie i energię elektryczną.  

  |  Höcker Polytechnik
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