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Złoty Medal MTP
– nie przegap na targach!
Innowacyjność i najwyższa jakość – tak w skrócie można określić cechy
produktów, które po wnikliwej ocenie ekspertów zdobywają Złoty Medal MTP
– jedną z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku. W tym roku,
podobnie jak w ubiegłych, w konkursie o to prestiżowe wynagrodzenie stanęło
niemal 500 produktów.

Co roku Sąd Konkursowy, czyli
zespół ekspertów, w którego
skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie
dziedziny życia gospodarczego,
poszukuje produktów nowoczesnych, innowacyjnych i wytworzonych w oparciu o najwyższej
klasy technologie. Złoty Medal
MTP jest zatem potwierdzeniem doskonałości produktu i w
konsekwencji elementem jego
promocji na rynku.

•

CNC WEEKE BMG
110 Venture 115M
5-osiowe, numerycznie
sterowane centrum
obróbcze

(Zakłady Maszynowe HAMECH
Sp. z o.o., Hajnówka)

•
•
•
•

•

Wiercenie pionowe – maks.
1550 mm
Grubość elementu – 160 mm
Ciężar – 3500 kg
Wrzeciono główne – 12 kW
Głowica wiertarska – 12
wrzecion pionowych/6 wrzecion poziomych
Piłka do nutowania w osi X i Y

Kocioł ZGH 3000
z systemem ogrzewania
powietrza pierwotnego
i wtórnego
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multicyklon lub filtr dla zachowania dopuszczalnych norm
emisji.

Linia do produkcji
jednostkowej oraz
małoseryjnej mebli
InfoTEC 3121 PRO M
Line
(4 CNC Sp. z o.o., Nekla)

Linia do produkcji mebli niskoseryjnych InfoTEC 3121 PRO
M Line jest odpowiedzią na
nowe trendy oraz oczekiwania
konsumentów, którzy w coraz
większym stopniu poszukują

Fot. Homag

(WEEKE BOHRSYSTEME
GmbH, Niemcy; zgłaszający:
HOMAG Polska Sp. z o.o.,
Środa Wielkopolska)

CNC WEEKE BMG 110
Venture 115M to 5-osiowe, numerycznie sterowane centrum
obróbcze łączące w sobie kompaktową technologię ze zredukowaną powierzchnią ustawienia i swobodnym dostępem do
maszyny. Centrum wyposażone
jest w obustronnie napędzany
portal jezdny i 2 magazynki
narzędzi.
Dane techniczne
• Długość robocza – 3100 mm
• Frezowanie w osi Y – maks.
1400 mm

Kocioł ZGH 3000 jest
urządzeniem do spalania mieszaniny kory, trocin, kawałkowego drewna poprodukcyjnego
o granulacji: 50 x 30 x 300 mm,
o wilgotności maksymalnej
40%, w celu wytworzenia gorącej wody do celów grzewczych
lub technologicznych. Moc kotła to 3000 kW. Zastosowano
w nim innowacyjną metodę
podwyższenia efektywności
energetycznej oraz obniżenia
emisji spalin. Kocioł współpracuje z innymi produktami ZM
Hamech, tj. redler, HWP, KWP,

CNC WEEKE BMG 110 Venture 115M.
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Fot. Fabryka Obrabiarek do Drewna

Fot. Hamech

Kocioł ZGH 3000 z systemem ogrzewania powietrza
pierwotnego i wtórnego.

Pilarka tarczowa wielopiłowa DPPE-60.

indywidualnie zaprojektowanych mebli pod wymiar. PRO M
Line jest w pełni automatyczną
linią, która dzięki nowym technologiom pozwala przygotować
gotowe formatki do bezpośredniego okleinowania, bez potrzeby wstępnego frezowania. Jest
to idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm stolarskich.

jakość obrabianej powierzchni.
Zapewniają doskonałą jakość
produktu finalnego przy minimalnym nakładzie pracy.

Piły taśmowe Armoth
Durable Supreme
(QSGS Technology Grażyna
Klepuszewska, Ostrołęka)

Pilarka tarczowa
wielopiłowa DPPE-60
(Fabryka Obrabiarek do
Drewna Sp. z o.o., Bydgoszcz)

Fot. Leitz

Pilarka DPPE-60 to maszyna do wzdłużnego cięcia desek i bali, zapewniająca szybkie ustawienie rozkroju desek
w ośmiu wariantach dla dwudziestu zakresów jej szerokości.
Posiada cztery przesuwne tuleje
z piłami, co zapewnia optymalny
wybór rozkroju. Wszystkie ustawienia szerokości desek i rozkrojów można zaprogramować

Piły BrillanceCut.

i zapisać, a są one wyświetlane
na terminalu. Obserwacja położenia pił możliwa jest dzięki
zastosowaniu laserów.

Piły BrillanceCut
(LEITZ GmbH & Co. KG,
Austria; zgłaszający: LEITZ
Polska Sp. z o.o., Radomsko)

Piły BrillanceCut są optymalnym rozwiązaniem dla
przedsiębiorstw poszukujących
pił, które gwarantują najwyższą

Piły Armoth Durable Supreme to piły taśmowe o przedłużonej trwałości, do produkcji
których wykorzystano własną,
opatentowaną technologię
(„Sposób wytwarzania piły taśmowej i piła taśmowa o przedłużonej trwałości”) oraz elementy technologii produkcji pił
rozwieranych i nierozwieranych.
Piły taśmowe Armoth Durable Supreme stanowią pomost
pomiędzy tradycyjnymi piłami
rozwieranymi a najbardziej produktywnymi piłami nierozwieranymi. Piły te dzięki precyzyjnemu skalibrowaniu szerokości
zęba prostego uzyskują wysoką
jakość powierzchni przeciętego
drewna porównywalną do jakości
pił taśmowych nierozwieranych.

Fot. QSGS Technology

Fot. InfoTEC CNC

Linia do produkcji jednostkowej oraz małoseryjnej mebli InfoTEC
3121 PRO M Line.

Piły taśmowe Armoth Durable Supreme.
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wykonywanie różnorodnych połączeń pod różnym kątem. Jego
zastosowanie jest nieograniczone, można łączyć nim meble
paczkowane, meble kuchenne,
futryny drzwi, kabiny łazienkowe i wiele innych materiałów.
OVVO® to łatwe w wykonaniu,
efektywne i trwałe połączenie.

VarioRip 310 M pilarka
wielopiłowa
(Michel Weinig AG, Niemcy)
Fot. Meblopol

SAYERLACK ATV2325/BB – biały, wodny, jednokomponentowy
lakier nawierzchniowy.

Raimann VarioRip 310 M to
najnowocześniejsza, wielotarczowa pilarka do optymalizacji
szerokości cięcia z przestawnymi piłami gwarantującymi

efektywne wykorzystanie materiału. Program RipAssistPro
pozwala na najlepsze wykorzystanie drewna oraz najwyższą
produktywność. Specjalny system posuwu z kolcami zwiększa
bezpieczeństwo i pozwala na
uzyskanie jakości cięcia przeznaczonej do klejenia. VarioRip 310 M to minimalny czas
przezbrojenia i najprostsza obsługa, a dzięki zastosowaniu
systemu Quickfix do szybkiego
mocowania pił nie są potrzebne pierścienie dystansowe i narzędzia. Maszyna wyposażona
jest w system zabezpieczający
z SafetyPlus.
Fot. ITA TOOLS

SAYERLACK ATV2325/
BB – biały, wodny,
jednokomponentowy
lakier nawierzchniowy
(SHERWIN – WILLIAMS
ITALY S.R.L. – CON SOCIO
UNICO, Włochy; zgłaszający:
Towarzystwo Gospodarcze
MEBLOPOL Sp. z o.o., Poznań)

Lakier ATV2325/BB – CoffeeProof: innowacyjny, biały,
wodny, jednoskładnikowy lakier nawierzchniowy całkowicie odporny na zabarwienie
kawą – największego „wroga”
białych powłok lakierniczych.
Ponadto odznacza się wysoką
twardością, równomiernym rozłożeniem środków matujących
i dobrą tiksotropowością. Lakier
można stosować na meble kuchenne, łazienkowe, pokojowe
oraz na drzwi i inne powierzchnie wewnętrzne. W zależności
od potrzeb lakier można pigmentować dedykowanymi pastami wodnymi.

System połączeń OVVO®.

Fot. Weinig

System połączeń
OVVO®
(SANTECH INNOVATIONS
Ltd., Irlandia; zgłaszający: ITA
TOOLS Sp. z o.o., Kraków)

System Połączeń OVVO ®
jest rewolucyjną technologią przeznaczoną do łączenia materiałów bez używania
kleju i śrub. Jest to całkowicie
niewidoczne, samozaciskowe
rozwiązanie gwarantujące solidne połączenie dowolnego
materiału. OVVO® pozwala na

6

VarioRip 310 M pilarka wielopiłowa.
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Nowości FANUM

–specjalizowane maszyny wielogłowicowe
Wystawa DREMA 2016 jest kolejną, ósmą w historii firmy FANUM okazją do
zaprezentowania swojego dorobku przed liczną publicznością z branży meblarskiej
i drzewnej. Odwiedzający stoisko tej podkarpackiej firmy będą mogli zapoznać
się z nowościami technicznymi, które zostały wprowadzone do budowy maszyn
FANUM w przeciągu minionego roku, ze szczególnym uwzględnieniem
serii Sigma – jednego z podstawowych modeli w programie produkcji firmy
specjalizującej się w budowie 5-osiowych centrów obróbczych.

Sigma ZM – stały
punkt w programie
produkcji FANUM

Bramowe centra obróbcze
serii Sigma, których w różnych
wersjach pracuje już ok. 50
egzemplarzy, cieszą się niezmiennym powodzeniem wśród
nabywców.
Popularność swą zawdzięczają uniwersalności konstrukcji i staranności wykonania.
Główną cechą wspólną tych
maszyn jest nieruchoma, bardzo solidna brama i poruszające się po odrębnych łożach dwa
stoły robocze.
W niektórych przypadkach,
na specjalne zamówienie klientów, maszyny Sigma zostały
dostarczone z jednym stołem
i z indywidualnie dobranym
wyposażeniem. Niektóre wersje
wyposażone w nietypowe głowice robocze (jednowrzecionowe) dla odróżnienia otrzymały
nazwę Delta.

8

Maszyny Sigma w wersji
najczęściej zamawianej są
standardowo wyposażane
w czterowrzecionowe głowice
rewolwerowe. Elektrowrzeciona mają moc 7,5 lub 10 kW,
ceramiczne łożyska i maksymalną szybkość obrotową
24.000 obr./min. To podstawowy model centrum obróbczego mający zastosowanie przy
średnioseryjnej i jednocześnie
bardzo zróżnicowanej produkcji
elementów krzeseł, stołów oraz
innych mebli.
W sytuacji, gdy jest potrzeba wykonywania dłuższych serii elementów, jak np. produkcja
nóg i łączyn do krzeseł, stołów,
elementów do drabin drewnianych itp., może być zastosowana maszyna z systemem automatycznej wymiany elementów
obrabianych – oznaczona dodatkowym symbolem „ZM”. Gdy
nie ma potrzeby stosowania
maszyny o dużym skoku ruchu
stołów i w przypadku użycia
narzędzi o podobnych wymiarach i dopuszczalnej szybkości
obrotowej, znakomicie sprawdza się nieco mniejsza odmiana Sigmy – dwuwrzecionowa
wersja o nazwie Fast, która
również może być wyposażona w automatyczny magazynek
elementów. Obydwie wersje ZM
mogą pracować w cyklu w pełni

MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM | 3 (39) 2016 r.

automatycznym, przy wykorzystaniu podajników elementów
dla obu stołów roboczych lub
w systemie ręcznej wymiany
elementów.

Rozwój linii Sigma

Ostatni rok przyniósł nowe
zapytania od dużych producentów z branży meblarskiej
i stolarki budowlanej. Specyfika potrzeb dużych firm (m.in.
wymagana bardzo wysoka
wydajność przy jednoczesnym
zapewnieniu elastyczności produkcji) skierowała prace konstrukcyjne na dwa nowe tory.
Oprócz dotychczas produkowanych, standardowych maszyn
5-osiowych, zamawianych

Sigma Fast ZM

najczęściej przez producentów krzeseł, mebli oraz modeli
i innych form przestrzennych,
doszedł nowy, specyficzny temat – wielkoseryjna produkcja
elementów do mebli i podzespołów stolarki budowlanej.
Coraz silniejsza pozycja rynkowa, którą firma Fanum wypracowała sobie nie tylko wysoką
jakością budowanych maszyn,
ale również bardzo sprawnie
i rzetelnie prowadzoną obsługą
posprzedażną swych klientów,
spowodowała, że maszynami
z Wielopola Skrzyńskiego zainteresowali się przedsiębiorcy,
którzy dotychczas zaopatrywali
się w maszyny wyłącznie u dostawców zagranicznych.

M A S Z Y N Y

www.4woodi.pl

Nowi klienci i nowe
wyzwania

Wśród fabryk, które zaufały
renomie Fanum i zleciły wykonanie nowych, prototypowych
konstrukcji, jest m.in. wielkopolska fabryka BEROTU – dostawca elementów mebli dla dużej
sieci handlowej. Producent ten
podpisał kontrakt na dostawę
kilku dużych maszyn sterowanych CNC z indywidualnie
dobranym wyposażeniem –
odpowiednio do cech konstrukcyjnych serii produkowanych
wyrobów. I tak np. pierwsza
z obrabiarek jest wyposażona
w dwa stoły próżniowe, na których będą wycinane elementy
z płyt. Stoły maszyny mają aluminiową powierzchnię roboczą
w formie kwadratu o boku 2,4
m. Obrabiarka w tym wykonaniu otrzymała 6 głowic, które
mogą pracować jednocześnie,
wykonując w tym samym czasie

sześć jednakowych detali rozłożonych równolegle w odstępach
co 400 mm. Dla umożliwienia
obróbki większych przedmiotów
co drugie wrzeciono jest zamontowane na osobnej podstawie,
która może być podniesiona
pneumatycznie powyżej strefy
obróbki. Możliwe jest wtedy wykonywanie jednoczesne 3 elementów w rozstawie 800 mm.
Odpowiednią dokładność obróbki zapewnia szeroki, wspólny
dla wszystkich wrzecion wózek
z podstawowym suportem, poruszający się po ciężkiej belce
wykonanej jako użebrowana
wewnętrznie konstrukcja stalowa. Belka, ze względu na dużą
długość, jest oparta na trzech
kolumnach. Stoł y robocze
również otrzymały specjalnie
zaprojektowane, szerokie łoża
z prowadnicami szynowymi i zębatkowym systemem napędu
ruchu wzdłużnego. Dodatkową

Sigma

ciekawostką jest to, że w przedniej ścianie obudowy maszyny
brak jest drzwi otwieranych
automatycznie, które w innych
egzemplarzach stanowią wyposażenie standardowe. Jest
to spowodowane dostosowaniem maszyny do pracy w linii
produkcyjnej, gdzie załadunek

i rozładunek przedmiotów obróbki będzie wykonywany za
pomocą robota przemysłowego.

Postęp i innowacje

Zbudowana dla BEROTU
maszyna została wyposażona
w kilka niespotykanych wcześniej elementów. Na życzenie

REKLAMA
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klienta, który zwraca dużą uwagę na kwestie bezpieczeństwa
i komfortu pracy oraz dbałości
o środowisko naturalne, w maszynie Sigma Fast zostały zamontowane pompy próżniowe
typu eżektorowego dostarczane przez firmę PIAB. Czynnikiem generującym podciśnienie
w tym typie pomp jest sprężone powietrze. W porównaniu do
pomp mechanicznych (łopatkowych lub śrubowych) charakteryzują się one o wiele niższym
poziomem wytwarzanego hałasu. Innym, bardzo ciekawym
i innowacyjnym komponentem
jest system odzyskiwania energii elektrycznej. Działanie tego
układu polega na zwracaniu do
sieci zasilającej energii, która
powstaje podczas elektrodynamicznego hamowania silników
napędowych osi interpolowanych i elektrowrzecion maszyny. Energia ta w układach
klasycznych jest rozpraszana
do otoczenia w postaci ciepła
za pomocą specjalnych rezystorów. W nowym rozwiązaniu
został użyty przekształtnik,
który kieruje zwrotną energię
z powrotem do sieci elektrycznej. Powstają w ten sposób
oszczędności na poziomie ok.
20% całkowitej energii zużywanej przez maszynę.
Natomiast od ponad roku
standardowym elementem
układu elektrycznego wszystkich

www.wydawnictwofaktor.pl

maszyn Fanum jest układ, którego zadaniem jest również ograniczanie zużycia energii elektrycznej. Jego działanie polega
na stałym monitorowaniu pracy
maszyny i wykrywaniu okresów
przestoju. Gdy zostanie ukończony cykl obróbki, a następny nie
zostanie rozpoczęty lub operator
nie wykonuje żadnych czynności
pomocniczych, rozpoczyna się
odliczanie zaprogramowanego
czasu. Po jego upływie podzespoły, których ciągłe
działanie nie jest wymagane, zostają przełączane w tryb „uśpienia” – tryb „Stand
By”. W ten sposób oszczędza się
energię, która w przeciwnym razie zostałaby utracona.

Podwójne uderzenie
– Sigma Dual, czyli
10 osi w jednej
maszynie

Kolejną nowością, wartą
chociaż krótkiego odnotowania, jest maszyna Sigma Dual.
Jest to dwugłowicowe centrum
obróbcze, przeznaczone do
obróbki bardziej skomplikowanych elementów mebli w tych
zakładach, w których potrzeba
użycia 4 lub 5 osi interpolowanych spotyka się z wymogami
uzyskiwania bardzo wysokiej
wydajności produkcji. Maszyna
powstała również na zamówienie producenta wytwarzającego duże serie wyrobów.

Sigma Dual

Sigma Dual posiada dwie
identyczne, wielowrzecionowe,
rewolwerowe głowice robocze,
mogące pracować w tym samym czasie. Do wyboru jest kilka trybów pracy: równoległa obróbka jednakowych elementów
na tym samym stole; realizowanie różnej pracy niezależnie na
dwóch stołach lub wykonywanie
różnych operacji na przedmiotach zamocowanych na jednym
albo dwóch stołach.
Maszyny Sigma Dual powstają, w zależności od potrzeb,
w wersjach z różnymi odmianami głowic roboczych oraz z elektrowrzecionami przystosowanymi do ręcznej lub automatycznej
wymiany narzędzi.

Zbudowana dla firmy
BEROTU maszyna
Sigma Fast.

10

MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM | 3 (39) 2016 r.

Niezawodność
i precyzja

Wszystkie komponenty
maszyny są kompletowane,
montowane i kalibrowane zarówno podczas testów, jeszcze
na hali montażowej producenta
– w podrzeszowskim Wielopolu
Skrzyńskim, jak i w zakładzie
kupującego. Aby wykorzystać
w pełni wszelkie zalety użytych
do budowy maszyny, wysokiej
jakości i starannie selekcjonowanych podzespołów, końcowe regulacje są wykonywane
przez wysoko wykwalifikowany
personel techniczny FANUM.
Do wypełnienia procedur kontrolnych stosuje się bardzo
precyzyjne aparaty kontrolno-pomiarowe, w tym takie
jak np. ballbar oraz interferometr laserowy, które zostały
zakupione sporym nakładem
środków. Właściciele Fanum
przekonują, że nie sposób myśleć o budowie nowoczesnych
obrabiarek bez kosztownych
inwestycji w system zapewnienia jakości. Jednak poniesione nakłady finansowe na
sprzęt i szkolenia techników
powracają w postaci pewności, że zbudowane urządzenie
zachowa swe parametry użytkowe przez długie lata ciężkiej
pracy, przynosząc kupującemu
oczekiwane korzyści.
| FANUM
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Maszyny w pakiecie
ze wsparciem technicznym
Oferta firmy Logosol to nie tylko maszyny do obróbki drewna, ale również
gwarancja jakości, porady i wskazówki oraz liczne przykłady projektów
zrealizowanych na całym świecie. W Polsce urządzenia tego szwedzkiego producenta
można nabyć za pośrednictwem firmy La Boca z Dobroszowa Oleśnickiego.

Przemysław Sura – dział handlowy La Boca.

Logosol to firma z ponad
25-letnim doświadczeniem
w dziedzinie obróbki drewna.
W swojej ofercie posiada przystępne cenowo urządzenia,
które przeznaczone są zarówno dla amatorów, jak i dla profesjonalistów. Do dziś przedsiębiorstwo sprzedało ponad
30.000 traków i ponad 10.000
strugarek. Urządzenia te często
stanowią doskonałe uzupełnienie parku maszynowego.
Specjalnie zaprojektowana
konstrukcja maszyn sprawia,
że kupując jedną z nich w konfiguracji podstawowej, można
ją w przyszłości z łatwością
rozbudować o dodatkowe akcesoria. W ofercie dostępne są
zarówno maszyny amatorskie,
jak i do ciągłej, przemysłowej
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pracy. Każde urządzenie posiada pakiet bezpieczeństwa: pełną gwarancję producenta oraz
wsparcie techniczne. Ponieważ
bezpieczeństwo pracy jest priorytetem, każda maszyna posiada też certyfikat CE.

Z okazji otwarcia biura do
Polski przyjechał założyciel
firmy Logosol, Bengt-Olov Byström.
„To pasjonat z krwi i kości,
a jego wskazówki i rady są
na wagę złota. Od 1989 roku
nieprzerwanie bierze aktywny
udział w promowaniu maszyn
Logosol na całym świecie” –
mówi Przemysław Sura.
Firma La Boca stara się
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez organizowanie spotkań, na których
każdy może wypróbować sprzęt
szwedzkiego producenta. Szkolenia odbywają się w Dobroszowie Oleśnickim, a dokładne terminy na najbliższe miesiące już

niedługo pojawią się na stronie
www.logosol.pl.
„Zachęcamy również do
kontaktu telefonicznego lub
mailowego w celu zapisów lub
indywidualnych spotkań” – dodaje Przemysław Sura.
Koncepcja Logosol to
przede wszystkim wysoka jakość, profesjonalne narzędzia
i maszyny w kompaktowej
formie, bezkonkurencyjność
w swojej kategorii cenowej,
a także poczucie bezpieczeństwa zagwarantowane
nieograniczonym serwisem
technicznym.
| FANUM

Logosol w Polsce

„17 maja 2016 roku odbyło się oficjalne otwarcie biura
i parku maszynowego Autoryzowanego Przedstawiciela firmy Logosol w Polsce w Dobroszowie Oleśnickim – firmy La
Boca. Zaprezentowaliśmy trak
taśmowy HD36, trak przenośny
Farmer’s i M8 wraz z pilarką
Speed Saw, a także strugarkę
4-stronną PH260 oraz strugarkę SH410” – mówi Przemysław
Sura, założyciel La Boca.
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Maszyny Logosol to urządzenia przystępne cenowo, które przeznaczone
są zarówno dla amatorów, jak i dla profesjonalistów.

Maszyny i narzędzia do obróbki drewna
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Z NASZYMI MASZYNAMI!

2 lata gwarancji i nieograniczony serwis techniczny!
www.logosol.pl • +48 515 133 925, +48 515 133 920 • biuro@logosol-polska.pl
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Szczotkarka Profi 150

Kilka kroków
do doskonałej powierzchni
Jak usprawnić procesy szlifowania i strukturyzacji? Jak przyspieszyć obróbkę
i zdecydowanie podnieść jakość wyrobu finalnego? Odpowiedzi na te
pytania będą mogli uzyskać klienci odwiedzający na targach DREMA stoisko
polskiego producenta maszyn – firmy Gumet.

Obróbka wzdłużna –
szlifierki PROFI 150

Flagowym modelem z oferty firmy Gumet są szlifierki z serii PROFI 150, które stanowią
bazę dla zaawansowanej linii
szlifującej. Szlifowanie odbywa
się przy użyciu dowolnej ilości
szczotek – górnych, dolnych lub
bocznych. Każda z głowic posiada precyzyjną regulację odległości od elementu oraz kąta
pochylenia. Prędkości obrotowe
szczotek oraz posuw są płynnie
regulowane. Dzięki temu możemy dostosować obróbkę do
zróżnicowanej produkcji. Szerokość robocza maszyny wynosi
150 mm i jest wystarczająca
przy produkcji listew. Konfiguracja maszyny jest dowolna,
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może być ona wyposażona
w minimum 3 sztuki agregatów szlifujących, maksymalna
ilość głowic może dochodzić,
przy zaawansowanych procesach technologicznych, do kilkunastu.

Uniwersalne
szlifierki US250

Dla mniej wymagających
klientów lub zakładów o większym zróżnicowaniu produkcji
proponowane są uniwersalne
szlifierki US250, w których
proces szlifowania odbywa się
za pośrednictwem dwóch bębnów szlifujących. Kombinacja
przeciwnych kierunków obrotów wałów z zastosowaniem
bębnów szlifujących o skośnym
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Szlifierka US250
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umieszczeniu lameli ściernych
powoduje uzyskanie powierzchni szlifowanej o doskonałej
gładkości. Umieszczenie bębnów roboczych szlifierki US250
może być dowolne. Możliwe
jest szlifowanie elementu poprzez dwa bębny górne, górny i boczny, górny i dolny itp.
Znakomitym rozwiązaniem jest
możliwość odwrócenia bębna
o 180° i szlifowanie elementów trzymanych w dłoni. Ma
to szczególne zastosowanie
w produkcji małoseryjnej. Elastyczność użytkowania maszyny powoduje znaczne obniżenie
kosztów rozbudowy parku maszynowego, ponieważ ograniczone jest do zakupu jednego,
wielofunkcyjnego urządzenia.

cztery szerokości
robocze: 400,
600, 1000 i 1350
mm. Konstrukcja
maszyny umożliwia bezpieczną
obróbkę elementów o długości
od 400 mm.
W prz ypadku
potrzeby szlifowania krótszych
elementów proponowane jest
zastosowanie
podciśnieniowego stołu posuwu
(vacuum). Bębny robocze posiadają niezależną regulację wysokości, prędkości obrotowej oraz
kierunku. Również prędkość po-

Nacinarka ACM 650

Nacinarka ACM
do deski podłogowej

W ofercie firmy Gumet pojawiła się również nowa seria maszyn ACM przeznaczona do poprzecznego nacinania spodniej
strony deski podłogowej.
Wielu producentów warstwowych podłóg drewnianych,
podążając za panującymi trendami i wymaganiami klientów,
stosuje poprzeczne podcięcia
na spodniej stronie deski. Ma
to na celu odprężenie deski
i zwiększenie jej elastyczności.
Szczotkarka z serii P

Strukturyzacja
powierzchni z serią P

Proces strukturyzacji w szlifierko-szczotkarkach z serii P
odbywa się za pośrednictwem
minimum dwóch wałów umieszczonych prostopadle do pasa
transportera, których obroty są
skierowane przeciwnie względem siebie. Agregaty szczotkujące wymagają zastosowania
dużej mocy roboczej, dlatego
oferowane są maszyny z silnikami 5,5 oraz 7,5 kW. Dostępne są

Nacinarka ACM umożliwia
także precyzyjne określenie
odległości nacięć od początku
i końca deski, a także ich głębokości. Programowalna jest również długość deski, a klient ma
możliwość wyboru rozstawu
i szerokości nacięć. Maszyna
może pracować w połączeniu
z podajnikiem buforowym –
dzięki temu do jej obsługi zaangażowana będzie tylko jedna
osoba.
| Gumet

REKLAMA

suwu jest płynnie regulowana.
Element szlifowany zabezpieczony jest czterema rolkami
dociskającymi. Istnieje opcja
zastosowania większej ilości
bębnów roboczych. Maszyna
występuje również w wersji zabudowanej. Jest przystosowana
do pracy w linii produkcyjnej.
Istnieją dwie opcje sterowania:
za pomocą standardowych potencjometrów i przycisków oraz
za pośrednictwem dotykowego
panelu PLC.

WWW.SANDING.TECHNOLOGY

www.gumet.org

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

3 (39) 2016 r. | MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM

15

M A S Z Y N Y

www.wydawnictwofaktor.pl

Linia do olejowania
desek podłogowych
Podczas targów DREMA na stoisku firmy Prochera będzie można zobaczyć
m.in. linię olejową LO-400, która jest kierowana do producentów deski
podłogowej. Maszyna sprawdzi się zarówno w przypadku olejowania desek
o charakterze rustykalnym, jak i do desek płaskich.
Dobrana para –
walcowa nakładarka
i jednostki
rozcierające

Standardowa linia składa
się z walcowej nakładarki WN450 oraz przenośnika taśmowego, na którym zamontowane są
jednostki rozcierające. Walcowa
nakładarka oleju/wosku ma za
zadanie równomierne nanoszenie czynnika na powierzchnię
drewna, a jednostki rozcierające
odpowiadają za jego roztarcie
i ujednolicenie. Walec maszyny
posiada innowacyjny system
szybkiej wymiany wałów. Ste-
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rowanie całą linią odbywa się
z poziomu skrzynki sterowniczej lub pulpitu dotykowego.
Doświadczenie producenta
maszyny pomaga w doborze
mieszanki gumy wałów nakładających walcowej nakładarki.
„Do desek o charakterze
rustykalnym, które mają fazę
z dwóch lub czterech stron,
przeznaczone są wały z odpowiednio miękkiej gumy, które
umożliwiają naniesienie czynnika w głąb struktury i na fazę.
Z kolei w przypadku deski płaskiej sprawdzi się wał nakładający z twardszej gumy” – mówi
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Dariusz Prochera, właściciel
firmy.
Przenośnik taśmowy w linii
porusza się z prędkością regulowaną elektronicznie w zakresie
5,5-35 m/min. Opcjonalnie istnieje też możliwość zamontowania systemu podciśnienia taśmy vacuum (system sprawdza
się przy drobnych elementach,
np. parkiet).

Dopasowanie do
potrzeb w standardzie

Pierwsze dwie jednostki
rozcierające o kształcie talerzowym typu szczotka, pads mają
za zadanie równomierne roztarcie czynnika na powierzchni
deski. W zależności od rodzaju,
gęstości oleju/wosku stosowane będą różnego rodzaju
włosia. Prędkość każdej jednostki jest regulowana w zakresie od 100 do 450 obr./min.
Jednostki rotacyjne o kształcie cylindrycznym (wału) wykonane są z odpowiedniego włosia
i mają za zadanie dokładne ujednolicenie powierzchni i dodatkowe roztarcie oleju wzdłuż struk-

tury drewna, w szczególności gdy
stosowane są oleje/woski kolorowe, np. z dodatkiem pigmentu
bieli. Użytkownik ma możliwość
regulacji kąta pochylenia szczotki do ±15° w stosunku do taśmy
transportera. Na przenośniku
taśmowym można zamontować
dodatkowe jednostki rozcierające, polerujące w zależności od
potrzeb technologicznych. Jednostki rozcierające zostały wyposażone w systemy szybkiego
montażu i demontażu oraz odczytu poziomu pracy, co wpływa
na komfort, funkcjonalność i bezpieczeństwo oraz przyspiesza
obsługę maszyny przy różnych
procesach technologicznych
Firma Prochera w profesjonalny sposób służy pomocą
i doborem odpowiedniej ilości
narzędzi i jednostek rozcierających pod indywidualne potrzeby
klienta. Przedsiębiorstwo zapewnia materiały eksploatacyjne, pady, szczotki; ma również
kontakt z firmami produkującymi oleje, woski, bejce itp.
| Prochera

www.4woodi.pl
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DANE TECHNICZNE LINII OLEJOWEJ LO-400
Walcowa nakładarka oleju:
• nakładanie górnym walcem;
• szerokość robocza (walców) – 460 mm;
• maks. grubość elementów – 100 mm;
• średnica wałków nakładających – 120 mm;
• system szybkiej wymiany wałów;
• prędkość obwodowa wałków regulowana falownikiem w zakresie – 5,5-35 m/min.;
• moc zainstalowana – 0,55 kW;
• poziom roboczy – 880 mm ±30 mm;
• zabezpieczenia: wyłącznik awaryjny grzybkowy, wyłącznik główny, wyłącznik magnetyczny
wałów, wyłącznik kolanowy.
Przenośnik taśmowy:
• długość robocza – 6000 mm;
• szerokość robocza (taśmy) – 450 mm;
• prędkość taśmy regulowana falownikiem w zakresie – 5,5-35 m/min.;
• moc przenośnika – 0,75 kW;
• system podciśnienia taśmy transportowej vacuum – opcja;
• poziom roboczy – 880 mm;
• zabezpieczenia – wyłączniki awaryjne grzybkowe (przedni, tylny), wyłącznik główny.
Jednostki rozcierające, zamontowane na przenośniku taśmowym:
a) dwie jednostki rozcierające o kształcie talerzowym (średnica 400 mm), gdzie można zamontować
szczotki rozcierające z włosia o różnej twardości lub pad z włókniny obojętnej lub ściernej;
• prędkość obrotowa płynna – od 100 do 450 obr./min.;
• kierunek obrotu jednostek talerzowych – lewo/prawo;
• moc jednej jednostki – 1,5 kW;
• zabezpieczenia – wyłączniki krańcowe;
b) jednostka rozcierająca ze szczotkami cylindrycznymi o różnej twardości włosia.
• prędkość obrotowa płynna – od 100 do 500 obr./min,
• kierunek obrotów wału szczotkowego: współbieżne, przeciwbieżne,
• możliwość ustawiania jednostki pod kątem do taśmy transportera,
• szybka wymiana szczotek,
• możliwość zastosowania szczotki ściernej, np. szlifowanie międzyoperacyjne,
• szerokość robocza – 400 mm,
• moc – 0,55 kW,
• zabezpieczenie: wyłącznik krańcowy,
• zgodność z normami bezpieczeństwa CE.

REKLAMA
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Ściski stolarskie i prasy
pneumatyczne – tam, gdzie
liczy się efektywność
Prasy pneumatyczne do klejenia drewna litego, montażu, okleinowania,
obłogowania, klejenia na długość na mikrowczepy oraz śrubowe ściski ręczne
i nakładarki kleju firmy Steblo to jedne z najchętniej kupowanych przez zakłady
stolarskie urządzeń w Polsce. Z ofertą firmy będzie można zapoznać się podczas
nadchodzącej edycji targów DREMA.
Prasy trapezowe
jedno- i dwustronne

W ofercie firmy Steblo
znaleźć można szeroki wybór
pras trapezowych jednostronnych i dwustronnych, które
pozwalają na szybkie klejenie
odpowiednio przygotowanych
elementów. Należy nałożyć na
nie klej (ręcznie lub automatycznie), a następnie umieścić
w polu roboczym prasy. Po wyrównaniu płaszczyzny klejonej
można włączyć docisk główny
prasujący drewno, który jest
podzielony na indywidualnie
sterowane sekcje dociskowe.
Siła nacisku regulowana jest
bezstopniowo ciśnieniem powietrza.

Prasy jednostronne służą
do klejenia drewna w płyty i na
grubość, tj. blatów, krawędziaków, belek, stopni schodowych,
parapetów, siedzisk, elementów konstrukcyjnych stolarki
otworowej, obłogowania. Prasy
w wersji z dociskiem bocznym
sprawdzą się w przypadku klejenia i montażu drzwi, ram i innych elementów konstrukcyjnych stolarki otworowej, mogą
też służyć do klejenia płyt, krawędziaków, belek, stopni schodowych, obłogowania, klejenia
na grubość.
W ofercie Steblo dostępne
są również prasy trapezowe
jednostronne z płytą otworową, do klejenia kształtowego,

Ściski SR na stojaku obrotowym SO.
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kątowego czy do klejenia płyty
meblowej lub oparć krzeseł.
Opcjonalnie prasy można doposażyć w podtrzymki,
które pozwalają na klejenie
różnych szerokości płyty bez
konieczności wypełniania całego pola roboczego. W przedsiębiorstwach, którym zależy
na zwiększeniu efektywności,
sprawdzą się z kolei prasy trapezowe dwustronne, wyposażone w dwa pola robocze.

Śrubowe ściski
ręczne

Śrubowe ściski ręczne to
tańsza i prostsza w obsłudze
alternatywa dla dużych, automatycznych urządzeń.

W przedsiębiorstwach,
w których podczas klejenia
drewna wymagana jest duża
siła nacisku (klejenie blatów
meblowych, parapetów, siedzisk, stopni schodowych, doklejek itp.) lub gdy klejone są
pakiety o większej grubości,
sprawdzą się wykonane z profilu stalowego, sztywne ściski
śrubowe wzmocnione przesuwne Typ SRW-1. Wyposażone są
w śrubę trapezową TR26/5,
która zapewnia docisk 1000
kg oraz w rolki toczne, które
pozwalają na swobodne przesuwanie elementu klejonego
po ramie stojaka. Na profilach
ścisków (lub szczękach/podtrzymkach) wygodnie układa

Ściski wzmocnione SRW
na stojaku poziomym SW
+ dociski wyrównujące.
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Ściski przesuwne SRW-1 na
stojaku pionowym SW-1 + dociski
wyrównujące.

Ściski + stojak z płytą otworową.

się pakiet elementów gotowych
do klejenia. Swobodne dysponowanie polem roboczym daje
bezstopniowa regulacja długości klejenia.
Ściski śrubowe wzmocnione przesuwne SRW-1 można
także stosować na stojaku
pionowym, wzmocnionym, wyposażonym w płytę otworową.
Takie rozwiązanie pozwala na
zamocowanie do płyty dodatkowego osprzętu do klejenia
elementów ramowych, przestrzennych i kształtowych.
Możliwe jest także zastosowanie stojaka pionowego Typ
SW-1. W celu wyrównania klejonej powierzchni zaleca się
stosowanie docisków wyrównujących, dostępnych w ofercie
firmy Steblo.
Standardowy komplet zawiera stojak pionowy z płytą
otworową Typ SPO/stojak pionowy SW-1 oraz pięć ścisków
śrubowych wzmocnionych
przesuwnych Typu SRW-1. Jeśli
zachodzi taka potrzeba, można
zwiększyć ilość sztuk ścisków.
Dodatkowo do kompletu można
dokupić dociski wyrównujące
płaszczyznę klejoną oraz inny
osprzęt umożliwiający klejenie
łuków, ram, skrzynek itp. Stosowanie docisku wyrównującego
zaleca się w przypadku klejenia
cienkich płyt, w granicach do
50 mm.
Do klejenia drewna w płyty
i na grubość przeznaczone są
z kolei ręczne ściski śrubowe
Typ SR z listwą wyrównującą

płaszczyznę klejoną oraz ze
stojakiem obrotowym Typ SO.
Można na nich kleić blaty, stopnie schodowe, parapety, siedziska, krawędziaki, belki, doklejki,
a także montować elementy
prostokątne płaskie lub przestrzenne. Urządzenie jest proste w obsłudze i konserwacji.
Cechujące się dużą sztywnością ściski są wykonane
z profili stalowych, na których
wygodnie układa się pakiet
elementów przeznaczonych do
sklejenia. Dzięki bezstopniowej regulacji długości klejenia
swobodnie dysponuje się polem
roboczym. Załadunek drewna
na ściskach ułatwia ustawienie
ramy obrotowego stojaka w pozycji poziomej. Po dociśnięciu
śrub na czas klejenia (oraz kiedy nie jest używany) ramę można przechylić do pozycji pionowej, co pozwala zaoszczędzić
miejsce w zakładzie.
Ścisk wyposażony jest
w śrubę trapezową TR20/4
o docisku 300 kg oraz wymienną, metalową listwę wyrównującą płaszczyznę klejoną.
Dzięki możliwości jej demontażu łatwo można kleić grubsze
elementy.
Standardowy komplet zawiera jeden stojak obrotowy
Typ SO oraz pięć ścisków śrubowych z listwą wyrównującą
Typ SR. Istnieje możliwość zakupu i montażu dowolnej ilości
ścisków.
| Steblo

REKLAMA

Prasa trapezowa typ
PTJ jednostronna.

Prasa trapezowa jednostronna do klejenia kształtowego.
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Zautomatyzowana produkcja
płyt z litego drewna
W większości zakładów rzemieślniczych do klejenia drewna litego wciąż
stosuje się prasy gwiazdowe lub prasy ramowe. Ciekawą alternatywą dla
nich może być prasa do klejenia PPL II 2500 firmy Weinig Dimter.

Pozioma konstrukcja z leżącym łożem, jaką zastosowano w prasie do klejenia PPL II
2500 Weinig Dimter, sprawdzi
się szczególnie tam, gdzie prasy gwiazdowe i ramowe wymagają czasochłonnej pracy
ręcznej. Nie ma tu konieczności
skomplikowanego załadunku
różnych poziomów roboczych,
ponadto poszczególne listwy
nie muszą być mocowane ani
zaciskane. W zależności od
stopnia rozbudowania drewno
podawane jest przez podajnik przedni lub stół podający
i wprowadzane na łoże prasy.
Opróżnianie łoża prasy odbywa
się automatycznie za pomocą
listwy opróżniającej lub przenośnika taśmowego. Do sterowania dostępny jest do wyboru
albo sterownik oburęczny, albo
ekran dotykowy.

ProfiPress L II 2500 Basic – kompaktowa prasa klejąca z ręcznym załadunkiem przednim.

Wyposażona na
miarę potrzeb

Klejenie odbywa się na różne sposoby, w zależności od
wymagań. W wersji podstawowej podawanie kleju na walec
odbywa się za pomocą rolkowej stacji klejącej. Napędzany
i zsynchronizowany transport
wejściowy i wyjściowy zapewnia równomierne nanoszenie
kleju, zapobiegając rozmazywaniu kleju. Prędkość posuwu
jest regulowana i dzięki temu
można ją dobrze dopasować
do czasu pracy i cyklu.
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Elastycznie stosowane podawanie kleju z dociskiem górnym.
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Łoże prasy z łatwo wymiennymi płytami dociskowymi dla różnych
wysokości klejenia.

Utwardzanie metodą wysokiej częstotliwości jako opcja dla zapewnienia
najwyższej jakości produktu końcowego.

Półautomatyczne klejenie,
którego główną zaletą jest
łatwa obsługa listew za pomocą przenośnika taśmowego, pozwala zmniejszyć zużycie kleju nawet o 50 procent.
Opcjonalnie prasa może być
ładowana przez przenośnik
taśmowy. To sprawia, że możliwe jest jednoczesne podawanie i opróżnianie oraz zapewnia
zwiększenie wydajności maszyny, w szczególności przy
pracy wielotorowej.
W prasie klejącej uzyskuje
się szczególnie dobrą jakość
klejenia dzięki jednolitemu naciskowi. Mocowanie warstwy
listwy odbywa się za pomocą

i produktu można za pomocą
tej prasy produkować do 400
m² płyt z litego drewna na
zmianę. Charakterystyczne dla
inteligentnego utwardzania
metodą wysokiej częstotliwości
(HF) jest to, że podgrzewane są
przy tym tylko spoiny. Drewno
zachowuje w ten sposób
temperaturę i pozostaje wolne
od naprężeń.
PPL II 2500 w wersji Standard może prasować płyty
o szerokości od 1150 do 1350
mm oraz długości 400 i 2500
mm w trakcie jednego cyklu roboczego. Możliwa do obróbki
grubość listew wynosi 10 do 60
mm. W przypadku opcjonalnie

płyt dociskowych, które wkłada się po prostu w łoże prasy.
Nie jest konieczne mocowanie
za pomocą śrub lub podobnych środków pomocniczych.
Opuszczanie i podnoszenie
łoża prasy odbywa się hydraulicznie. Za pomocą listwy
z przełącznikami wybierakowymi można indywidualnie
włączać i wyłączać siłowniki
dociskowe. W zależności od
rodzaju drewna i od kleju cykl
dociskania wynosi od 1 minuty.
Prasę PPL II 2500 Comfort
można w łatwy sposób doposażyć jako prostą i wydajną
prasę wysokiej częstotliwości.
W zależności od drewna, kleju

oferowanej grubości 90 mm
maksymalna siła nacisku wynosi 240 kN. Wymagane przyłącza to 6-8 barów dla sprzętu
pneumatycznego i 400 V/50 Hz
dla urządzeń elektrycznych.
Prasa sprawdzi się w produkcji mebli (na przykład kuchni do zabudowy, blatów oraz
wystroju wnętrz), schodów,
drzwi i ościeżnic. Dzięki różnym
stopniom możliwej rozbudowy
prasę można indywidualnie
dostosować do najbardziej
zaawansowanych zastosowań
w postaci klejenia metodą wysokoczęstotliwościową (HF).
| Weinig

ProfiPress L II 2500 Comfort – najbardziej zaawansowana prasa do klejenia z w pełni automatycznym tworzeniem warstw.
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Kombajn Japa 385

Z naciskiem na efektywność
– kombajny Japa
Kombajn do drewna Japa 385 to maszyna z pogranicza dużych, w pełni
profesjonalnych piło-łuparek i małych, przeznaczonych na własny użytek. Jej dzienna
wydajność oscyluje w granicach 40 metrów przestrzennych, rocznie ponad 10.000
metrów przestrzennych. Zakup kombajnu – w porównaniu do łupania ręcznego
– zwiększa wydajność 10-krotnie. Model Japa 385 w Polsce dostępny jest za
pośrednictwem firmy Serafin PUH.

Fińskie maszyny Japa 385 są
dostępne w trzech wersjach,
które różnią się wyposażeniem
– BASIC, EXPERT i PRO. Każdy
z modeli może być napędzany
z wałka odbioru mocy ciągnika, napędu elektrycznego lub
uniwersalnie, z opcją obydwu
napędów.
Firma Serafin Maszyny
sprzedaje w Polsce kombajny
do drewna kominkowego Japa
od 2007 roku. Urządzenia te
swoją popularność zawdzięczają w równej mierze bogatemu
doświadczeniu producenta, co
i prostym, precyzyjnym rozwiązaniom, które zakładają,
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że maszyna ma być wydajna,
wygodna i niezbyt skomplikowana. Kombajn do drewna Japa
385 stał się w Polsce na tyle
popularny, że firma Serafin sukcesywnie wprowadza na rynek
nowe modele tego urządzenia.

Ewolucje i rewolucje
w sprawdzonej
konstrukcji

Wśród polskich producentów drewna opałowego najbardziej popularny jest model
Japa 385. Wielokrotnie poddawana innowacjom konstrukcja
kombajnu jest teraz bardzo
przyjazna: joystick sterujący
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piłą znajduje się dalej od obudowy, a bliżej operatora. Ponadto ulepszono prowadnicę
popychacza. Wcześniej była
ona elementem stałym maszyny, obecnie jest to część
wymienna. Zmiany wprowadzono również w budowie pasa
podawczego. Rolki, po których
przesuwało się drewno, zastąpiono płytą przypominającą
koryto. Takie rozwiązanie jest
dużo bezpieczniejsze dla operatora, który teraz może mieć
pewność, że przesuwając się,
kłoda nie spadnie z pasa podawczego, zanim nie zostanie
poddana obróbce w komorze

tnąco-łupiącej, zabezpieczonej stalową osłoną. Obudowa chroni operatora przed
ewentualnymi odpryskami
czy nieumyślnym włożeniem
rąk do komory, a w momencie
jej otwierania automatycznie
wstrzymywane jest łupanie
i cięcie. Gdy klocek drewna
spadnie na sztorc, a operator
tego nie zauważy, tłok zostaje automatycznie zablokowany. Przemyślana, wielokrotnie
ulepszana konstrukcja kombajnu to jednoznaczny dowód na
to, że firma Japa szczególnie
dba o bezpieczeństwo użytkownika.
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Dzienna wydajność kombajnu Japa 385 oscyluje w granicach 40 metrów przestrzennych.

Oszczędna eksploatacja w standardzie

Maszyna Japa 385 została
wyposażona w standardowy łańcuch o podziałce 0,325”. Można
go zakupić w każdym sklepie ze
sprzętem ogrodniczym, a jego
wymiana jest bardzo prosta. Co
ciekawe, piło-łuparki Japa posiadają regulację ilości oleju zużywanego na smarowanie łańcucha. W efekcie są oszczędniejsze
niż tradycyjne piły spalinowe.
Hydraulicznie sterowane noże
łupiące mogą rozdzielać drewno

Stalowa osłona chroni operatora przed
ewentualnymi odpryskami czy nieumyślnym
wkładaniem rąk do komory.

na 4, 6 lub 8 elementów. Stąd
pocięte kawałki drewna podajnikiem zdawczym o długości 420
cm wędrują do pakowania. Dzięki
temu, że podajnikiem zdawczym
można operować na boki, drewno może wpadać jednocześnie do
trzech palet postawionych obok
siebie – wystarczy przesunąć podajnik nad wybraną paletę. Warto
również wspomnieć, że jednorazowa dawka oleju wystarczy na
około tydzień pracy.
| Serafin

Wielokrotnie poddawana innowacjom konstrukcja kombajnu Japa 385 sprawia, że maszyna jest bardzo prosta i bezpieczna w obsłudze.

SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
tel.: 0048-12-434-41-00
fax: 0048-12-398-36-69
e-mail: biuro@avantpolska.pl
www.serafin-maszyny.com

REKLAMA
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Hydrauliczne
pozycjonowanie kłody
Podczas targów DREMA swoją ofertę zaprezentuje Zakład Metalowy Stefan
Drozdowski. Ekspozycja obejmie m.in. traki serii TTM z ruchomym zespołem
tnącym, przeznaczone do wzdłużnego piłowania kłód o maksymalnej grubości
850 i 1100 mm oraz długości do 10 metrów. Nowością zastosowaną w tych
urządzeniach jest moduł hydrauliczny stwarzający operatorom dodatkowe
możliwości obróbcze.

Traki serii TTM z ruchomym zespołem tnącym przeznaczone
są do wzdłużnego piłowania
kłód o maksymalnej grubości
850 i 1100 mm i długości do 10
m. Długość torowiska wynosi
12 m. Posuw pionowy góra-dół
oraz poziomy roboczy są napędzane silnikami elektrycznymi.
Prędkość posuwu poziomego
jest regulowana płynnie, mechanicznie i wynosi 1,5 do 20
m/min. w przód oraz 5 do 40
m/min. w tył. Natomiast prędkość posuwu pionowego góra-dół to 20 mm/s. Traki mogą
być wyposażone w podcinak
kory, elektroniczny nastaw
wymiaru cięcia, zimowy system smarowania taśmy, stół
do mocowania kłód krótkich
czy też dodatkowy, 3-metrowy
segment torów.

Hydrauliczne
pozycjonowanie
kłody również
w starszych
modelach

Nowością w trakach TTM
jest hydrauliczny system pozycjonowania kłody, tzn. poziomowania, obracania i mocowania. Układ hydrauliczny
został zaprojektowany jako
system niezależny, który można
montować zarówno w aktualnie produkowanych pilarkach,
jak i samodzielnie instalować
w pilarkach już pracujących
u klientów, nawet w najstarszych modelach TTM. Nowa-

Trak TTM
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torski moduł hydrauliczny daje
zupełnie nowe możliwości,
m.in.:
• instalacji segmentów hydraulicznych w dowolnym
miejscu torowiska i w dowolnej odległości, zależnie
od długości przecieranych
kłód;
• montaż hydrauliki i zmiana
dystansu między segmentami odbywa się szybko,
bez użycia choćby jednego
klucza;
• obrót kłody jest możliwy
w obu kierunkach i jest

•

realizowany przez zupełnie inne elementy niż powszechnie dotychczas stosowane;
mechanika obrotu kłody
umożliwia kręcenie nawet
bardzo krzywych i ciężkich
kłód.
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Traki serii TTM
przeznaczone są do
kłód o maksymalnej
grubości 850 i 1100 mm
i długości do 10 m.

Ponadto standardowo długie torowiska mogą być łatwo dozbrojone
w manualne uchwyty mocowania
kłody. Pozwala to stworzyć dwa stanowiska instalacji kłody, co przy odpowiedniej organizacji pracy umożliwia głowicy tnącej ciągłe cięcie, bez
przerw na zmianę kłody.

Zakład Metalowy Stefan Drozdowski jest obecnie
jednym z czołowych producentów maszyn i urządzeń do obróbki drewna i tartacznictwa. Jest to
firma rodzinna, kontynuująca wieloletnie tradycje
zapoczątkowane w 1949 roku przez ojca Stefana –
Józefa. Zakład posiada własne zaplecze techniczne
umożliwiające stały rozwój i modernizację produkowanych wyrobów, które odpowiadają wysokim
wymaganiom stawianym współczesnej technologii przerobu drewna. Maszyny nowoczesne pod
względem rozwiązań konstrukcyjnych i proste
w obsłudze odznaczają się bardzo dobrą jakością
i bezawaryjnością. Większość produkcji eksportowana jest niemal do wszystkich krajów Europy,
a także na kontynenty Azji i Afryki.

| Zakład Metalowy Stefan Drozdowski
REKLAMA

Pławo 118, 39-305 Borowa
Tel./fax: +48 17 58 155 95, 58 153 30, 58 153 73
www.drozdowski.com.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TARGI DREMA, plac otwarty, sektor nr 3, stoisko nr 7

PILARKA RAMOWA PIONOWA PRP-58

UNIWERSALNA
OSTRZARKA PIŁ DO DREWNA OS-2M

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prześwit poziomy ramy piłowej: 580 mm
Prześwit pionowy między walcami: 350 mm
Skok ramy piłowej: 300 mm
Prędkość obrotowa wału głównego: 320 obr./min.
Posuw roboczy: 0,5-2,0 m/min.
Wymiary brzeszczotów (dług. × szer. × grubość):
815 × 70 × 1,6 mm
7. Maksymalna ilość pił: 10 szt.
8. Silnik główny: 15,0 kW / 400 V (lub 11 kW)
9. Silnik posuwu: 0,75 kW / 400 V
10. Silnik pompy hydraulicznej: 0,75 kW / 400 V
11. Minimalna długość przecieranej kłody: 1,8 m
12. Minimalna długość przecierania
z osprzętem specjalnym: 1,2 m

13. Minimalna grubość przetarcia (deski):
- 13 mm – standard
- 9 mm – montaż pojedynczy pił
14. Wysokość przecierania kłody
nad gruntem: 880 mm
15. Wysokość torowiska
nad gruntem: 600 mm
16. Docisk walców: hydrauliczny
17. Wymiary gabarytowe pilarki:
1,20 × 1,60 × wys. 2,10 m
18. Całkowita długość zespołu
z torowiskiem: 10 m
19. Masa z kompletnym wyposażeniem:
3200 kg

Rodzaj ostrzonych pił: trakowe, tarczowe, taśmowe do 12 mb
Kształt zęba: dowolny
Wysokość ostrzonych zębów: 5-35 mm
Podziałka ostrzonych zębów: 8-80 mm
Kąt natarcia zębów: 3-30°
Maks. długość ostrzonych pił
trakowych:1800 mm
7. Szerokość pił trakowych:
70 do 180 mm
8. Maks. długość ostrzonych pił taśmowych:
do 12 mb + specjalne prowadniki
9. Szerokość pił taśmowych: 50 do 240 mm
10. Średnice ostrzonych pił tarczowych:
250-1200 mm (na zamówienie do 1500 mm)
11. Masa: 300 kg

3 (39) 2016 r. | MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM
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Elastyczność
wycinania surowca

Linie kapująco-sortujące ZM
Jabłoński produkowane są
w wersji do kłód o średnicy maks.
58 cm i 80 cm.

Latem prace prowadzone ręczną piłą spalinową na placu surowca nie nastręczają
dużych trudności, jednak jesienią i zimą, gdy drewno staje się śliskie i ryzyko
obsunięcia hałdy jest duże, rośnie też ryzyko wypadku. Rozwiązaniem może
być oferowana przez firmę ZM Jabłoński linia kapująco-sortująca, która nie
tylko podnosi poziom bezpieczeństwa, ale także poprawia komfort pracy oraz
optymalizuje wykorzystanie materiału.

„Zastosowanie linii kapującej
pozwala na wyeliminowanie konieczności dodatkowego przekładania drewna, ponieważ cały
transport można od razu wyładować na rampę, skąd materiał
za pomocą podajników jest podawany dalej. W wersji podstawowej
rampa wyposażona jest w pomiar
średnicy, a więc już na tym etapie można klasyfikować surowiec
i zrzucać go do odpowiedniego
zasobnika” – mówi Marek Jabłoński z firmy ZM Jabłoński.
Dzięki temu, że do przetarcia nie trafiają kłody zróżnico-
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wane, ale o konkretnym zakresie średnic, zyskujemy lepszą
optymalizację i wykorzystanie
drewna.

Bogate wyposażenie
w standardzie

Linia kapująco-sortująca
umożliwia sprawne i komfortowe sortowanie surowca pod
względem średnicy oraz długości.
W skład linii wchodzi:
• rampa podawcza – o pojemności od 25 do 90 m³
drewna w dłużycy;
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Zastosowanie linii kapującej pozwala na wyeliminowanie konieczności
dodatkowego przekładania drewna, ponieważ cały transport można od
razu wyładować na rampę.
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•

•

•

rampa unosząca, zapewniająca podawanie kłód po
jednej sztuce;
podajnik łańcuchowy osiowy
wraz z kurtyną pomiarową
i stacją kapującą; kurtyna
pomiarowa może mierzyć
w jednej płaszczyźnie lub
w dwóch, co daje bardziej
precyzyjny, uwzględniający
owalność pomiar średnicy;
stacja kapująca wyposażona jest w układ niezależnych
kleszczeń oraz uchylną rolkę
podporową;
niezależne kleszczenia stabilnie trzymają kłodę, dzięki
czemu cięcie jest precyzyjne
i kłoda nie zakleszczy prowadnicy piły;

Dokładność cięcia w linii wynosi ±1 cm na kłodzie.

•

•
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uchylna rolka podporowa
zmniejsza prześwit między
transporterem wchodzącym i wychodzącym, dzięki
czemu odcinki do 1 m mogą
być zrzucone pod stację lub
mogą przejechać osiowo
w zrzutnie;
transporter wychodzący,
który może być wyposażony w dowolną ilość zrzutni
jedno- i dwustronnych.

Wszystkie transportery są
wykonane na ciężkich łańcuchach płytowych, które gwarantują wieloletnią, bezawaryjną i stabilną pracę w każdych
warunkach pogodowych.

Linie kapującosortujące szyte na
miarę

„Linie kapujące produkowane są zawsze z uwzględnieniem
konkretnych potrzeb i wymagań klienta. Są dwie podstawowe wielkości urządzeń do kłód
o średnicy maks. 58 cm i 80
cm” – mówi Marek Jabłoński.
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów, linię
kapująco-sortującą można
dodatkowo wyposażyć w mechanizm umożliwiający formatowanie końców i odrzucanie
pieńków, które następnie kierowane są do odpowiedniego
zasobnika.
Dokładność cięcia w linii
wynosi ±1 cm na kłodzie.
Dzięki linii do przetarcia nie trafiają kłody zróżnicowane, ale o konkretnym zakresie średnic, co przekłada się
na lepszą optymalizację i wykorzystanie drewna.
jablonski Reklama 31.08.pdf
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| ZM Jabłoński
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Ekonomiczne
przecieranie drewna
Firma Resbud już od ponad dwudziestu lat działa w branży wyrobów tartacznych
i maszyn oraz urządzeń kierowanych do odbiorców z tej gałęzi przemysłu.
Flagowym produktem przedsiębiorstwa są traki taśmowe TP 800 Resbud z ruchomym
zespołem tnącym, przeznaczone do wzdłużnego przecierania drewna.
Głowica tnąca
Skala
Elektryczna listwa
przesuwna brzeszczota
Łoże
Korowarka

Silnik

Docisk hydrauliczny

Pulpit sterowniczy
Obracak kłody

Rolka poziomująca
dodatkowa

Automatyczny nastawnik
grubości cięcia

Hydraulika

Trak TP 800
Regulowane podpory
Podwozie jezdne

Pełne wyposażenie
na starcie lub
w trakcie eksploatacji

Przy użyciu traka TP 800
RESBUD można ciąć kłody
drewniane, listwy krawędziaki,
elementy stolarki budowlanej,
obicia elewacyjne, gonty pokryciowe, zachowując wysoką jakość
i wydajność obróbki i nie ponosząc wysokich inwestycji w park
maszynowy.
Dzięki temu, że trak oferowany jest w różnych wersjach i o
różnych parametrach, można go
w pełni dopasować do specyfiki
danego przedsiębiorstwa. Klient

28

Rolka poziomująca Napinacz hydrauliczny
piły tnącej

może wyposażyć maszynę od
razu w zakładzie produkcyjnym
we wszystkie urządzenia zapewniające jednoosobową obsługę. Jeśli jednak nie dysponuje
wystarczającą ilością środków,
może z powodzeniem rozpocząć
od skromniejszego wyposażenia,
pozostawiając uzupełnienie kolejnych elementów na późniejsze
etapy.
W maszynie do napędu
głównego zastosowano silnik elektryczny o mocy 7,5 kW

MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM | 3 (39) 2016 r.

(opcjonalnie 11 lub 15 kW). Jednostronnie podparta głowica
tnąca posiada funkcję posuwu
automatycznego (przemieszczania się przód/tył) z płynną regulacją prędkości od 0 do 40 m/
min. oraz funkcję elektrycznego
podnoszenia głowicy (góra/dół)
z zastosowaniem motoreduktora.

Załadunek kłody
w kilka sekund

Dla użytkowników, którym
zleży na znacznym podniesie-

Opory kątowe
hydrauliczne
Hydrauliczne ramię załadowcze

niu wydajności, efektywności
i komfortu pracy, producent
oferuje wyposażenie traka TP
800 w hydrauliczny zestaw manewrowania kłodą (zasilany za
pomocą pompy hydraulicznej),
w którego skład wchodzą hydrauliczne ramiona załadowcze.
Każde z nich wyposażone jest
w wydajny siłownik hydrauliczny,
dzięki czemu załadunek kłody
trwa zaledwie kilka sekund. TP
800 wyposażony jest ponadto
w hydrauliczne rolki poziomu-

M A S Z Y N Y

www.4woodi.pl

T A R T A C Z N E

Wszystkie sterowniki cięcia umieszczone są na pulpicie sterowniczym
zamontowanym w przedniej części traka.

W traku TP 800 do napędu głównego zastosowano silnik elektryczny
o mocy 7,5 kW (opcjonalnie 11 lub 15 kW).

jące, które odpowiadają za
wypoziomowanie obu końców
obrabianego kloca.
Hydrauliczny docisk kłody
z podwójnym systemem zacisku
(góra/dół, lewa/prawa) utrzymuje obrabiany kloc w odpowiedniej, unieruchomionej pozycji,
a hydrauliczne urządzenie do
obracania pozwala na szybkie
obrócenie kłody do najlepszej
pozycji kolejnego cięcia. Dodatkowo do wyboru jest wersja stacjonarna lub mobilna – przejezdna z regulowanymi podporami
nożnymi, które mogą okazać się
bardzo przydatne w zależności
od ukształtowania terenu.

Za prawidłowe napięcie piły
w traku odpowiada naciąg hydrauliczny. W celu zachowania
stabilności brzeszczotu dodatkowo istnieje możliwość regulowania podczas cięcia jego
elektrycznej listwy przesuwnej
z poziomu pulpitu operatora.
Torowisko traka TP 800
standardowo wyposażone jest
w opory kątowe (boczne), stero-

Komfort obsługi
gwarantowany

Wszystkie sterowniki cięcia umieszczone są na pulpicie
sterowniczym zamontowanym
w przedniej części traka. Szybkie
i wygodne nastawianie wymaganej grubości cięcia materiału
lub powtórzenie cięcia dowolną
ilość razy umożliwia automatyczny nastawnik grubości cię-

cia (modele ISP-07NT, ISP-09NT,
ISP-010NT). Sterownik posiada
specjalną funkcję ustalonej wysokości powrotnej, dzięki której
możliwe jest cięcie materiału bez
zdejmowania poszczególnych
desek z toru maszyny. W modelach ISP-09NT i ISP-010NT istnieje możliwość wprowadzenia
własnego programu przecieranych kłód.
Trak TP 800 Resbud wyposażony został również
w urządzenie elektroniczne SOFTSTART, odpowiedzialne za łagodny start i hamowanie silnika
głównego głowicy tnącej.

wane manualnie lub hydraulicznie oraz w ręczny, regulowany
docisk kłody, który przytrzymuje
kloc podczas cięcia. Cięcie ostatniej deski ma minimalną grubość
25 mm. Długość cięcia zależy od
ilości zakupionych segmentów.
Standardowo łoże cięcia traka
ma długość 6 m, jednak można je
przedłużyć o 1,5, 3 lub 6 m.
| Resbud

REKLAMA

Stabilny brzeszczot
o przedłużonej
żywotności

Aby wydłużyć żywotność
brzeszczotu traka, w maszynie
jest zamontowana korowarka (podcinak – frez nacinający
korę), która służy do oczyszczania wejścia do piły taśmowej.
Frez korowarki wybiera wszelkie
zanieczyszczenia, a piła ma utorowaną drogę cięcia.

DANE TECHNICZNE TRAKA TP 800
• napęd główny głowicy tnącej – dostępne silniki: 7,5 kW, 11 kW,
• automatyczne sprzęgło,
• podnoszenie głowicy tnącej góra/dół z zastosowaniem
motoreduktora
• elektryczna listwa przesuwna brzeszczotu,
• napinacz hydrauliczny piły tnącej,
• posuw mechaniczny,
• długość – 6 mb,
• załadunek kłody – ręczny,
• średnica kloca – 0,90 m (opcjonalnie dla wersji z poszerzoną
głowicą średnica kloca do 1,10 m),
• wydajność – do 10 m³ na zmianę,
• cięcie ostatniej deski na minimalną grubość 25 mm.
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Niemiecka precyzja,
światowa renoma
Traki marki Serra to doskonale
rozpoznawalne na rynku maszyny,
w których do przetarcia surowca
wykorzystywana jest szeroka taśma.
Modele Africa XE 135 i XE 160 zostały
zaprojektowane jako stacjonarne
maszyny do przecierania szczególnie
twardych gatunków drewna.
Masywna
konstrukcja dla
masywnego surowca

Solidne, 20-milimetrowe
podpory ze stali łączą ze sobą
dwa wysokie dwuteowniki, stanowiąc fundament dla szczególnie ciężkich kłód.
Model XE 160 przeznaczony jest do przecierania kłód
o maksymalnej średnicy 160
mm. W wersji standardowej hydraulicznie sterowany jest posuw
głowicy i regulacja jej wysokości,
ustawianie prowadnika piły, jak
również manipulacja kłody (załadunek, obracanie, mocowanie).
Aby operator miał dobrą
widoczność, jego kabina jest
sterowana hydrauliczne i można ją przestawiać zarówno na
wysokość, jak i na boki. Kabina
operatora dostępna jest również
w wersji „kabrio”. Trak Africa XE

160 napędzany jest silnikiem
elektrycznym o mocy 22 kW
(opcjonalnie 32 kW), a głowica
piły osadzona jest ukośnie. Model ten sprawdza się szczególnie
w przypadku gatunków tropikalnych, stąd też wiele urządzeń
z tej serii pracuje na kontynencie
afrykańskim. W Europie trak ten
wykorzystywany jest w wielu zakładach, które przecierają twarde
gatunki.
Młodszą siostrą modelu
Africa XE 160 jest trak Africa XE
135, który przeznaczony jest do
kłód o maksymalnej średnicy 135
mm. Żaden z modeli nie wymaga budowy specjalnych fundamentów, a ich instalacja nie jest
skomplikowana. W zależności od
gatunku drewna i obsługi wydajność traków może wynieść nawet 40 m³ na zmianę.
| Serra

REKLAMA

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

Maszyny sprawdzą się szczególnie
w przypadku twardych gatunków.

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

Trak Serra Africa XE 160.

DANE TECHNICZNE
Maksymalne wymiary kłody

XE 135

XE 160

Długość

Od 0,7 do 6 m

Od 0,7 do 16 m

Średnica

135 cm

160 cm

Wysokość nad piłą

50 cm

70 cm

Wysokość pod piłą

112 cm

140 cm

Szerokość cięcia

99 cm

140 cm

Wydajność/8h

33 m³

40 m³

Moc silników elektrycznych

18,5 kW, 22 kW, 32 kW

32 kW, 45 kW

szerokość

120 lub 140

150

grubość

1,1

1,3

długość

5520 do 6020

7110 do 7605

manipulacja kłody (załadunek,
obracanie, mocowanie):

hydrauliczne

hydrauliczne

posuw

elektryczny

elektryczny

ustawianie wysokości głowicy

elektryczne

elektryczne

ustawianie prowadnika piły

hydrauliczne

hydrauliczne

korowarka

tak

tak

pojemnik na trociny

tak

tak

cyfrowy wyświetlacz

tak

tak

elektroniczne ustawianie wysokości

tak

tak

wysokość

3,10 m

3,70 m

szerokość

3,50 m

3,50 m

długość

na życzenie

na życzenie

waga

ok. 6 ton

ok. 8 ton

Wymiary taśmy tnącej (mm):

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

Oprzyrządowanie:

Wymiary transportowe:
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Bez pustych przejazdów,
bez strat materiału
Wśród flagowych urządzeń firmy Walter – jednego z największych polskich
producentów obrabiarek do drewna – znajduje się m.in. trak tarczowy pionowopoziomy TTPP 450-550 oraz oflisiarka OP-500 KBA. Obie maszyny powstały
w równej mierze na bazie własnych doświadczeń i pomysłów, co i w oparciu
o sugestie klientów. Co istotne – wszystkie wyroby firmy posiadają wymagane atesty
i certyfikaty – znak bezpieczeństwa B i certyfikat Instytutu Obróbki Skrawaniem.

Oferta firmy Walter poszerza
się z roku na rok i obejmuje
obecnie traki tarczowe, wielopiły, formatówki do drewna, oflisarki, pilarki tarczowe, klockarki,
ostrzałki i rozwieraki do pił, piły
tarczowe, trakowe i taśmowe,
odciągi trocin, a także kompletne linie do przerobu drewna.

Inwestycja,
która szybko się
amortyzuje

Nowoczesna konstrukcja
oflisiarek OP-500 KBA pozwala
na wyrzynanie desek z oflisów
(opołów) po obróbce na traku
tarczowym. Urządzenie może
pracować w linii wraz z innymi
maszynami (trak tarczowy z podajnikiem, wielopiła, przy czym
pryzma i oflisy rozdzielane są
za trakiem). Maszyna sprawdzi
się szczególnie w zakładach
tartacznych średniej wielkości,
pozwalając na efektywne zagospodarowanie surowca drzewnego i ograniczenie jego strat do
minimum. Konstrukcja oflisiarki
i zasady jej działania gwarantują szybki zwrot kosztów zakupu
oraz niezawodną i bezpieczną
pracę dla operatora.
Firma Walter w sprawdzonej i przetestowanej przez wielu
klientów linii oflisiarek OP-500
wprowadziła także pewne ulepszenia i modernizacje. Nowa

Oflisiarka OP-500 KBA

DANE TECHNICZNE OFLISIARKI OP-500 KBA
Standard

Opcja 1

Opcja 2

30 kW

22 kW

18 KW

22 kW

18 kW

15 kW

0-25 m/min.

0-25 m/min.

0-20 m/min.

22 m³

20 m³

17 m³

Min. dł. ciętego oflisu

1200 mm

Maks. dł. ciętego oflisu

2800 mm

Maks. szer. materiału na wejściu

350 mm

Maks. szer. gotowej deski

350 mm

Średnica piły tarczowej

500 mm

Moc silnika wrzeciona prawego
Moc silnika wrzeciona lewego
Prędkość obrotowa wrzecion

1450 obr./min.

Moc silnika posuwu

2,2 kW

Prędkość obrotowa silnika posuwu

1450 obr./min.

Prędkość posuwu
Wydajność na zmianę roboczą
Napięcie zasilające

3 × 400 V

Wymiary gabarytowe bez stołu (dł./szer./wys.)

2650/1800/1360 mm

Długość stołu

3000 mm

Masa obrabiarki

1100 kg
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seria OP-500 KBA ma inny rodzaj konstrukcji, która w całości
wycinana jest laserowo z grubej (15 mm) blachy na centrach
sterowanych numerycznie. Ta
technologia pozwala na seryjną
produkcję, w której każdy kolejny egzemplarz jest identyczny.
Laserowo wycinane są także
wszystkie otwory technologiczne, po czym poszczególne
elementy są spawane, co zapewnia solidność i wytrzymałość konstrukcji.

www.wydawnictwofaktor.pl

Seryjna produkcja maszyn
precyzyjnie dopracowanych
technologicznie nie wyklucza
możliwości dopasowania oflisiarki OP-500 KBA do indywidualnych potrzeb klienta. Piły
pracujące w pozycji poziomej
na dwóch wrzecionach umożliwiają cięcie materiału o szerokości od 120 mm do maksymalnie 350 mm, a długość
ciętego oflisu wynosi od 1200
do 2800 mm. Możliwe jest wyposażenie wrzecion w 1, 2 lub 3

piły o średnicy 500 mm. Dzięki
zastosowaniu takiego rozwiązania otrzymujemy półprodukt
w postaci nieoberżniętych desek z oflisów. W późniejszej fazie obróbki na obrzynarce można uzyskać dowolną szerokość
poszczególnych elementów.
Do wyboru są trzy moce silnika wrzeciona prawego (18, 22,
30 kW) oraz wrzeciona lewego
(15, 18, 22 kW), a moc silnika
posuwu wynosi 2,2 kW. W zależności od wybranych przez klienta rozwiązań maszyna pozwala
na uzyskanie wydajności rzędu
17, 20 lub 22 m3 na zmianę roboczą.

Zamiast tradycyjnej
taśmówki
i obrzynarki
Trak TTPP 450-550.

Trak TTPP 450-550 może zastąpić tradycyjną taśmówkę i obrzynarkę.
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Oferta firmy Walter obejmuje urządzenia, które pozwalają na znaczne usprawnienie
pracy w tartakach, skutecznie
zastępując pracę innych urządzeń. I tak np. trak TTPP 450550 sprawdzi się w mniejszych
zakładach przerobu drewna,
które we własnym zakresie
produkują drewniane elementy
budowlane, ponieważ z powodzeniem może zastąpić pracę
dwóch innych maszyn: tradycyjnej taśmówki i obrzynarki. Trak
może też wchodzić w skład linii produkcyjnej do przerobu
drewna w zestawie z innymi
produkowanymi przez firmę
Walter urządzeniami. Opcjonalnie można doposażyć maszynę
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DANE TECHNICZNE TRAKA TTPP 450-550
Standard

Opcja I

Opcja II

Opcja III

Maks. średnica kłody (mm)

1000

1000

1000

1000

Min. długość kłody (mm)

2000

2000

2000

2000

Maks. długość kłody (mm)

6000

6000

6000

6000

Maks. wymiary wyciętego elementu (mm)

200 × 200

200 × 200

200 × 200

200 × 200

Średnica piły tarczowej (mm)

450/500/550

450

450

450

Moc silników gł. (kW)

2 × 11

2 × 15

2 × 18

2 × 22

Prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min.)

1400

1400

1400

1400

Moc silnika posuwu (kW)

1,5

1,5

1,5

1,5

Prędkość obrotowa silnika posuwu (obr./min.)

1450

1450

1450

1450

Prędkość posuwu (obr./min.)

0-30

0-30

0-30

0-30

Wydajność (m³/8 h)

10

12

15

17

Wymiary gabarytowe bez torowiska dł./szer./wys. (mm)

2860/2130/2190

2860/2130/2190

2860/2130/2190

2860/2130/2190

Wymiary torowiska dł./szer./wys. (mm)

12500/1670/680

12500/1670/680

12500/1670/680

12500/1670/680

Masa obrabiarki bez torowiska (kg)

950

950

950

950

REKLAMA

Piły pracujące w pozycji poziomej na dwóch wrzecionach umożliwiają
cięcie materiału o szerokości od 120 do 350 mm.

w hydrauliczne mocowanie, poziomowanie i zaciskanie kłody.
Jako pierwszy producent
w Polsce firma Walter wprowadziła do traka dwie jednocześnie pracujące piły: jedną
w pionie, drugą w poziomie, które tną w obie strony do przodu
i tyłu, co pozwala uniknąć tzw.
„pustych przejazdów”.
Długość obrabianej kłody
(długość cięcia) w traku wynosi standardowo 6 m, zaś jej
maksymalna średnica to 1 m.
W wersji podstawowej maszyna
wyposażona jest w silniki główne o mocy 2 x 11 kW, jednak
opcjonalnie dostępne są również 2 x 15 kW lub 2 x 18 kW.

Istnieje możliwość zaadaptowania traka tak, aby uzyskać wymiar 24 x 20 mm. Opcjonalnie
maszyna może ciąć elementy
do 12 mb.
Przy piłach o średnicy 450
mm otrzymujemy elementy
o wymiarach 15 x 15 mm, a w
standardowej wersji (przy piłach
o średnicy 550 mm) elementy o wymiarach 20 x 20 mm.
W zależności od wybranego
wariantu wyposażenia podczas
jednej ośmiogodzinnej zmiany
na traku TTPP 450-550 można obrobić 10, 12, 15 lub 17 m3
surowca.
| Walter
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Wyposażenie tartaków

w części zamienne i modernizacje maszyn
Ponad 1500 różnych części zamiennych do szerokiej
gamy urządzeń tartacznych – tak w skrócie można
scharakteryzować ofertę firmy Trak-Las z Ostródy. Oferta
katalogowa nie jest jednak żadnym ograniczeniem dla klientów
o specyficznych potrzebach, bo polski producent na życzenie
zamawiającego może dostosować wymiary części zamiennych.
Jest kwestią oczywistą, że wymiana najbardziej eksploatowanych części maszyn tartacznych:
prowadnic, segmentów, łożysk,
suwaków lignofolowych, to sposób na przedłużenie ich żywotności. Ważne jednak, aby części te
były wytwarzane ze zgodnością
materiałową urządzeń producenta, co zagwarantuje bezawaryjną
i bezpieczną dla operatorów eksploatację maszyn.
„Wszystkie oferowane
przez nas części zamienne do
popularnych urządzeń tartacznych są produkowane z pełną
zgodnością materiałową pro-
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ducenta. Są to m.in. części do
traków: DTRA, GRA, GKT, FTAA,
DTPC; obrzynarek: DPPA, DPPC;
prowadnice, segmenty, suwaki
lignofolowe, klocki żeliwne, ramy
piłowe, części do wózków trakowych, łożyska, pierścienie,
uszczelniacze czy urządzenia
rozdzielcze DTKA” – mówi Mariusz Laskowski, współwłaściciel firmy Trak-Las.
Jednym z rozwiązań przedłużających żywotność części
są segmenty skręcane na walce traka, które pozwalają na
łatwy ich montaż i demontaż
bez uszkodzenia wału. Dzięki
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temu wydłuża się czas pracy
walca i jednocześnie zwiększa
oszczędności.
W firmie Trak-Las tartacznicy mogą się również zaopatrzyć w narzędzia takie, jak: piły
tarczowe i taśmowe, tarcze do
ostrzenia, noże do rębaków, przeciwnoże, prowadnice, łańcuszki
Epcz oraz ostrzałki. Obok części
zamiennych do polskich traków
w ofercie producenta dostępne
są także części zamienne (głównie ramy traków i prowadnice)
do maszyn rosyjskich, których
sporo pracuje w polskich tartakach. Trak-Las realizuje też za-

SZEROKI WYBÓR
CZĘŚCI ZAMIENNYCH
DO TRAKÓW:
• części do traków polskich
DTRA, GRA, GKT, FTAA,
DTPC,
• części do traków rosyjskich,
LINK, HOFFMANN,
• części do obrzynarek DPPA,
DPPC,
• prowadnice,
• segmenty,
• suwaki lignofolowe,
• klocki żeliwne,
• ramy piłowe,
• części do wózków trakowych,
• urządzenia DTKA (wory),
• łańcuchy,
• piły trakowe,
• piły trakowe, taśmowe,
• uchwyty (wieszaki) do pił,
• tarcze do ostrzenia,
• hydraulika do traków,
• łożyska,
• pierścienie i uszczelniacze,
• paski klinowe,
• pasy pędne,
• falowniki,
• manometry,
• wilgotnościomierze,
• noże do rębaków,
• przeciwnoże,
• prowadnice i łańcuszki Epcz,
• ostrzałki,
• walcarki,
• sprzedaż używanych maszyn
tartacznych,
• części na zamówienie klienta,
• usługi w zakresie zmiany
posuwu mechanicznego na
posuw z falownikiem,
• okuwanie i walcowanie pił,
• regeneracja podzespołów.

M A S Z Y N Y

www.4woodi.pl

mówienia na części do traków
LINK, HOFFMAN na podstawie
dostarczonych wzorów lub rysunków.

Przebudowy
i modernizacje
maszyn

Nie każde przedsiębiorstwo, zwłaszcza takie, które
dopiero rozpoczyna działalność,
może sobie pozwolić na zakup
nowych maszyn tartacznych.
Trak-Las wychodzi naprzeciw
takim klientom, oferując im
maszyny używane.

T A R T A C Z N E

„Wykonujemy także przebudowy urządzeń tartacznych. Są
to na przykład zmiany posuwu
z mechanicznego na posuw
z falownikiem czy instalacja
stacji hydraulicznych – z takiej
możliwości często korzystają
zakłady, które w związku z poszerzeniem profilu działalności
potrzebują udoskonalenia lub
zmodernizowania dotychczasowego parku maszynowego, ale
nie chcą inwestować w nowe,
drogie urządzenia” – podsumowuje Mariusz Laskowski.
| TRAK-Las

REKLAMA

3 (39) 2016 r. | MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM

35

S U S Z A R N I E

www.wydawnictwofaktor.pl

Kondensacyjne suszenie drewna
– skutecznie, tanio, ekologicznie
Wśród zalet nowoczesnej technologii kondensacyjnego suszenia drewna na
pierwszym miejscu trzeba wymienić wysoką jakość surowca – bez spękań,
przebarwień, odkształceń. Warto też pamiętać o niskich kosztach inwestycyjnych
oraz ekologiczności takiego rozwiązania. Kondensacyjne suszarnie do drewna
oferuje firma Grobelny.
Jakość surowca na
pierwszym miejscu

W tradycyjnych suszarniach
wilgotne powietrze po przejściu
przez stos drewna wyrzucane
jest do atmosfery. W suszarniach kondensacyjnych ciepło
zawarte w masie powietrza jest
całkowicie wykorzystywane do
podgrzewania suszarni, a wykroplona w agregacie suszarniczym
woda o niskiej temperaturze jest
odprowadzana na zewnątrz pomieszczenia. Wykorzystane jest
tu rozwiązanie potocznie zwane
pompą ciepła.
W efekcie – dzięki niższej
temperaturze oraz stosunkowo
niskiej prędkości przepływu powietrza w komorze drewno nie
pęka, nie przebarwia się ani nie
odkształca. Suszarnia kondensacyjna jest też całkowicie przy-

jazna dla środowiska oraz dla
najbliższego otoczenia.
Takie rozwiązanie ma również swoje walory ekonomiczne. Niskie koszty inwestycyjne,
wyeliminowanie konieczności
budowy kotłowni, możliwość
zaadaptowania istniejących pomieszczeń przekładają się na zasobność portfela inwestora. Do
obsługi suszarni nie trzeba też
zatrudniać stałej obsługi. Zużycie
energii elektrycznej jest porównywalne z tradycyjną suszarnią.
W trakcie procesu suszenia w zasadzie nie ma potrzeby grzania komory. Podgrzanie
suszarni jest potrzebne tylko
w dwóch przypadkach: przed
uruchomieniem agregatu suszarniczego (temperatura początkowa cyklu dla drewna miękkiego
to ok. +18°C, dla drewna twar-

dego ok. +28°C), w końcowym
etapie suszenia grubego, twardego drewna. Poza wyżej opisanymi przypadkami dodatkowe
źródła ciepła w kotłowni należy
bezwzględnie wyłączyć. Wadą
suszenia kondensacyjnego jest
wydłużenie czasu suszenia o ok.
30% przy drewnie miękkim do
50% przy grubych elementach
z drewna twardego.

Suszenie
kondensacyjne

Drewno ułożone w poprzek
przepływającego powietrza musi
wypełniać możliwie szczelnie
cały przekrój suszarni. W przypadku braku takiej możliwości
wolne przestrzenie należy zastawić odpowiednimi przegrodami.
Po załadowaniu drewna komorę
należy podgrzać przy pracujących wentylatorach obiegowych
do temperatury minimum +18°C

(w przypadki drewna miękkiego)
lub minimum +28°C (drewno
twarde). Czas przetrzymania
w zadanej temperaturze wynosi minimum 24 godz. W czasie
podgrzewania drewna agregat
suszarniczy musi być podłączony
do sieci elektrycznej.
Należy pamiętać, aby przed
pierwszym włączeniem agregatu wilgotność względna powietrza nie była niższa niż 90% rH
dla drewna miękkiego i 97% rH
dla drewna twardego. Grube elementy z drewna twardego zaleca się przetrzymać minimum 24
godz. w wilgotności ok. 100% rH.
Suszenie należy prowadzić według szczegółowych opracowań
technologicznych, a w przypadku
ich braku według zasad podanych na dostarczonym z suszarką wykresie. W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury
należy włączyć przewietrzanie

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWEGO MODELU OP5L
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Masa urządzenia

100 kg

Napięcie zasilania

400 V; 50 Hz

Ilość wentylatorów

1 szt., średnica 450 mm

Czynnik chłodniczy

R404A lub R507

Wymiary

1400 x 500 x 1570 mm

Zdolność wykraplania wilgoci

380 kg/24 godz. dla +30°C i 97% rH

Temperatura pracy

od +10°C do +45°C

Zdolność osuszania

do 6% wilgotności względnej drewna

Moc silnika sprężarki

od 3,5 do 4,5 kW

Pobór prądu sprężarki

7,5 A (szczytowo)

Moc silnika wentylatora

0,55 kW

Pobór prądu wentylatora

1,4 A

S U S Z A R N I E
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komory, tak by temperatura nie
przekraczała dopuszczalnych
wartości. Po osiągnięciu odpowiedniej suchości drewna należy
wyłączyć agregat i przez okres
kilku godzin do kilku dni wystudzić powoli drewno. Pozwoli
to na wyrównanie wilgotności
w całej masie i rozładowanie naprężeń. Przeciętny czas suszenia
drewna do wilgotności 8% wynosi 12 dni (drewno miękkie) lub
30 do 60 dni (drewno twarde).
Skracanie cyklu może prowadzić
do pękania drewna lub jego zasklepienia.

Kondensacyjna
suszarnia na
zamówienie

Kondensacyjne osuszacze
wykonywane są na zamówienie
dla drewna miękkiego i twardego dla komór o pojemności od
5 do 100 m³. W zależności od
wielkości mogą być ruchome (na
kołach) lub stacjonarne, a sterowanie może odbywać się ręcz-

nie lub półautomatycznie. Moc
zainstalowana wynosi od 2 do
30 kW.
Na życzenie firma Grobelny wykonuje również suszarki
wysokotemperaturowe, które

umożliwiają spełnienie warunków dyrektyw unijnych dotyczących surowca drzewnego
w obrocie międzynarodowym.
Suszarnie objęte są 24-miesięczną gwarancją. Na życzenie

firma Grobelny oferuje również
dostarczenie kompletnych
komór suszarniczych wraz
z montażem.
| Grobelny

REKLAMA

ul. Armii Poznań 2e, 62-030 Luboń
tel./fax: +48 (61) 8131 500, +48 (61) 8102 001
e-mail: biuro@grobelny.com.pl
www. grobelny.com.pl

SUSZENIE
KONDENSACYJNE
• Energooszczędne
• Przyjazne środowisku
• Nie wymagają kotłowni
• Najwyższa jakość wysuszonego drewna
• Sprawdzone w pracy od 25 lat
• Również do euro palet
• Sterowanie półautomatyczne
• Komory od 1 do 100 m3 drewna
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Kształtowe ostrzenie
pił taśmowych
Piły taśmowe pracują w bardzo ciężkich warunkach, dlatego wszystkie z czasem ulegają zużyciu. Sposób, w jaki są eksploatowane, ma duży wpływ na żywotność narzędzia,
a prawidłowe użytkowanie zgodne z zaleceniami oraz odpowiednia konserwacja spowodują, że piły będą długo i sprawnie pracowały. Na ich żywotność ma też wpływ proces
ostrzenia. Zastosowanie technologii ostrzenia kształtowego pozwala na zachowanie
jednakowej geometrii każdego zęba, a jednocześnie jest bardzo proste. Urządzeniem
wykorzystującym ściernice kształtowe jest ostrzarka SOPT-125/k firmy Boran.

Jak ostrzyć piły?

Podstawowym zabiegiem,
któremu należy poddawać piły
w trakcie codziennej eksploatacji, jest ostrzenie. Proces
ten należy przeprowadzać tak,
aby zachować wszystkie parametry oraz właściwości ostrza.
Parametry ostrzy różnią się
w zależności od obrabianego
materiału, w związku z czym ich
zmiana w procesie ostrzenia ma
istotny wpływ na jakość przecierania drewna. Piła w trakcie
cięcia poddawana jest gięciu
oraz prostowaniu, naprężeniom
wynikającym z naciągu, a także
działaniu temperatury. Czynniki

te mają istotny wpływ na piłę,
powodując zmęczenie materiału. Dlatego po pracy piła zdjęta
z maszyny powinna odpocząć
przed ostrzeniem.
Proces ostrzenia należy
wykonywać tak, aby ostrzony
był cały profil zęba. W trakcie
użytkowania na profilu piły,
w przestrzeni pomiędzy zębami
oraz na płaszczyźnie przyłożenia tworzą się mikropęknięcia,
które następnie są usuwane
w procesie ostrzenia. Ostrzenie
tylko płaszczyzny natarcia lub
płaszczyzny natarcia i przyłożenia z pominięciem przestrzeni
pomiędzy zębami powoduje po-

W przypadku ostrzenia kształtowego profil zęba uzyskiwany jest ze
ściernicy kształtowej z nasypem borazonowym.
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zostawanie mikropęknięć, które
z czasem powiększają się i prowadzą do pęknięcia brzeszczotu.
Warstwa zbieranego materiału
w procesie ostrzenia powinna
być różna na profilu zęba. Płaszczyznę przyłożenia oraz przestrzeń między zębami należy
szlifować bardziej ze względu na
pojawiające się mikropęknięcia,
natomiast płaszczyznę natarcia
w mniejszym stopniu – tak, aby
ponownie nadać ostrość krawędziom tnącym.
Grubość warstwy ostrzenia
powinna być dobrana w taki
sposób, aby nie dopuścić do
przegrzania piły w wyniku zbyt
dużej siły nacisku ściernicy na
szlifowaną powierzchnię. Przegrzanie piły może powodować
dwa różne efekty: odpuszczenie
lub dodatkowe zahartowanie.
W przypadku odpuszczenia piła
traci swoją twardość, w związku
z czym tępi się szybciej. W momencie, gdy piła ulega dodatkowemu zahartowaniu, powstaje
warstwa przy powierzchni
o zwiększonej twardości i podatności na wykruszanie. Poniżej tej warstwy materiał zostaje
odpuszczony.
Aby zapewnić prawidłowe wyostrzenie całego profilu
zęba oraz zapobiec przegrzaniu, ostrzenie jednej piły powin-

no odbywać się w kilku cyklach.
Ostatni cykl ostrzenia powinien
być bardzo płytki, wykańczający, potocznie zwany wyiskrzającym.
Istnieją dwa rodzaje ostrzenia pił taśmowych: obwiedniowe
oraz kształtowe. Ostrzenie obwiedniowe polega na odwzorowaniu profilu zęba na podstawie
ustawień ostrzarki oraz kształtu
krzywki. Natomiast w przypadku ostrzenia kształtowego profil
zęba uzyskiwany jest ze ściernicy kształtowej z nasypem borazonowym.

Ostrzarka SOPT-125/k

N A R Z Ę D Z I A
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Ostrzarka SOPT-125/k ostrzy
w trybie automatycznym
i wyposażona jest
w programowany licznik, na
którym zadawana jest ilość
zębów oraz ilość cykli ostrzenia.

sowanie tej technologii daje wiele
korzyści w codziennym użytkowaniu. Ostrzenie kształtowe jest
znacznie łatwiejsze w praktyce,
a szlifowanie zębów przebiega

dużo szybciej niż w przypadku
ostrzenia obwiedniowego. Cały
profil zęba ostrzony jest jednocześnie, w związku z czym nie
ma konieczności doboru nastaw
maszyny do kształtu zęba. Dużą
zaletą tego typu ostrzenia jest
zachowanie jednakowej geometrii każdego zęba.
Ostrzarka SOPT-125/k ostrzy
w trybie automatycznym i wyposażona jest w programowany licznik, na którym zadawana
jest ilość zębów oraz ilość cykli

I
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ostrzenia. Podziałka ostrzonych
pił wynosi 22,2 mm, długość
ostrzonych pił od 2,5 do 5 m,
a szerokość od 25 do 50 mm.
Ostrzarka wyposażona jest
w układ chłodzenia. Konstrukcja
urządzenia pozwala na ostrzenie
obwiedniowe przy zastosowaniu
odpowiedniej krzywki. Firma BORAN wykonuje krzywki do ostrzenia obwiedniowego na indywidualne zamówienie.
| Boran

REKLAMA

Ostrzenie kształtowe
– łatwiej, szybciej,
precyzyjniej

Firma BORAN z Siedlec produkuje ostrzarki do pił taśmowych. Model SOPT-125/k przeznaczony jest do kształtowego
ostrzenia pił taśmowych z wykorzystaniem ściernic borazonowych o średnicy 127 mm. Zasto-
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Sprawny i szybki montaż
metalowych łączników ciesielskich
Wśród szerokiej gamy urządzeń pneumatycznych do wbijania gwoździ
marki PREBENA znajduje się także model przeznaczony do montażu
łączników ciesielskich metalowych, dzięki którym znacząco usprawnimy
i przyspieszymy prace ciesielskie. Łączniki te zwiększają nośność oraz
trwałość więźby dachowej pod warunkiem, że są odpowiednio zamontowane.

Aby więźba dachowa i inne
elementy ciesielskie były wykonane solidnie, konieczna jest
dbałość o właściwy montaż
ciesielskich łączników metalowych. Jednak dziś rynek poszukuje również takich rozwiązań,
które umożliwią przeprowadzenie tych prac sprawnie i szybko.
Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są urządzenia pneumatyczne do wbijania gwoździ
firmy PREBENA.

Certyfikowane
gwoździe anchor

Producenci łączników ciesielskich zalecają stosowanie
certyfikowanych gwoździ zgod-

nie z normą Eurokodu5 (klasa
2). Gwoździe te charakteryzują się specjalną budową pierścienia, który jest tak wyprofilowany, aby łatwo wchodził
przy wbijaniu, lecz zahaczał
się o włókna drewna przy wyrywaniu.
Firma PREBENA jako doświadczony producent łączników oferuje specjalne, certyfikowane gwoździe ocynkowane
typu ANK (anchor) o średnicy
4 mm i długości od 40 do 60
mm. Dzięki temu, że są one
łączone plastikiem w paski,
ich załadunek do magazynka
gwoździarki jest bardzo łatwy
i szybki.

Gwoździe ocynkowane
typu ANK (anchor) o średnicy 4 mm
i długości od 40 do 60 mm są łączone plastikiem
w paski, dzięki czemu ich załadunek do magazynka
gwoździarki jest bardzo łatwy i szybki.

Gwoździarka
wibracyjna
ST2-ANK60

Pneumatyczna gwoździarka wibracyjna – model ST2-ANK60.
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Aby poprawnie wbić
gwóźdź typu anchor w złącze, które często występuje
w trudno dostępnych miejscach, niemiecki producent
zaprojektował pneumatyczną
gwoździarkę wibracyjną – model ST2-ANK60. Wystający
z nosa gwoździarki gwóźdź
umożliwia precyzyjne wycelowanie w otwór w złączu ciesielskim. Wibracyjny tryb wbijania
gwoździa daje możliwość kontrolowania głębokości wbijania oraz większe bezpieczeń-

stwo w przypadku nietrafienia
w otwór, a także eliminuje „zabłąkane” rykoszety. Dodatkowo
ten sposób wbijania gwoździ
jest mniej szkodliwy dla struktury drewna, co jest istotnym
aspektem w przypadku zbijania
konstrukcji, jaką jest więźba
dachowa.
Gwoździarka ST2-ANK60
wykorzystuje gwoździe łączone
plastikiem pod kątem 25˚ typ
ANK o średnicy 4 mm i długości od 40 do 60 mm. Zużywa
ok. 3 litry powietrza na wbicie.
Urządzenie jest lekkie i poręczne, co pozwala na łatwy
dostęp do miejsc, do których

N A R Z Ę D Z I A

www.4woodi.pl

I

A K C E S O R I A

Gwoździarka pozwala na łatwy dostęp do miejsc, do których trudno
dotrzeć.

trudno dotrzeć. To profesjonalne urządzenie, które skróci
czas i zwiększy wydajność pracy, jednocześnie zapewniając

prawidłowe połączenie złączy
ciesielskich zgodnie z panującymi przepisami.
| PREBENA

REKLAMA
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Wysoka wydajność, zmniejszone
straty w obrabianym materiale
Stellitowane, cienkotnące piły taśmowe firmy PRETA to rozwiązanie dla tych
przedsiębiorstw, którym zależy na zredukowaniu do minimum strat w obrabianym
materiale w czasach, kiedy koszty drewna znacząco wzrosły. Jako wieloletni
uczestnik targów DREMA także w tym roku PRETA zaprezentuje swoim stałym
i nowym klientom cienkotnącą piłę taśmową do cięcia cienkich płyt i desek.

Piły cienkotnące

Nowy model, podobnie jak
wszystkie stellitowane piły
taśmowe oferowane przez firmę PRETA, wykonany jest ze
szwedzkiej stali UDDEHOLM.
Dzięki czystości podstawowych materiałów i precyzyjnej
kontroli metod obróbki cieplnej
stosowanej w produkcji stal
ta osiąga najwyższą jakość
na świecie. Posiada właściwą
kombinację twardości i plastyczności (giętkości, elastyczności). Te właściwości wpływają na wysoką odporność na
zużycie i zmęczenie materiału
oraz dobrą sprężystość i wytrzymałość produktu końcowego. Szerokość brzeszczotów pił
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wynosi od 50 do 100 mm, rzaz:
od 1,1 mm, grubość blatu: 0,7
mm, a zęby pił są stellitowane.

Piły opłacalne
w eksploatacji

Precyzyjna płaskość powierzchni materiału sprzężona z nadzwyczajnie wysokim
stopniem czystości stali UDDEHOLM sprawia, że wyprawienie
piły jest łatwiejsze i bardziej
trwałe w stosunku do innych
stali. To z kolei zapewnia niskie
koszty produkcji i wysoką oraz
jednolitą jakość piły. Takie piły
taśmowe umożliwiają poprawę
wydajności procesu przecierania drewna.
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Stellitowane zęby piły zapewniają dłuższą pracę, a co
się z tym wiąże – trzeba je rzadziej regenerować, co przekłada
się oczywiście na zmniejszenie
kosztów eksploatacji.
Decydująca jest znaczna
oszczędność drewna. Dzięki
zastosowaniu cienkotnących pił
taśmowych ze standardowych
bloków udaje się uzyskać jedną
do dwóch lamel więcej. Dzięki
małej grubości rzazu piła znajduje zastosowanie przy cięciu
cienkich płyt i desek. Narzędzie
jest przy tym bardzo wydajne,
a przecięte za jego pomocą lamele mają gotową do klejenia
powierzchnię oraz nie wymagają dalszej obróbki przez dodatkowe czynności robocze.

Minimalne straty
w drewnie

Kolejnym, równie ważnym
atutem piły jest jej bardzo wysoka precyzja, dzięki której uzyskuje się minimalne straty podczas cięcia, co z kolei zapewnia
praktycznie maksymalną ilość
uzyskiwanego materiału. Zęby
cienkotnącej piły stellitowanej charakteryzują się również
dopasowaną geometrią, która
przyczynia się do tego, że straty
w drewnie są tak małe. Geometria zębów pozwala na uzyskanie doskonałej jakości cięcia
również w przypadku drewna

twardego i tropikalnego. Jak
zapewnia producent, efektywne
piły zwiększają wydajność pracy przy cięciu klocków drewnianych na wysokiej jakości lamele
i cienkie arkusze.
Dzięki ekstremalnie niskim
stratom na cięciu cienkotnące
piły taśmowe najnowszej generacji przekonują godnym uwagi
wzrostem osiągów i wydajności. Są one rezultatem efektów
oszczędnościowych, które dotyczą zarówno materiału, jak
i nakładów czasowych oraz
zwiększają stopień spełnienia
wszystkich wymogów obróbki.
Cienkotnące piły taśmowe
mają zastosowanie przy rozcinaniu materiałów drewnianych
czy alternatywnych, mokrych
i suchych, umożliwiając precyzyjne cięcie przy minimalnych
stratach materiału i niezwykłej
jakości powierzchni przecięć.
Dzięki małym rzazom, dużej
precyzji cięcia oraz perfekcyjnemu dopasowaniu do różnych
maszyn i materiałów piły do
cięcia cienkich płyt i desek pozwalają na uzyskiwanie wysokiej
efektywności.

Dobre prowadzenie
pił taśmowych

Oprócz narzędzi do obróbki
drewna, w tym pił taśmowych,
PRETA oferuje klientom również
klocki dociskowe do prowadzenia

N A R Z Ę D Z I A
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Klocki dociskowe

pił taśmowych. Dzięki udanemu
połączeniu dwóch przeciwstawnych cech – niskiego współczynnika tarcia i elastyczności,
opracowano idealny materiał na

klocki dociskowe do pił taśmowych, który powstał w rezultacie
wieloletnich badań i testów.
Dzięki dobraniu odpowiednich środków smarnych klocki

mają niski współczynnik tarcia
i nie powodują nagrzewania się
piły. Są odporne na temperaturę do 150°C, przez co piła zachowuje wyjściowy stan naprężenia. Z drugiej jednak strony
materiał ten jest stosunkowo
elastyczny, co jest szczególnie
istotne wówczas, gdy elementy
kory uderzą w klocek. Ponieważ
materiał nie jest kruchy, to klocek nie pęka.
Opracowany przez producenta ze Swarzędza materiał jest odporny na ścieranie,
bardzo wolno się zużywa i nie
trzeba go często wymieniać. Posiada cechę samosmarowania.
Jednocześnie nie zmienia swoich
właściwości w kontakcie z olejem, wodą, lodem, jak również
słabymi kwasami i zasadami.
Dostępne w ofercie PRETY
klocki dociskowe mogą być stosowane do traków: Primultini,
Bongioanni, Artiglio, Ustunkarli,

I
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Mebor. Wykonywane są różne
warianty klocków w zależności
od modelu maszyny. Proponowane są również półprodukty w postaci płyt lub pasków
o różnej długości, szerokości
i grubości. Klient może zamówić
odpowiedni element materiału
(blok) i sam wykonać odpowiadający mu kształt.
| PRETA

REKLAMA

PRODUCENT PRAS PRÓŻNIOWYCH
Z@WILKING.COM.PL
WWW.PRASYPROZNIOWE.PL

TEL. 22 675 89 38
TEL. KOM. 602 215 898

PRASA MEMBRANOWA BEZ GRZANIA
OD 12 500 ZŁ NETTO
PRASA MEMBRANOWA Z GRZANIEM
OD 17 500 ZŁ NETTO
PRASA DO FOLII PCV
OD 22 500 ZŁ NETTO
PRASA DO PŁYT MINERALNO-AKRYLOWYCH
OD 17 500 ZŁ NETTO
PRASA DO LAMINOWANIA SZKŁA
OD 22 500 ZŁ NETTO
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Rolki
posuwowe
– z katalogu
i na zamówienie
Dynamiczny rozwój rynku obrabiarek do drewna stawia przed firmami z branży
nowe wyzwania. Rosnąca konkurencja oraz zwiększające się zapotrzebowanie na
produkty spowodowało, że w dzisiejszych czasach dla producenta każda sekunda jest
na wagę złota, a częste przezbrajanie maszyn generuje na przestrzeni roku olbrzymie
straty. Z tego powodu osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu na produkcji
szukają najlepszych rozwiązań, gwarantujących zniwelowanie czasu przestojów
technologicznych. Ciekawą ofertę ma dla nich firma ITA TOOLS.
Jedną z podstawowych maszyn,
jaka znajduje zastosowanie w firmach zajmujących się obróbką
drewna, są strugarki. Ich płynna
i nienaganna praca odgrywa
bardzo ważną rolę, zwłaszcza
w przetwórstwie drewna, gdzie
coraz większą uwagę zwraca się
na odpowiednie wykorzystanie
materiału. Niestety, nadal niewielu klientów ma świadomość,
jak istotne zadanie spełniają
w strugarkach rolki posuwowe.
Stosowanie zużytych kół powoduje, że maszyna nie może pracować w pełnym zakresie swoich
możliwości.
Dlatego ITA TOOLS nawiązało współpracę na zasadzie
wyłącznej dystrybucji na terenie
Polski ze słoweńską firmą – ELASTOMERI, która od wielu lat dostarcza koła posuwowe do strugarek, okleiniarek, grubościówek,
szlifierek, podajników czy nakładarek kleju dla klientów nie tylko
w Europie, ale na całym świecie.
Najwyższe standardy, gwarancja
jakości oraz elastyczność produkcji pozwoliły uzyskać pozycję
jednego ze światowych liderów
oraz uznanie nawet najbardziej
wymagających klientów.
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Rolka posuwowa
na miarę produkcji
klienta

ITA TOOLS już teraz świadczy usługi profesjonalnego doradztwa spośród produktów
marki ELASTOMERI, która
swoje rozwiązania tworzy na
podstawie wieloletniego doświadczenia, sięgającego lat
70. XX wieku. Tym, co wyróżnia
słoweńskiego producenta na tle
konkurencji, jest z pewnością
szeroka oferta, dzięki której każdy klient może otrzymać rolkę
dedykowaną właśnie do jego
procesu produkcji.
Szeroki zakres doboru
komponentów takich jak materiał rdzenia, rodzaj ogumienia
czy profil zęba oraz doradztwo
specjalistów pozwala zminimalizować zagrożenie uszkodzenia materiału, ślizgania się
wewnątrz maszyny bądź nadmiernego zużywania się rolek.
Dodatkowym atutem ELASTOMERI jest możliwość produkcji nawet jednostkowych zamówień specjalnych w krótkim
terminie, co doceniają zwłaszcza posiadacze maszyn o niestandardowych rozwiązaniach.
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DOSTĘPNE PROFILE ZĘBÓW
Profil A

Profil B

Profil C

Profil D

Uniwersalny profil
z ogranicznikiem zagłębienia.
Drewno suche, europejskie.

Duży ząb samoczyszczący.
Drewno mokre, twarde
i zabrudzone.

Ząb o płytkim zagłębieniu.
Drewno miękkie, suche.

Wzór producentów maszyn –
drewno suche.

Profil E

Profil F

Profil G

Profil H

Wzór producentów maszyn
– drewno suche; większe zęby
– możliwość większych
posuwów.

Wzór producentów maszyn
– drewno suche; większe zęby
– możliwość większych
posuwów.

Agresywny ząb.
Drewno mokre, brudne.

Agresywny, duży ząb, drewno
egzotyczne, bardzo twarde.

Oprócz nowych produktów
firma ELASTOMERI świadczy
także profesjonalne usługi regeneracji rolek gumowych, poliure-

tanowych, silikonowych, chromowanych z zębem, wałów szlifierek
szerokotaśmowych czy napraw
uszkodzonego rdzenia.
| ITA TOOLS

REKLAMA

wyłączny dystrybutor
marki Elastomeri w Polsce
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Nowa seria dociskaczy GN 820.3 i 820.4

Dociskacze poziome
z blokadą otwarcia
Elesa+Ganter, światowy lider w produkcji standardowych elementów maszyn,
wprowadziła na rynek innowacyjne dociskacze przeznaczone do zastosowań
w urządzeniach i maszynach narażonych na drgania. Nowe produkty noszą
oznaczenie GN 820.3 i GN 820.4 i zostały skonstruowane tak, by uniemożliwić
przypadkowe otwarcie. Specjalny mechanizm wbudowany w dociskacze blokuje się
automatycznie podczas zamykania. Otwarcie go jest możliwe tylko po świadomym
zwolnieniu mechanizmu blokady.

Oferowana przez przedsiębiorstwo nowa seria dociskaczy
jest odpowiedzią na potrzeby
zgłaszane przez klientów. Wibracje pracujących maszyn
mogą spowodować samoczynne otwieranie się różnego typu
zapięć i wywołać zagrożenie.
„Bezpieczeństwo operatorów urządzeń przemysłowych
jest zawsze traktowane priorytetowo przez konstruktorów

Elesa+Ganter, a nowe dociskacze z blokadą bezpieczeństwa
są tego najlepszym przykładem” – mówi Filip Granowski,
Dyrektor ds. Sprzedaży Elesa+Ganter Polska.

Bezpieczeństwo
w dwóch wariantach

Nowe serie dociskaczy
z blokadą bezpieczeństwa
bazują na jednym z najpopu-

larniejszych modeli dociskaczy
poziomych GN 820, który został
dodatkowo wyposażony w nowatorski system zabezpieczający przed otwarciem na skutek
nieumyślnego działania lub silnych drgań.
Otwarcie dociskacza jest
możliwe dopiero po zwolnieniu
zaczepu bezpieczeństwa. Służy
do tego przycisk mechanizmu
znajdujący się pod ramieniem

dźwigni dociskacza. Konstrukcja mechanizmu umożliwia wygodną obsługę dociskacza przy
pomocy jednej ręki. Dodatkowo
specjalny kształt rękojeści dźwigni chroni operatora przed zranieniem (przytrzaśnięciem dłoni).
Serię GN 820.3 różni od GN
820.4 jedynie sposób mocowania. W pierwszym przypadku
dociskacz posiada przylgę poziomą, zaś w drugim pionową.

3 (39) 2016 r. | MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM

47

A K C E S O R I A

.9

m

m

in

.9

Typ PL
ramię pełne z uchem
do przyspawania

0

www.wydawnictwofaktor.pl

in

Typ OL
ramię pełne z uchem
do przyspawania

I

0

N A R Z Ę D Z I A

oś obrotu ramienia
dociskowego

Typ ML
rozwidlone ramię z
dwoma przesuwnymi
nakładkami

h1

h1

oś obrotu ramienia
dociskowego

Typ NL
rozwidlone ramię z
dwoma przesuwnymi
nakładkami

FH
r

zaczep bezpieczeństwa

FH

r

Typ ML

Typ OL

d1

d1

zaczep bezpieczenstwa

l1
Typ NL

Typ PL

d1

d1

h3
h2
m3
m2

s1

h2

h4

h3
l2
element dociskowy

l3

d2

l3

l2

element dociskowy

l4

l3

b2

m1
b1

ucho do
przyspawania

b4

b2

m2
m3

s2

b3

b1
m1

a

b3

d2
ucho do
przyspawania

s

h4

l1

a

Budowa dociskacza poziomego GN 820.3.

Budowa dociskacza poziomego GN 820.4.

Każdy model jest dostępny
w wykonaniu NL (rozwidlone
ramię mocujące) oraz PL (pełne
ramię mocujące).
Elementy konstrukcyjne dociskaczy są wykonywane z tłoczonej stali C10, stali hartowanej i ocynkowanej (pasywacja
niebieska) lub ze stali nierdzewnej AISI 304 – oznaczenie NI.
Wykonanie i konstrukcja
dociskaczy z blokadą otwar-

dzimej marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce
gwarantują oprócz najwyższej
jakości produktów doradztwo
techniczne u klientów, profesjonalną i szybką obsługę sprzedażową (20.000 elementów
Elesa+Ganter dostarczane jest
w systemie 24h z magazynu
w Polsce).
Więcej informacji o firmie
i jej ofercie, katalog produktów,

cia gwarantuje niezawodność
i precyzję działania na przestrzeni dużej liczby cykli zamykania. Idealnie nadają się
do aplikacji, w których musimy
w pełni świadomie odblokować
docisk bądź w urządzeniach narażonych na drgania i wibracje.
ELESA+GANTER Polska
Sp. z o.o. jest częścią grupy
ELESA+GANTER ® i zajmuje
się dystrybucją produktów ro-

Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
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tabele wymiarów, darmowe pliki
2D i 3D do pobrania, znajdują się
na stronie:www.elesa-ganter.pl.
Szczegółowe informacje
o nowościach i zastosowaniach
produktów Elesa+Ganter można także znaleźć w newsletterze dostępnym na stronie: www.
elesa-ganter.info.pl
| Elesa+Ganter

tel: (+48) 22 737 70 47
fax (+48) 22 737 70 48
email: egp@elesa-ganter.com.pl
www.elesa-ganter.pl
www.elesa-ganter.info.pl
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Pompy próżniowe Becker
w przemyśle drzewnym
Technologia próżniowa odgrywa istotną rolę w dzisiejszym świecie
przemysłowym, a niezliczone procesy są możliwe tylko pod ciśnieniem próżni.
Już od ponad 130 lat technologia próżniowa Becker wykorzystywana jest
w urządzeniach przemysłu drzewnego, a firma Becker Polska, oferująca szeroką
gamę pomp próżniowych, kompresorów oraz systemów próżniowych,
w krótkim czasie stała się jednym z wiodących dostawców na polskim rynku.

Firma Becker specjalizuje się
w systemach próżni i nadciśnienia. Zajmuje się produkcją,
dystrybucją i sprzedażą pomp
próżniowych, kompresorów
i systemów centralnych znajdujących szerokie zastosowanie
w niemal wszystkich gałęziach
przemysłu. W swojej ofercie posiada także oryginalne części
zamienne i szeroką gamę akcesoriów charakteryzujących się
wysoką jakością. Firma Becker
zapewnia wsparcie i doradztwo
techniczne od momentu planowania, poprzez projektowanie,
do wykonania i uruchomienia
dostarczonych urządzeń i rozwiązań, a także świadczy usługi serwisowe zarówno podczas
okresu gwarancyjnego, jak i w
trakcie całego okresu użytko-

wania. Kompleksowa obsługa
zapewnia 100% bezpieczeństwa użytkownikom i pozwala
na utrzymanie korzystnych,
długotrwałych relacji z klientami.

Optymalne
i energooszczędne
źródło zasilania
próżni i sprężonego
powietrza

W dobie poszukiwania rozwiązań przyjaznych środowisku
firma Becker oferuje niezawodne urządzenia spełniające
wysokie wymagania branży
meblarskiej. Proponowane
rozwiązania obejmują procesy
mocowania, przenoszenia oraz
obróbki elementów drewnianych. Szczególny nacisk kładzie

Pompa próżniowa KVT 3.80
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Dmuchawa
bocznokanałowa
z przetwornicą
częstotliwości.

się na optymalizację kosztów
zużycia energii oraz kosztów
eksploatacyjnych oferowanych urządzeń. Stale powstają
nowe produkty, jak na przykład
inteligentne, energooszczędne
pompy próżniowe i kompresory
z rodziny VariAir. Wprowadzanie
nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwala firmie
Becker nieustannie ulepszać
oferowane urządzenia tak,
by spełniały one oczekiwania
branży, pracując jeszcze wydajniej i oszczędzając energię.
Bliskie kontakty firmy z projektantami oraz z eksploatatorami

pomp sprawiają, że urządzenia
Becker doskonale sprawdzają
się w specyficznym środowisku
pracy branży meblarskiej.

Niezawodne
instalacje próżniowe
i mocujące

Podczas mocowania obrabianych elementów szczególnie
istotne jest ich bezpieczeństwo. Aby przy wycinaniu nawet
drobnych elementów nie doszło
do niepożądanego przesunięcia
materiału, niezbędna jest niezawodna instalacja próżniowa.
Solidnie wykonane, uniwersalne

T E C H N O L O G I E
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Pompa próżniowa VTLF 2.250/0-400

i bezobsługowe rotacyjne pompy próżniowe świetnie sprawdzają się w tej roli. Podtrzymywanie gotowych drewnianych
wyrobów przez dmuchawy
bocznokanałowe Becker gwarantuje szybki transport oraz
precyzyjne operowanie obrabianymi elementami.
W przemyśle meblarskim
najczęściej obrabianymi materiałami są: płyta wiórowa laminowana i surowa, płyta MDF
oraz sklejka. Ich obróbka wymaga najwyższej dokładności
i precyzji. Obrabiane płyty mocowane są za pomocą podciśnienia, a próżnia równomiernie
podtrzymuje całą powierzchnię.
Zadowalający rezultat obróbki
w komorach obróbczych zostaje osiągnięty poprzez wysoką
próżnię w najkrótszym możliwym czasie. Rotacyjne pompy
olejowe Becker mogą być łatwo
zintegrowane z maszynami obróbczymi, a ich regularna obsługa serwisowa gwarantuje
produkcję bez zakłóceń.

Technologia VariAir

Głównym wymogiem podczas przytrzymywania próżniowego elementów jest bezpieczeństwo i niezawodność

instalacji próżniowej. Urządzenia Becker z przetwornicą
częstotliwości VariAir w każdej
chwili mogą wytworzyć taką
próżnię, jaka jest aktualnie
wymagana. W tej roli doskonale sprawdzają się pompy
próżniowe VTLF 2.250 VariAir.
Regulacja wydajności odbywa
się bezstopniowo i dopasowana jest optymalnie w każdym
punkcie pracy zasilanej maszyny. Pompy ze sterowaniem
częstotliwościowym pracują
średnio na poziomie 65% maksymalnej prędkości obrotowej.
Koszty energii sprowadzone są
do minimum, co przekłada się
na znaczną oszczędność w porównaniu z dotychczas stosowanymi pompami bez regulacji
prędkości obrotowej.
Precyzyjność i prostota
wykonania zapewniają bezawaryjną pracę urządzenia, a tym
samym również ciągłość pracy. Jeden wał oraz bezpośrednie
przeniesienie napędu to cechy,
które powodują, że pompy bezolejowe są niezwykle trwałe.
Wysoko wydajne filtry nieustannie dbają o to, by pompa
pracowała zgodnie z nominalnymi wartościami, dając
za każdym razem oczekiwany

efekt końcowy. Pompy te pracują w 100% bezolejowo –zastosowanie grafitowych łopatek
eliminuje konieczność stosowania dodatkowych środków
smarnych. Wydatki ponoszone
na utrzymanie ograniczają się
więc do okresowej wymiany
filtrów oraz grafitowych łopatek o przedłużonej żywotności,
a obsługa serwisowa w bardzo
długich odstępach czasu gwarantuje produkcję bez zakłóceń.
Zastosowane zmiany konstrukcyjne w modelu VTLF 2.250,
wprowadzone z uwzględnieniem
wymagań użytkowników, jak
np.: powiększona powierzchnia
filtra, przezroczysta obudowa
filtra, zoptymalizowane położenie króćców smarowania oraz
zaworu zwrotnego, przyczyniły
się do znacznego zredukowania
kosztów eksploatacyjnych, ułatwienia obsługi i kontroli stanu
zużycia części eksploatacyjnych.
Kosztowne akcesoria oraz wrażliwe na kurz próżniowe zawory
bezpieczeństwa nie są konieczne. Niezawodna i ciągła praca
pomp jest dowodem na to, że
w zanieczyszczonym środowisku roboczym pompy próżniowe

radzą sobie doskonale. Ponadto
pompa VTLF 2.250 VariAir charakteryzuje się niezwykłą estetyką oraz nowoczesnym designem.
Pompy są zabezpieczone
w pełni elektronicznie, a ich
zakres mocy jest poprawnie
dobrany w każdym punkcie
pracy. Wbudowana przetwornica częstotliwości umożliwia
podłączenie urządzenia do
jednostki kontrolnej maszyny.
Zewnętrzny panel operatorski
zapewnia nie tylko ciągłość
i płynność ruchu, ale także
prostotę sterowania pompami
próżniowymi. Pompę można
zastosować w systemach centralnych VACS, które stanowią
optymalne i energooszczędne
źródło zasilania próżni i nadmuchu powietrza w zależności od
bieżącego zapotrzebowania.
Innowacyjne pompy VTLF
2.250 VariAir ze względu na
swoje możliwości i parametry
cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a ich użytkownicy
cenią je nie tylko za technologiczne możliwości, ale także
energooszczędność oraz przystępną cenę.
| Becker

System centralny VACS 0040.0030 II
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Większa precyzja i wydajność

– optymalizacja kosztów z wykorzystaniem laserów
Na targach DREMA nie zabraknie największego polskiego producenta modułów
laserowych – firmy Semicon Sp. z o.o. Odwiedzający poznańskie targi będą mogli
zapoznać się m.in. z nową serią laserów liniowych ML-87, zielonych i czerwonych,
dedykowanych dla przemysłu drzewnego i kamieniarskiego (jako wskaźniki linii cięcia
i markery ułatwiające pozycjonowanie materiału obrabianego). Na targowej ekspozycji
zostanie też zaprezentowany zielony laser liniowy LP-520L-10 do zastosowań
przemysłowych z regulacją ogniskowej.

ML-87PGL (hermetyczny laser do zadań
specjalnych).

Lasery ML-87PGL są doskonałym
rozwiązaniem dla wymagających aplikacji
przemysłowych.

Zielony laser liniowy o regulowanej ogniskowej.

Hermetyczny laser
do zadań specjalnych

-520L-10. Urządzenie pozwala na regulację
ogniskowej w zakresach od kilku centymetrów do kilkunastu metrów i korekcję prostoliniowości.
LP-520L-10 generuje wyraźną zieloną
linię, gwarantuje stabilną pracę w trudnych
warunkach i stanowi uniwersalne rozwiązanie dla przemysłu drzewnego. Mocowanie
lasera jest ułatwione dzięki gwintowanej
obudowie (mosiężny, chromowany gwint
M18 x 1). Na odwiedzających stoisko firmy
Semicon podczas targów DREMA czekają
vouchery zniżkowe na zakup lasera (-10%).
Semicon Sp. z o.o. oferuje moduły laserowe o różnych długościach fali i mocach
wyjściowych, różnych rozmiarach i konstrukcjach mechanicznych, z modulacją zewnętrzną i wewnętrzną lub bez. W ofercie znajdują
się generatory linii, krzyża, lasery punktowe,
a także laserowe urządzenia pomiarowe służące do badania przesunięć współosiowości
i prostoliniowości obiektów. Przedsiębiorstwo ma także w ofercie szerokie spektrum
podzespołów optoelektronicznych i akcesoriów do laserów (uchwyty mechaniczne,
okulary ochronne itp.), a obok stałej oferty

standardowych urządzeń oferuje też możliwość modyfikacji modułów i takich wartości,
jak np. długość fali czy zasilanie. Semicon
zapewnia również serwis urządzeń własnej
produkcji oraz innych producentów.
Urządzenia produkowane w Dziale Optoelektroniki Semicon znajdują zastosowanie
w przemyśle, nauce, wojsku i medycynie,
a firma dysponuje pełną gamą podzespołów
do modułów laserowych (diody laserowe,
zasilacze, elementy optyczne, układy scalone, sterowniki itp.). Dzięki doświadczonemu
zespołowi przedsiębiorstwo jest w stanie
sprostać wysokim wymaganiom stawianym
przez zaawansowane technicznie firmy,
również międzynarodowe. Przykładem jest
tutaj japoński koncern Canon, dla którego
Dział Optoelektroniki Semicon zaprojektował i zbudował podczerwony laser będący
elementem składowym tomografu SOCT
(Spectral Optical Coherent Tomography –
spektralna koherentna tomografia optyczna), o bardzo dużej rozdzielczości i szybkości
skanowania.

Jednym z prezentowanych podczas
targów DREMA urządzeń będzie laser liniowy ML-87PGL-520-15 (zielony) oraz
ML-87PGL-635-15 (czerwony) wyposażony
w dużą, masywną obudowę (Ø 40 × 200
mm) z wewnętrznym, wysokosprawnym zasilaczem sieciowym. Urządzenia tego typu
można zasilać bezpośrednio z sieci szerokim
zakresem napięć wejściowych 87-260 VAC.
Nowe lasery linii ML-87 gwarantują
stabilną pracę w trudnych warunkach (klasa
szczelności IP67) i są idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji przemysłowych. Dostępne są w komplecie z dedykowanym uchwytem mechanicznym, który
umożliwia kilka wariantów montażu oraz
pełną regulację pozycji lasera.

Zielony laser liniowy
o regulowanej ogniskowej

Odwiedzający stoisko polskiego producenta laserów podczas targów DREMA
będą się mogli zapoznać również z zaletami modelu zielonego lasera liniowego LP-
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Rozmowa z Pawłem Puchalskim, kierownikiem Działu Optoelektroniki firmy Semicon
MwPD: Jakie korzyści
płyną ze stosowania
laserów liniowych?
Paweł Puchalski: Przede
wszystkim umożliwiają zwiększenie wydajności i szybkości
produkcji oraz utrzymanie wysokiej jakości produktów. Pomagają wykonać precyzyjne cięcie
i zaplanować obróbkę tak, by
zminimalizować ilość odpadów
materiałowych.
MwPD: Czy stosowanie
laserów jest bezpieczne?
P. P.: Wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem pracy
z laserami reguluje norma PN-EN 60825-1:2014, która dzieli
urządzenia laserowe na klasy
bezpieczeństwa. Klasy opisujące urządzenia, które są bezpieczne dla użytkownika i nie
wymagają stosowania żadnych
dodatkowych środków zabezpieczających, na przykład okularów ochronnych, to 1M oraz
2M. Należy jednak pamiętać, że
są to profesjonalne urządzenia

przemysłowe, a nie zabawki. Wszelkie nieodpowiedzialne zachowania,
celowe wpatrywanie się w wiązkę
lasera czy kierowanie jej na innych
zawsze mogą być niebezpieczne.
MwPD: Czy zakup lasera to
duży koszt?
P. P.: Koszty urządzenia zależne
są od wielu czynników, takich jak
moc, długość generowanej linii czy
miejsce montażu, na przykład na
zewnątrz, w doświetlonej hali lub
w zakładzie o stałym oświetleniu.
Moduły laserowe polskich firm,
jak na przykład firmy Semicon, są
znacząco tańsze niż podobne urządzenia zagranicznych gigantów,
przy zachowaniu takiej samej jakości. Podstawowy laser czerwony
z osprzętem rodzimego producenta
to koszt około 1000-1100 zł, na który składa się laser dedykowany dla
przemysłu drzewnego (850 zł netto), zasilacz (60-80 zł) oraz komplet
uchwytów (160 zł). Na najbardziej
zaawansowane urządzenie o bardzo
dużej mocy optycznej trzeba przeznaczyć znacznie więcej, nawet do
kilku tysięcy złotych.

Ceny materiałów rosną, tak jak
i konkurencja w branży. Zastosowanie laserów pozwala na zwiększenie
przewagi konkurencyjnej i dlatego
powoli staje się standardem. Klienci
coraz częściej traktują zakup lasera
jako szybko zwracającą się inwestycję. I słusznie.
MwPD: Czym kierować się
przy wyborze lasera?
P. P.: Przy podejmowaniu decyzji
o zakupie lasera należy skupić się na
parametrach, takich jak kolor lasera – czerwony lub zielony – długość
linii, jaką chcemy wyświetlać, bo od
tego zależy moc optyczna lasera,
sposób montażu – aby wybrać odpowiednie uchwyty mechaniczne.
Kolor wiązki wiąże się bezpośrednio
z tym, gdzie urządzenie będzie wykorzystywane. Im mniej korzystne
dla lasera warunki – jasne, mocne
światło – tym wyraźniejsza musi
być generowana linia. Najlepiej widoczna w jasnej hali czy na nasłonecznionym placu będzie linia zielona i na ten kolor należy postawić.
Długość linii jest związana z mocą
optyczną lasera – im dłuższą linię

chcemy uzyskać, tym więcej
mocy optycznej potrzebujemy.
MwPD: Jak wyglądają
kwestie montażu lasera?
P. P.: Moduł laserowy w idealnym
położeniu znajduje się dokładnie
pod kątem 90° do płaszczyzny
obrabianego materiału. Jednak nie
zawsze jest to możliwe. Zazwyczaj
jest montowany pod kątem, na
niewielkiej wysokości, z boku maszyny. Dlatego należy brać pod
uwagę jej budowę, bo aby linia
była odpowiednio długa, cienka
i dobrze widoczna, laser musi być
zogniskowany na odpowiednią odległość wynikającą z gabarytów
maszyny. Warto wspomnieć, że
na rynku dostępne są urządzenia
o regulowanej ogniskowej, które
można montować na różnych
uchwytach i dostrajać do danego
położenia, na przykład LP-520L-10
marki Semicon. Wybierając laser,
warto jednak skonsultować się ze
specjalistą, który pomoże dokonać
optymalnego wyboru i zapewni informacje niezbędne do bezpiecznej pracy z tymi urządzeniami.
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Silniki elektryczne
w obrabiarkach. Jaki wybrać?
Czym powinni kierować się producenci oraz użytkownicy maszyn, wybierając silnik
elektryczny, który jest sercem każdej piły tarczowej czy obrabiarki do drewna?
Fot. Ksenia Pięta

Silniki elektryczne Promotor.

Silnik elektryczny
jak... koło
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roku. Ponad dwadzieścia lat doświadczenia w dystrybucji na
rynkach krajowych i zagranicznych pozwala oferować wyroby

Fot. Ksenia Pięta

Silnik elektryczny jest produktem rynkowo dojrzałym.
Oznacza to, że trudno jest cokolwiek zmienić w technice jego
działania.
„Silnik jest prawie tak prostym urządzeniem jak koło wynalezione kiedyś przez Chińczyków” – zaznacza Piotr Kurkiewicz,
dyrektor handlowy w firmie Promotor. „Silniki elektryczne w Polsce pochodzą głównie z rynków
azjatyckich, co wynika z faktu,
że właśnie tam siła robocza
jest najtańsza. Trudno zmienić
cokolwiek w zasadach działania
czy zastosowanych materiałach,

jednak kluczowe znaczenie ma
jakość użytych komponentów,
wyposażenie fabryki, a także jakość pracy ludzi” – dodaje.
Firma Promotor zajmuje się
produkcją oraz dystrybucją:
• silników elektrycznych,
• wyłączników elektromagnetycznych,
• falowników,
• przekładni ślimakowych
oraz osprzętu potrzebnego
do ich instalacji.

Ważne
doświadczenie
i serwis

Promotor jest rodzinną firmą,
która została założona w 1993
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o wysokiej jakości, a jednocześnie
w konkurencyjnej cenie. Od początku istnienia poprzez swoją
pracę Promotor spełnia najwyższe oczekiwania klientów, dlatego
też dodatkowo prowadzi doradztwo techniczne w zakresie elektrycznych układów napędowych.
„Staramy się, aby relacje
z naszymi odbiorcami były oparte na współpracy i wzajemnym
zaufaniu” – tłumaczy Jan Kurkiewicz, właściciel przedsiębiorstwa.
Wysoka jakość oferowanych
produktów oraz paleta pewnych
rozwiązań, w pełni dostosowanych do indywidualnych potrzeb
klientów wpłynęła na dynamiczny rozwój firmy.
„Jesteśmy po to, aby kompleksowo wspierać zarówno
nabywców indywidualnych, jak
i przedsiębiorstwa. Zwracamy
szczególną uwagę na kadrę –
nasi pracownicy to profesjonaliści, którzy służą fachową pomocą techniczną” – mówi dyrektor
handlowy.

Jan i Piotr Kurkiewicz.

T E C H N O L O G I E

www.4woodi.pl

Fot. Ksenia Pięta

Ponad dwadzieścia lat doświadczenia na rynkach krajowych i zagranicznych pozwala firmie Promotor oferować wyroby o wysokiej jakości,
a jednocześnie w konkurencyjnej cenie.

Dla zwiększenia komfortu
współpracujących kontrahentów firma gwarantuje pełny
serwis produktów i dostęp do
części zamiennych. Silniki można serwisować w całym okresie użytkowania. Klienci, którzy
zakupili silnik w Promotorze np.
przed dziesięcioma laty, mogą
oddać go producentowi do naprawy, nie martwiąc się o dostępność części.

Wymiana silnika
w obrabiarce do
drewna

Klientami firmy Promotor
są głównie producenci maszyn,
jednak trafiają się wśród nich
także przedsiębiorcy z zakładów
drzewnych, którzy użytkują maszyny z silnikami elektrycznymi
polskiego producenta.
„Duzi odbiorcy – producenci
maszyn czy urządzeń, mają zaplecze inżynieryjne i mniej więcej wiedzą, czego konkretnie potrzebują. Natomiast pracownik
zakładu drzewnego na ogół tej

wiedzy nie posiada. Przez ostatnie 35 lat, podczas których moja
praca związana była z silnikami,
przy ogromnym rozwoju technologii w tej branży prawie nic
się nie zmieniło” – podkreśla Jan
Kurkiewicz.
Jeśli właściciel zakładu obróbki drewna chce wymienić silnik, powinien przede wszystkim
spojrzeć na tabliczkę znamionową, która znajduje się na każdej
jednostce. Najważniejszy jest
typ silnika, ponieważ wszystkie
są ustandaryzowane. Podanie
typu silnika określa konkretną
jednostkę i jednocześnie mówi
wszystko o jej parametrach.
Jeśli informacje podane
przez producenta na tabliczce
są nieczytelne – co może się
zdarzyć, bo silniki mogą być
użytkowane latami, to wówczas
należy zmierzyć średnicę wałka
albo wznios osi wału. Aby ustalić drugi z wymienionych parametrów, wystarczy położyć
silnik na stole i sprawdzić, jak
wysoko jego ośka znajduje się

nad powierzchnią blatu. Te dane
pozwolą mniej więcej oszacować moc jednostki. Jeżeli silnik
o danych parametrach pracował
wcześniej w konkretnym urządzeniu przez 20 lat i się sprawdzał, to bez sensu zmieniać go
na inny model.
„Warto zaufać producentom
silników i tym, którzy coś skonstruowali, bo oni mają wiedzę
na ten temat. Nie radzę słuchać przypadkowych ekspertów,
którzy mówią, żeby na przykład
zmienić układy połączeń na tabliczce. Nigdy nie należy tego
robić, bo kończy się to w 100%
spaleniem silnika” – komentuje
Piotr Kurkiewicz.

Silniki odporne na
zapylenie

Ważną kwestią, którą powinno się uwzględnić przy doborze
silnika, jest stopień ochrony IP –
to dwucyfrowy symbol, w którym
pierwsza cyfra oznacza stopień

ochrony przed wodą (skala 1-6),
a druga przed pyłem (skala 1-8).
Wszystkie silniki produkowane w firmie Promotor mają stopień ochrony IP 55, dzięki czemu
nie mają problemów z pracą
w zakładach drzewnych o dużym
zapyleniu. Jednak dla całkowitej
pewności użytkownika można
zwiększyć IP do 56, uszczelniając
dodatkowo zamki na silnikach. Jeżeli silnik działa w warunkach dużego zapylenia, to ważne jest też,
aby utrzymywać go w czystości.
„Do odbiorców z przemysłu
drzewnego dedykowane są silniki
MSC i MYC – trójfazowe i jednofazowe silniki do napędu pił tarczowych i obrabiarek do drewna.
Jeśli dokonujemy zakupu silnika,
a mamy możliwość wyboru między jedno- a trójfazowym, należy
zawsze wybrać trójfazowy. Jedynym czynnikiem determinującym
wybór silnika jednofazowego jest
brak dostępu do siły” – radzi Jan
Kurkiewicz.

REKLAMA

Fot. Promotor

MSC, MYC – trójfazowe i jednofazowe silniki do napędu
pił tarczowych i obrabiarek do drewna.
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Projektor dwukolorowy
LP HFD2
Podczas targów
DREMA nie
zabraknie
nowości na
stoisku firmy
Penny Gondek.
Przedsiębiorstwo
zaprezentuje
projektor
dwukolorowy LP
HFD2 produkcji
firmy Z-LASER.

Projektor LP HFD2

Nowy projektor o wielokolorowej projekcji
LP HFD2 miał swoją premierę podczas lipcowego spotkania firm przedstawicielskich
we Freiburgu.
W odróżnieniu od konwencjonalnych laserów urządzenie to wyposażone jest w dwa
źródła światła: diodę czerwoną – 638 nm
i zieloną – 520 nm. Dzięki tym dwóm źródłom
wzmocniony laser projektuje wiązkę wysokiej
jakości i o bardzo dobrej widoczności.
W projektorze zastosowano nowe
włókna w budowie diody, co daje w efekcie
wyższą precyzję świecenia i wielobarwne,
wyraziste kontury obrazu. W zależności od
koloru materiału, na który ma być rzucane
światło, zarysy elementów mogą być odpowiednio czerwone, zielone lub żółte.
Nowy projektor wyposażony jest w dwa źródła światła: czerwone i zielone.
| Penny Gondek
REKLAMA
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Szlifierki KÜNDIG AG w Polsce
Kündig AG 20 lat temu postawił sobie
za główny cel opracowanie absolutnie
najwyższej klasy szlifierek do obróbki
drewna. Dziś ten cel udało się osiągnąć,
o czym świadczą różne nagrody i pochlebne
opinie użytkowników. Opatentowana technika
skośnego szlifowania okazuje się być innowacją
w technologii szlifowania szerokotaśmowego.
Wyróżnienie na największych targach
przemysłu drzewnego „Challenger Award”
(IWF, Atlanta, USA) to nie tylko kolejny dowód
uznania dla najwyższej jakości, ale i zachęta do
podejmowania nowych wyzwań.

W ostatnich dziesięcioleciach
Kündig zainwestował dużo pracy w badania procesu szlifowania, z których przedsiębiorstwo
wyciągnęło ważne wnioski. Zaowocowały one serią innowacyjnych rozwiązań. Do najbardziej spektakularnych należą
niżej wymienione.

co znacznie wydłuża żywotność taśmy szlifującej, skraca
rysę i zapewnia wyższą gładkość powierzchni. Aby zapobiec
uszkodzeniu taśmy i sierżanta
przez krawędź obrabianego
elementu, cały agregat wraz
ze stopą opuszczany jest na
element.

Agregat skośny.

Agregat skośny
(Oblique)

Przy zastosowaniu agregatu skośnego jakość powierzchni
oraz żywotność taśmy szlifierskiej są znacznie wyższe. Odchylenie jednostki szlifującej
daje efekt szlifowania krzyżowego. Pozwala to na uzyskanie
znacznie bardziej równomiernej
i gładkiej powierzchni.

Szlifowanie poprzeczne.

Szlifowanie
poprzeczne
(Cross-Sanding)

Zastosowane w szlifowaniu
poprzecznym osobne napędy
taśmy szlifującej i sierżanta
pozwalają na pracę z różną
prędkością liniową. Dzięki temu
unika się docisku sierżanta zawsze w tym samym miejscu,
3 (39) 2016 r. | MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM
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Skośna stopa
dociskowa (Pad)

System wykrywania krawędzi z dociskiem pneumatycznym jest elektronicznie
sterowany. Ciśnienie docisku
na krawędziach materiału może być regulowane po
każdej stronie oddzielnie.
Docisk może być zmniejszony
lub zwiększony w procentach
w stosunku do innych miejsc
na detalu, co nie powoduje
przeszlifowań przy wejściu
i wyjściu materiału ściernego.
Segmenty stopy dociskowej
są dostępne w dwóch szerokościach: 22 i 35 mm.

Skośna stopa dociskowa.

Automatyczny
pomiar (Enormatic)

W pełni automatyczny
system pomiaru obrabianego elementu jest szczególnie
praktyczny podczas obróbki
większych elementów. Maszynę obsługuje jeden operator.
Prostotę i intuicyjną obsługę
panelu sterowniczego zapewnia oprogramowanie OMRON.

Budowa
wieloramowa

W przypadku stosowania
tak ekstremalnych warunków
obróbki jak duże naddatki
(1,5 mm i więcej) oraz prędkość posuwu do 120 m/min.,
aby zachować parametry dokładności, stosuje się budowę
wieloramową. To innowacyjne
rozwiązanie pozwala uniknąć
przenoszenia niepożądanych
drgań z obróbki wstępnej na
wykańczającą. To właśnie
dzięki temu można szlifować
500-kilogramowy blat o wysokości 600 mm w jednym
przejściu!

Automatyczny pomiar.

System
podciśnieniowy
(Vacuum)

Podciśnieniow y stó ł
transmisyjny z perforacją
daje dużą stabilność elementów obrabianych w procesie
szlifowania. Wentylatory
próżniowe są montowane pod
stołem obrabiarki. Odessane
powietrze jest odzyskiwane
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Budowa wieloramowa.
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Funkcja ECO

System podciśnieniowy.

i kierowane do systemu odmuchiwania i oczyszczania taśm
ściernych.
Dodatkową zaletą jest system kompensacji i stabilizacji
ciśnienia w przypadku jego wahań w sieci dystrybucyjnej.

KÜNDIG jest
jednym z pierwszych na świecie producentów
w branży maszyn, który reaguje na uzasadniony
problem ekonomicznego
wykorzystania zasobów energetycznych. Opracowane przez
to przedsiębiorstwo oprogramowanie przyczynia się do
zmniejszenia zużycia energii
w maszynach bez obniżania ich
wydajności. Tryb oszczędzania
energii ECO posiadają wszystkie szlifierki szerokotaśmowe
KÜNDIG najnowszej generacji. W przypadku braku działań
operacyjnych po krótkim czasie
urządzenie rozpocznie funkcję
oszczędzania prądu, automatycznie obniżając prędkości obrotowe agregatów, przesuwu
stołu transmisyjnego i odcięcie sprężonego powietrza. Dla

Konieczność ekonomicznego wykorzystywania zasobów energetycznych sprawia,
że tryb oszczędzania
energii ECO posiadają wszystkie szlifierki
szerokotaśmowe
KÜNDIG najnowszej
generacji.

przeciętnego warsztatu średnia
oszczędność energii elektrycznej wynosi od 10 do 15%, co
potwierdzają badania.
W inżynierii mechanicznej szlifierki KÜNDIG wyróżnia
przede wszystkim solidność
i niezawodność. Począwszy od
najwyższej jakości podzespołów
używanych do produkcji naszych
maszyn, kończąc na precyzyjnym montażu i uruchomieniu
u klienta. Jest to jedyny sposób,
aby mieć pewność, że maszyny
szlifierskie nawet po wielu latach
będą pracować tak precyzyjnie,
jak pierwszego dnia.
| KÜNDIG
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BAUMANN i HUBTEX

– wózki boczne i 4-kierunkowe
Kompleksowe rozwiązania do transportu
wewnętrznego długich ładunków.

W przemyśle drzewnym ładunki
tarcicy, drewna konstrukcyjnego, płyt czy też gotowych elementów bywają na tyle długie,
że użycie zwykłego wózka widłowego jest niemożliwe lub
nieekonomiczne – np. gdy brama wjazdowa, alejka między
towarami/regałami lub inny
przejazd jest węższy od długości
transportowanego ładunku. Problem ten całkowicie rozwiązują
specjalistyczne wózki widłowe
do dłużyc, czyli wózki boczne
i 4-kierunkowe, które w odróżnieniu od wózków z przeciwwagą przewożą ładunki równolegle
do długiej osi ładunku.
Wiodącym w świecie producentem klasycznych wózków bocznych 4-kołowych jest
niemiecko-włoska firma BAUMANN, która od 1969 roku specjalizuje się w tej jednej klasie
urządzeń, co zapewniło firmie
pozycję globalnego potentata.
Oferta firmy obejmuje wózki
boczne o udźwigu od 3 do 50
ton z napędem spalinowym
(Diesel lub LPG) oraz akumulatorowym.
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Istotną zaletą wózków bocznych jest zastosowanie ogumienia pneumatycznego, dzięki
czemu urządzenia te znakomicie
nadają się do pracy na nierównym podłożu, również w terenie
nieutwardzonym. 4-kołowe podwozie, platforma robocza o dużej
powierzchni i kabina zwrócona
przodem do kierunku jazdy
umożliwia jazdę z prędkością
dochodzącą do 30 km/h, dzięki
czemu urządzenia te znajdują zastosowanie zwłaszcza wszędzie
tam, gdzie pokonywane są duże
odległości lub tam, gdzie prędkość jazdy ma duże znaczenie
z uwagi na intensywność pracy.
W przemyśle drzewnym
najczęściej wykorzystywane
są wózki BAUMANN z serii HX
(3-5 t) oraz GX (6-10 t) z napędem spalinowym i akumulatorowym. Baumann stosuje silniki
Diesla produkcji VM (seria HX)
oraz Perkins (seria GX), natomiast
wózki na gaz LPG napędzane są
silnikami General Motors. Przełożenie napędu następuje hydrostatycznie na oś tylną poprzez
hydrostat produkcji Rexroth.
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Standartowo wózki boczne
Baumanna oferowane są z platformami roboczymi o szerokości
1.200 i 1.400 mm, co odpowiada
szerokości wózka odpowiednio
2.000 i 2.200 mm. Opcjonalnie
możliwe są platformy robocze
o szerokości do 2400 mm.
Każdy wózek boczny Baumann posiada system automa-

tycznego samopoziomowania
platformy i docisku kół do podłoża. Dzięki temu ładunek zawsze pozostaje poziomo, a wózek, dotykając 4 kołami podłoża,
porusza się stabilnie.
Pomimo nowoczesności
urządzenia Baumanna cechuje prostota konstrukcji, dzięki
czemu są one bardzo łatwe do
serwisowania praktycznie dla
każdego mechanika wózków
widłowych. Do mocnych stron
Baumanna dochodzi także solidność wykonania – na rynku
wciąż pracują urządzenia produkowane w latach 70. XX wieku!
A ponieważ Baumann zapewnia bardzo dobre zaopatrzenie
w części zamienne, marka ta
jest bardzo chętnie wybierana
wśród używanych wózków bocznych, które wciąż dominują na
polskim rynku.

T E C H N O L O G I E
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W razie potrzeby Baumann
wyposaża swoje wózki w różnego rodzaju osprzęty dodatkowe,
takie jak np. trawersy do dłużyc,
pantografy, pozycjonery wideł
itp. Dużym atutem Baumanna
jest fakt, że wszystkie tego rodzaju osprzęty dodatkowe pochodzą z własnej fabryki i własnego biura konstrukcyjnego,
dzięki czemu są one optymalnie
dopasowane do wózka oraz
sprawdzone w eksploatacji.
Drugą grupę wózków bocznych tworzą wózki 4-kierunkowe (czterodrożne), stosowane
tam, gdzie liczy się maksymalna manewrowość. Czołowym
w świecie specjalistą w tej
dziedzinie jest niemiecka firma
HUBTEX Maschinenbau z siedzibą w Fuldzie.
W tej dziedzinie HUBTEX
może poszczycić się najszerszą
ofertą, obejmującą następujące
rodzaje wózków:
4-kierunkowe wózki 3-kołowe, z napędem spalinowym
(Diesel/LPG) lub akumulatorowym, o udźwigu od 3 do 10
ton,
wielokierunkowe wózki 3
i 4-kołowe z napędem aku-

mulatorowym, o udźwigu do
25 ton,
wózki wielokierunkowe do
kompletacji ładunków długich.
Wózki Hubtex oferowane są
z kołami pełnymi, elastycznymi
do pracy na zewnątrz lub nierównych posadzkach oraz na
kołach twardych, wulkolanowych do pracy na posadzkach
przemysłowych.
Z uwagi na skrętność
wszystkich kół i poruszanie się
w każdą stronę wózki 4-kierunkowe są niezastąpione
wszędzie tam, gdzie wymagane jest manewrowanie na
krótkich dystansach, a także
w bardzo wąskich korytarzach
roboczych, gdzie wózki takie
mogą być prowadzone w systemie szynowo-rolkowym lub
indukcyjnie.
Jeżeli oprócz składowania
ładunków wymagana jest ich
kompletacja/komisjonowanie,
wózki wielokierunkowe mogą
być wyposażone w platformę
roboczą zapinaną do wózka
poprzez szybkozłącze elektromechaniczne. Platforma taka

posiada własny pulpit sterujący,
dzięki czemu operator steruje
wszystkimi funkcjami wózka
z poziomu platformy. Jeżeli
kompletacja stanowi wyłączną pracę, Hubtex oferuje wózki
całkowicie dedykowane wyłącznie do kompletacji.

Polskie przedstawicielstwo
obu producentów reprezentuje
firma HUBTEX Polska z Krakowa, oferująca swoim klientom
fachowe doradztwo, sprzedaż,
wynajem i serwis techniczny.
| Hubtex Polska
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Austriacka jakość
na polskim rynku
Firma TERMIX jest producentem oraz dystrybutorem pił taśmowych
do cięcia drewna i metalu, pił tarczowych, pił pionowych (gatrowych,
trakowych), a także dystrybutorem urządzeń do obróbki drewna i metalu.
W ofercie przedsiębiorstwa znaleźć można produkty cenionego na całym świecie
austriackiego koncernu maszynowego – firmy Holzmann Maschinen.

Dużym atutem firmy TERMIX jest
szeroka oferta pił oraz urządzeń
do obróbki drewna, dzięki czemu
zamówienia są realizowane zazwyczaj w czasie zaledwie 48
godzin roboczych. Przedsiębiorstwo posiada bogaty magazyn
części zamiennych, prowadzi też
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a na wszystkie urządzenia
udzielana jest roczna gwarancja.

rzędziowej, ulepszanej termicznie. Korpus piły wycinany jest
techniką laserową, co zapewnia
bardzo dużą dokładność wykonania i powtarzalność geometrii piły. Standardowa podziałka
zębów wynosi 25 mm.
TERMIX wykonuje pił y:
zwykłe, stellitowane, chromowane.

Piły taśmowe

Zastosowanie wysokiej
jakości materiałów oraz nowoczesnej technologii jest
gwarancją wysokiej jakości
i powtarzalności narzędzi,
dzięki czemu piły zachowują
odpowiednią sztywność podczas pracy oraz dużą żywotność.
Odpowiednio dobrana
geometria płytki pozwala na
uzyskanie optymalnej jakości

TERMIX oferuje piły taśmowe produkowane ze stali
sprężynowych oraz bimetalowe.
Dostępne są:
• piły stolarskie (6-30 mm),
• piły średnie (33-50 mm),
• piły szerokie (60-203 mm).

Piły pionowe

Piły pionowe wykonane są
z wysokogatunkowej stali na-

Piły tarczowe

Fot. 1.
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obróbki materiału przy cięciu
wzdłużnym i poprzecznym.
Przedsiębiorstwo wykonuje
także usługę regeneracji pił tarczowych.

tomatycznie, rozwierając zęby
w cyklu lewo-prawo-prosto. Zasilanie 380 V silnikiem o mocy 0,12
KW z motoreduktorem z licznikiem zębów piły.

Ostrzarka pił
taśmowych: (Fot. 1)

Ostrzarka pił
tarczowych: (Fot. 3)

•

•

•

•

ściernica borazonowa 203 x
22,2 x 32;
napęd ściernicy silnikiem
trójfazowym;
napęd posuwu:
- motoreduktor,
- silnik trójfazowy o mocy
0,12 kW,
- prędkość ostrzenia – 50
zębów/min.

•

•

Automatyczny
rozwierak pił
taśmowych (Fot. 2)

| TERMIX

Automatyczny rozwierak pił
taśmowych popycha piłę au-

Fot. 2.

ściernica diamentowa 150 x
10 x 2 x 32,
napęd ściernicy i posuwu:
- motoreduktor,
- silnik trójfazowy o mocy
0,12 kW,
- prędkość ostrzenia – 20 zębów/min.
Regulacja: wysokości ściernicy, wysokości piły, kąta
natarcia ściernicy.

Fot. 3.

INNOWACYJNA
SUSZARNIA ŚLIMAKOWA
NISKOTEMPERATUROWA TYP SSN
DO SUSZENIA TROCINY I BIOMASY
Innowacyjność suszarni SSN w porównaniu z innymi
suszarniami niskotemperaturowymi np. taśmowymi
opiera się na prostocie budowy, modułowej konstrukcji
pozwalającej na rozbudowę suszarni od 1 do 6 modułów,
każdy o stałej wydajności oraz efektu mieszania suszonego
surowca w poprzecznym strumieniu gorącego powietrza.
W efekcie zwiększona jest powierzchnia wymiany
ciepła i odparowania wody, co wpływa na zmniejszenie
powierzchni suszarni, a tym samym kosztów inwestycji.
Istnieje możliwość rozbudowy suszarni o kolejny
moduł również w okresie użytkowania, co pozwala na
maksymalne wykorzystanie ilości gorącego powietrza
z pieca nadmuchowego lub wymiennika ciepła.
PARAMETRY TECHNICZNE – suszarnia ślimakowa SSN
Napięcie znamionowe

380/400 V, 50 Hz

Ilość modułów**

1-6

Suszony materiał

trociny, biomasa

Wilgotność wejściowa

do 40%

Wilgotność końcowa*

ok. 10-15 %

Temperatura powietrza suszącego

80-150 st. C

Temperatura wyjściowa

40-80 st. C

Napęd główny ślimaka modułu

3 kW

Rozdrobnienie biomasy

maks. 10 mm

Zapotrzebowanie mocy cieplnej

0,5-2 MW/h

Wydajność*

do 2500 kg/h

Centrum BioMaszyn Prosolid
mgr inż. Mirosław Białkowski
tel. 501 222 043
mbialkowski@proslid.info.pl
www.prosolid.info.pl
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Festool – marka dla
profesjonalistów
z branży ciesielskiej
Festool od dziesięcioleci jest znany w budownictwie drewnianym z wysokiej
jakości elektronarzędzi, innowacyjnych pomysłów oraz z zamiłowania do detali,
zwłaszcza w zastosowaniach przy cięciu i wierceniu. Od samego początku rodzinne
przedsiębiorstwo koncentrowało się na precyzji, trwałości i ergonomii produktów.
Efektem takiego podejścia są rozwiązania kierowane do profesjonalnego użytkownika,
które umożliwiają klientom bardziej efektywną i długotrwałą pracę.

Barbara Austel.

Festool rozszerza swoją ofertę
dla budownictwa drewnianego
o nowe rozwiązania systemowe, które zapewniają wysoki
komfort oraz czystość otoczenia
pracy. Dodatkowo jedyny w swoim rodzaju pakiet usług Service
all-inclusive to dobra inwestycja
na długi czas.

życiel marki Festo, która dała
początek Festool - koncentrował się na budownictwie drewnianym. Nasza pierwsza piła
ciesielska powstała w 1930 r.,
potem skonstruowaliśmy kilka
stacjonarnych maszyn do obróbki drewna. Od 1950 r. położyliśmy
nacisk na urządzenia ręczne, a
na przełomie wieków przesunęliśmy wszelkie kwestie związane
z budownictwem drewnianym do
spółki córki Protool. Wszystko po
to, aby na przełomie roku 2013
i 2014 połączyć nasze zasoby
i know- how pod marką Festool.
Kolejnym celem jest dalszy rozwój profesjonalnych rozwiązań
dla budownictwa drewnianego”
– mówi wnuczka założyciela
i dodaje: „Dlatego też, ze zdwo-

joną siłą skoncentrujemy się na
inwestowaniu w profesjonalistów
związanych z rzemiosłem ciesielskim w takich dziedzinach, jak
zarządzanie produktem, techniki
zastosowań, szkolenia i dystrybucja”.

Iść z duchem czasu

Budownictwo drewniane
zmienia się i ewoluuje. Industrializacja stała się motorem napędowym w wytwarzaniu konstrukcji
dachowych. Coraz więcej firm
skupia się na montażu dachów,
tarasów, wiat garażowych i pergoli. Dodatkowo rośnie rola obróbki związanej z izolacją cieplną
i nakrokwiową. Na znaczeniu
zyskała również praca zgodna
z przepisami BHP.

Tradycja i innowacja

„Tradycja i innowacja to
dla Festool dwa najważniejsze
priorytety”, wyjaśnia Barbara
Austel, wspólniczka Festool.
„Już od ponad dziewięćdziesięciu lat potwierdzamy naszym Klientom, że tradycja
i innowacja nie wykluczają się,
a doskonale uzupełniają. Mój
dziadek Gottlieb Stoll – zało-
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Pierwsza piła ciesielska, która powstała w 1930 r.
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Festool jako jedyna firma
z branży sama produkuje swoje
odkurzacze mobilne i oferuje do
nich bogaty asortyment. Idąc
z duchem czasów, firma opracowuje nowe urządzenia, które charakteryzuje dłuższa żywotność,
wytrzymałość, niezawodność,
precyzja, ergonomia oraz ciekawy design. Już ponad 350 patentów dba o siłę innowacji Festool.
Przykładem tego jest system do
cięcia z całą generacją nowych,
ręcznych pilarek tarczowych.

Rozwiązania szyte na
miarę budownictwa
drewnianego
Specjalnie dla budownictwa
drewnianego Festool oferuje
systemowy program produk-

Od tradycji do przyszłości.
Z systemem.
Systemy dla budownictwa drewnianego.

System Festool: Zaprojektowany dla budownictwa drewnianego

Od lat tworzymy profesjonalne narzędzia dla branży ciesielskiej. Zawsze
kładziemy nacisk na wysoką jakość, niezawodność i innowacyjność, co
potwierdzamy, tworząc systemy Festool. Naszym celem jest sprawienie, aby
codzienna praca profesjonalnego użytkownika była łatwa i efektywna. Oprócz
elektronarzędzi wraz z materiałami eksploatacyjnymi oferujemy również systemy odsysania urobku, które dostosowane są do specyfiki branży ciesielskiej
i doskonalne pasują do narzędzi Festool, tworząc doskonale zintegrowany
system.
Odkryj systemy Festool dla budownictwa drewnianego.
Więcej informacji na stronie: www.festool.pl/ciesielstwo

www.festool.pl

P R E Z E N T A C J E

www.wydawnictwofaktor.pl

Wszystkie urządzenia Festool składają się na
szeroką gamę rozwiązań systemowych do
budowy dachów, domów, fasad, renowacji
dachów czy budowy schodów.

tów. Przy pomocy gamy różnych pilarek, takich jak nowe,
ręczne pilarki tarczowe, zagłębiarki, wyrzynarki i pilarki mieczowe zawsze można osiągnąć
efektywne cięcie – nieważne,
czy ma powstać przy podłożu,
czy na wysokości 12 metrów.
Dzięki systemowi prowadnic
każde cięcie jest precyzyjne,
również za sprawą niezawodnych silników oraz wydajnych
akumulatorów o kompaktowej
i lekkiej konstrukcji, co trudno
przecenić podczas pracy mobilnej. Do wiercenia i wkręcania
Festool oferuje moc i precyzję
w każdej sytuacji. Na przykład
seria Quadrive wyposażona
jest w 4-biegową przekładnię,
która pozwala na uzyskanie momentu obrotowego do 60 Nm
i 3800 obr./min. Nasadki FastFix zapewniają elastyczność,
a tłumienie drgań w młotowiertarce akumulatorowej BHC 18
poprawia komfort pracy. Funkcja Stop-and-Go wkrętarki do
suchej zabudowy Duradrive
DWC dba o efektywność pracy
przy wkręcaniu rzędu wkrętów.
Dodatkowo Festool oferuje
również wiertarki Quadrill zasilane sieciowo, system do cięcia z osprzętem diamentowym
DSC, pilarki mieczowe, pilarki do
materiałów budowlanych, ciesielskie ręczne pilarki tarczowe
HK 132, strugi ciesielskie PL 205
i PL 245 oraz dłutownica łańcuchowa CM 150. Wszystkie te
produkty składają się na szeroką
gamę rozwiązań systemowych,
pomocnych przy codziennych
wyzwaniach związanych z bu-
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Kombinacja wysoko wydajnych akumulatorów
o pojemności 5,2 Ah i bezszczotkowej technologii silnika EC-TEC zapewnia optymalną moc,
dużą efektywność i żywotność.

dową dachów, domów, fasad,
renowacją dachów czy budową
schodów.

Beztroski start
w codzienną pracę

Festool zadbał o wyjątkową usługę dla swoich narzędzi: Service all-inclusive, czyli
„stały pakiet bez zmartwień”.
W ten sposób pracownik może
skoncentrować się na tym, co
najważniejsze, czyli na swojej
pracy i przez 36 miesięcy od
daty zakupu urządzenia nie musi
martwić się o koszty związane
z naprawą czy częściami zamiennymi. Dodatkowo pakiet
przez 36 miesięcy trwania usługi gwarantuje nowe urządzenie
w przypadku kradzieży starego,
10 lat dostępności części zamiennych lub bezpłatne urzą-
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Kompaktowa i lekka konstrukcja to ukłon
w stronę użytkowników, którzy oczekują nie
tylko precyzji, ale również komfortu pracy.

dzenie zastępcze oraz 15 dni
testowania bez ryzyka. Dalsze
informacje znajdują się na stronie internetowej Festool – www.
festool.pl/serwis.

Nowości dla
budownictwa
drewnianego

Nowości wprowadzone
przez firmę Festool to: system
do cięcia HKC 55, ręczne pilarki tarczowe HK 55 i HK 85,
lampa robocza SYSLITE DUO,
radio budowlane SYSROCK, narzędzia PowerSelect. Od września 2016 r. Festool włączył do
oferty nowy system ładowania
akumulatorów. Nowa, szybka ładowarka Airstream SCA 8 z zintegrowaną funkcją chłodzenia
ładuje akumulatory Airstream
nie tylko znacznie szybciej, ale

dodatkowo informuje o tym, ile
czasu pozostało do ukończenia
procesu ładowania. Także na
akumulatorze Airstream, na
zintegrowanym wskaźniku LED
można, naciskając przycisk, wywołać informację o aktualnym
stanie naładowania.
Wszystko to stwarza rzemieślnikowi atrakcyjne, uczciwe
i przede wszystkim indywidualne możliwości tworzenia różnych wariantów systemu.
Tym, co wyróżnia Festool
spośród innych producentów,
jest kombinacja wysoko wydajnych akumulatorów o pojemności 5,2 Ah i bezszczotkowej
technologii silnika EC-TEC.
Połączenie to zapewnia optymalną moc, dużą efektywność
i żywotność.
| Festool

Oferta Festool kierowana jest do
profesjonalnych użytkowników
z branży ciesielskiej.

