Since 1992

Soluții complete pentru prelucrarea lemnului masiv

CIRCULARE DE FORMATIZAT CU MASĂ MOBILĂ  ROBUSTE ȘI SIMPLE ÎN EXPLOATARE

Seria P-32
Seria P-3200TM
Seria P-3200TA

Grosime de tăiere la 90° 105 mm iar la 45° 73 mm
Lungime masă mobilă 380x3200 mm
Putere motor principal 5,5 kW și pretăietor 0,75 kW
Masa fixă din fontă rectificată 1000x570 (620) mm
Viteza rotație pânză 3000/4000/5000/6000 rot/min
Viteza de rotație pretăietor 8000 rot/min
Display indicator pentru înclinare pânză
Display LED indicator rotație pânză
Echipat cu sistem de pretăiere.

Sistemul de ghidare este fabricat din aluminiu furnizat de cel mai mare producător din Europa. Rolele mecanismului de ghidare și calea de rulare sunt realizate din oțel de înaltă performanță tratat termic și placat cu crom pentru creșterea rezistenței
la uzuri repetate.
Utilajele din seria TM și TA sunt echipate cu panou de comandă pentru controlul pânzei sus/jos, înclinare și al lățimii de tăiere.
În computer se pot stoca până la 30 programe de tăiere.

CIRCULARE DE RETEZAT PENTRU CHERESTEA ȘI SEMIFABRICATE

Specificație / Model
Putere motor, kW
Secțiune de tăiere, mm
Timp o retezare, sec

MPC-250

MPC-400

MPC-600

MPC-800

MPC-1000

MPC-1300

3 (4)
50x230,
100x170
0,9

5,5 (7,5)
50x390,
100x340
1,2

7,5 (11)
50x590,
100x560
1,5

7,5 (11)
50x800,
100x600
4

7,5 (11)
50x1000,
100x900
4

7,5 (11)
50x1300,
100x1300
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LINII AUTOMATE DE RETEZARE CHERESTEA ȘI SEMIFABRICATE CU OPTIMIZARE ȘI SORTARE
Vario Line VL-110 / VL170

Specificație / Model
Secțiuni de tăiere
Putere motor principal
Viteza de avans
Precizie poziționare
Lungime min la intrare

VL-110

Cu VARIO-LINE puteți elimina defectele și puteți tăia
optimizat între semne lungimi fixe cu rest de tăiere mic;
Construcția robustă permite accelerări și viteze de avans
maxime precum și cele mai rapide secvențe de tăiere;
Este posibilă prelucrarea directă, succesivă a celor mai
diverse tăieri transversale fără reglare manuală a grosimii;
Agregat avans cu 6 valțuri și servomotor acționare

VL-170

50x350;
50x380; 110x360;
110x300 mm
170x290 mm
5,5 kW (optional 7,5 sau 11 kW)
180 m/min
± 1 mm/m
300 mm

Economy Line VL-110 / VL170

Soluție ingenioasă de capacitate
mare pentru prelucrarea cherestelei netivite.
Optimizarea și retezarea controlata CNC pentru
cherestea și semifabricate sunt întotdeauna adaptate
la operațiile de prelucrare. Marcarea electronică a defectelor,
evaluarea calității din unitatea laser și sortarea elementelor pe lungimi și
calități, fac ca linia să fie cea mai bună soluție de retezare automată cherestea.
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MAȘINI DE RINDELUIT PE DOUĂ FEŢE
Construcție robustă de tip heavy-duty
Masă tratată special hard-crom
Arbori port-sculă echipați cu cuțite dispuse în spirală
Sistem de avans special cu șenilă segmentată.
Specificație / Model
Grosime de lucru, mm
Lățime de lucru, mm
Lungime minimă de lucru, mm
Viteză avans variabilă, m/min
Putere motoare principale, kW

SK-450

SK-600
10-150

450

600
250
6 ~ 24

11 / 7,5

15 / 11

CIRCULARE DE SPINTECAT
Circulare simple de spintecat
Mașini speciale pentru spintecare selectivă ce garantează
obținerea canturilor drepte apte de îmbinarea în presă, fără
prelucrarea în mașini de prelucrat pe patru fețe.
Specificație / Model
Lungime de prelucrare, mm
(garantat pentru adezivare)
Înălțime maximă de tăiere, mm
Viteză avans variabilă, m/min
Putere motor principal, kW

R-16

R-20

200 - 2300

300 - 3000

75
11~32
7,5

135
13~50
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Circulare de spintecat multiplu speciale pentru piese scurte tip GRS-300
(garantează încleierea în presă fără rindeluire)
Lungimea minimă de spintecare
230 mm
Grosimea de tăiere
10 - 120 mm
Lățime maximă de tăiere
300 mm
Putere motor principal
37 kW
Viteza de avans variabilă
6 ~ 24 m/min
Echipat cu role presoare superioare acționate
pneumatic independent
Sistem de avans cu valțuri superioare antrenate
sincron cu avansul inferior

Circulare de spintecat multiplu cu sistem de avans cu șenilă
Construcția robustă de tip heavy-duty
Sistem de lubrifiere automată
3 rânduri de sisteme anti-recul.
Specificație / Model
Înălțime maximă de tăiere, mm
Lățime de prelucrare, mm
Putere motor principal, kW
Viteză avans variabilă, m/min
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M14-2

M14-6

120

145

300
45 (opt 55)
30 (opt 37)
6,7 ~ 35

MAȘINI DE PRELUCRAT PE PATRU FEŢE
Caracteristici standard:
• Construcție robustă de tip heavy-duty
• Sistem centralizat pentru lubrifiere
• Viteză de avans variabilă cu inverter
• Role presoare actionate pneumatic
• Transmisie cardanică ce asigură robustețea și precizia avansului, plus o fiabilitate ridicată.
• Masă tratată termic și placată cu hard-crom pentru a rezista la uzuri repetate.

Seria MOULDTEC Destinată prelucrărilor standard
Este echipată cu 4, 5 sau 6 arbori de lucru
- lățime de lucru 15-230 mm
- înălțime de lucru 10-120 mm
- puteri motoare arbori de lucru 5,5 și 7,5 kW
- viteza de avans 6-36 m/min

Seria 230-GH Mașini speciale de rindeluit piese scurte

Echipată cu masă canelată la intrare și cu sistem
de avans special pentru piese scurte.
- lungime minimă material la intrare 150 mm
- lățime de lucru 35-230 mm
- înalțime de lucru 10-120 mm
- puteri motoare arbori de lucru 7,5 și 11 kW
- viteză de avans 6-60 m/min

Seria SK / SKG / SKU / SKGU Pentru prelucrări complexe
Cu 5 până la 9 arbori dispuși în configurații
diferite poate realiza cele mai complexe operații
- lățime de lucru 15-230 mm
- înălțime de lucru 10-120 mm
- puteri motoare arbori de lucru 7,5 și 10 kW
- viteză avans 6-36 m/min (opțional 0-60 m/min)

Seria SKG-H Mașini pentru producţia de parchet

Seria SKG-300 / 350 /400 Mașini pentru prelucrarea grinzilor

Seria SKG-S Mașini speciale pentru fabricarea lamelelor
Echipată cu 2 sau 4
arbori verticali pentru
spintecare orizontală și / sau
cu arbori rindeluire, mașina este
destinată producției de lamele pentru
fabricarea parchetului stratificat

Echipată cu 5, 6 sau 7 arbori de lucru în diverse
configurații și cu magazie piese la intrare.
Include dispozitiv special de avans cu viteză de
lucru variabilă în gama 10-80 m/min
- lățime de lucru 10-230 mm
- înăltime de lucru 10-120 mm
- viteză de rotație 9000 rpm
- puteri motoare arbori de lucru 7,5 și 11 kW
- viteză de avans 10-60 m/min
5 până la 9 arbori port-sculă Ø50 mm dispuși în
diverse configurații, sunt echipați cu rulmenți
dubli pentru asigurarea preciziei de prelucrare.
- lățime de lucru 20-300 / 360 / 400 mm
- înălțime de lucru 10-200 mm
- puteri motoare arbori de lucru 11 și 15 kW
- putere motor acționare avans 7,5 kW

- lățime de lucru 60-180 mm
- grosime de spintecare 2 - 20 mm (max 5 piese)
- puteri motoare rindeluire 5,5 și 7,5 kW
- motoare pretăiere 7,5 (opțional 11) kW
- motoare spintecare 20 (opțional 30 sau 40) kW
- viteză rotație pretăiere și spintecare 3000 rpm
- viteză de avans 4-24 m/min

3

LINII DE ÎMBINAT IN DINŢI
Cu frezare verticală și orizontală în pachet
Swift-S Linie automată
de îmbinat în dinți de mare viteză
Structura de contrucție tip heavy-duty
Lungime de prelucrare 150-800 mm
Lățime piese 30-150 mm
Grosime piese 18-65 mm
Lățime masă de lucru 610 mm
Aplicare automată adeziv
Lungime pre-asamblare 6000 mm
Lungime maximă de presare 6200 mm

Element Series
Sistem de îmbinat în dinți performant cu prețuri rezonabile, de la cele cu acționare manuală la full-automate
Zero Element: Sistem manual de îmbinare cu o unitate de frezare cu masă rotativă și presă.
1st Element: Sistem semi-automat de îmbinare. Necesită trei operatori.
2nd Element: Sistem automat de îmbinare. Necesită doi operatori.
3rd Element: Sistem automat de îmbinare cu unitate de pre-asamblare lamele
4th Element: Sistem automat de îmbinare complet automat. Necesită un singur operator.

Cu frezare orizontală piesă cu piesă
FJH sau FJHS
Linie automată de imbinat în dinți
cu frezare orizontală – specific foioase
Capacitate maximă 180 piese/minut
Lungime piese 200-850 mm (FJH)
150-750 mm (FJHS)
Lățime de lucru 30-150 mm
Grosime de lucru 18-65 mm
Capacitate: 60 / 90 / 120 / 180 piese/minut
Aplicare adeziv prin injecție
Lungime pre-asamblare 6000 mm
Lungime maximă de presare 6200 mm

Pentru producţia de grinzi

INFINITE finger joint system
Presă pentru îmbinare în dinți continuă cap la cap – lungime nelimitată
Secțiune de lucru minim 30x30 mm, maxim 100x200 (250) mm
Viteză de avans reglabilă cu inverter 30-70 m/minut
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PRESE ROTATIVE CU ÎNCLEIERE LA RECE
Productivitatea preselor ”evantai” se bazeaza pe durata ciclului și dimensiunea panoului. Presupunând că fiecare secţiune se
încarcă cu 3 panouri cu dimensiuni de 600x600 mm, iar durata unui ciclu este 90s, atunci producţia pe schimb se calculează
astfel:
Un panou = 0,36 mp, O secțiune = 1,1 mp
Un ciclu = 90 secunde = 40 cicluri/ora = 320 cicluri/schimb
Capacitate sistem = 1.1 mp x 320 cicluri sau 352 mp/schimb

Express Line

Mașini standard cu LIVRARE RAPIDA
Sisteme de prindere simple, ideale pentru
producții mici personalizate.
Pot fi echipate cu 6, 12 sau 16 secțiuni
purtătoare și cu 6 până la 12 cleme pe
fiecare secțiune. Dacă aveți nevoie de
capacitate de producție mai mare, puteți
comanda doar cleme suplimentare.

Clasice
Operare simplă, prindere rapidă și uniformă, expandabilă și economică.
Disponibilă în versiune pneumatică sau hidraulică
Varianta clasică cea mai versatilă echipată cu 6 până la 80 secțiuni și lățime maximă 6 m.
Rotire acționată de motor hidraulic sau pneumatic, iar strângerea și presarea de asemenea
realizate pneumatic. Mașinile mici lucrează bine cu aplicator de adeziv manual, dar mașinile
mari necesită aplicator automat cu șenilă.

Presă automată
Ciclu automat cu software Smart Clamp
Pentru productivitate mare
Mașinile mai vechi pot fi modernizate
Disponibilă în varianta pneumatică şi hidraulică

Sistemul de presare automată este echipamentul ideal pentru realizarea capacităților mari de panouri și produse stratificate
din lemn. Echipate cu 20 până la 80 sectiuni, pentru panouri cu lungime maxima 5 sau chiar 6 m, maşina dublează productivitatea operatorului cu ciclu automat de strângere clemele, rotire şi desfacere cleme pentru eliminarea panourilor. Acest
lucru permite operatorului să utilizeze timpul pentru pregătirea şi încărcarea cu material. De asemenea, reduce efortul operatorului şi timpii morți din producţie.
Ca şi în cazul preselor mai mici, mașina poate fi extinsă dacă cerinţele de producție cresc.
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PRESE STRATIFICARE
Echipamentele sunt destinate formării și încleierii la rece a panourilor sau grinzilor lamelare din diverse elemente
adezivate. Presarea este realizată de către cilindri hidraulici montați pe grinda de presare și care sunt reglabili stanga – dreapta.
Unitățile de centrare sunt reglabile manual independent înainte de încărcarea piesei, iar fiecare unitate este echipată
cu cilindru hidraulic pentru presare frontală.

SLV – Prese stratificare și grinzi lamelare
- lungime de lucru: 2500-20000 mm
- înălțime de lucru: 1000 - 1500 mm
- grosime de lucru: 100-220 mm
- presiune specifică: 5-12 kg/cm2
- presiune maximă de lucru: 160 bar
- număr de sectiuni: 1-10
- presare și aliniere cu cilindri hidraulici
- operare și control cu valve hidraulice

GIGA PRESS – Prese grinzi GLULAM
- lungime de lucru: 6000-40000 mm
- înălțime de lucru: 1300 - 2200 mm
- grosime de lucru: 250-350 mm
- presiune specifică: 8-15 kg/cm2
- presiune maximă de lucru: 200-220 bar
- număr de secțiuni: 1-10
- presare și aliniere cu cilindri hidraulici
- operare și control cu valve hidraulice

APLICATOARE DE ADEZIV
Destinate aplicării adezivului pe una sau două fețe sau canturi - necesită suprafață plană.
GST

- lățime de lucru: 200, 300 sau 400 mm
- diametru cilindru: 140 mm
- lungime transportor intrare: 1500 - 3000 mm
- lungime transportor iesire: 1500 - 4000 mm
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GA-ST

PRESE CU ÎNCLEIERE LA CALD
Prese de furnir
Au o gamă largă de utilizare la fabricarea mobilei, ușilor furniruite, parchetului stratificat. Mașina poate fi echipată cu platane
intermediare în funcție de produs și de capacitatea dorită. Opțional pot fi echipate cu sistem de alimentare sau descărcare
automată și aplicator de adeziv.

Dimensiuni de lucru (minim - maxim): lățime 1100 - 2500 mm, lungime 2200 - 4400 mm
Număr cilindri: 8 - 16
Forță de presare: 70-100-110-125-160-220 tone
Deschidere maximă de lucru: 360 mm
Tip platane: Aluminu sau crom
Sistem încălzire standard: electric; Opțional cu ulei diatermic, apă caldă sau abur.

Prese pentru panouri
Destinate formării panourilor prin încleierea lamelelor cu grosime constantă. Prin presarea laterală orizontală este asigurată
o adezivare perfectă chiar și pentru cele mai înguste piese. Pe de altă parte, presarea pe verticală asigură suprafața plană a
panoului ce necesită ulterior o ușoară calibrare.
Opțional pot fi echipate cu sistem de alimentare sau descărcare automată și aplicator de adeziv. De asemenea, prin dezactivarea pistoanelor orizontale, echipamentul poate fi folosit ca presă standard.

Dimensiuni uzuale de lucru: lățime 1300 / 1400 / 1500 / 1600 mm, lungime 3000 / 3200 / 4000 / 4400 mm
Număr cilindri verticali: 8-10, Număr cilindri orizontali: 8-9-12-14
Forță de presare verticală: 100-120-140-160 tone
Forță de presare orizontală: 15 / 16.5 / 22.5 tone
Deschidere maximă de lucru: 360 mm
Tip platane: Aluminu sau crom
Sistem încalzire: electric – standard și opțional cu ulei diatermic, apă caldă sau abur
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MINIGATERE PENTRU PRODUCŢIA DE LAMELE
Eficiență și precizie de prelucrare ridicată.
Modelul F15 este conceput special pentru a spori eficiența și precizia de tăiere la fabricarea lamelelor din lemn masiv.
Mașina este echipată cu micro-computer de control.

Lungime pânză panglică: 500 mm
Putere motor principal: 15 kW
Viteză de avans: 0,3 ~ 1,7 m/min
(funcție de tip lemn și dimensiune de tăiere)
Înălțimea de tăiere: 40 – 250 mm
Lățime de tăiere: 150 mm
Grosime pânză tăietoare: 0,9 – 1,4 mm
Lungime minimă piesa de lemn: 300 mm
Toleranță la grosime 40-160 mm: 0,1 mm
Toleranță la grosime 160-250 mm: 0,2 mm

Mașină de acuțit și pânze pentru tăiere:
• la cerere mașina poate fi echipată cu pânze din oțel sau TCT cu grosimi de la 0,9 la 1,4 mm
• de asemenea, producătorul pune la dispoziție mașina de ascuțit pânze.

FERĂSTRAIE PANGLICĂ PENTRU RETĂIERE PANOURI
Modelul MHS10
Execută cu precizie tăierea panourilor sau a grinzilor laminate de mari dimensiuni în vederea obținerii de panouri sau elemente din lemn cu grosimi mici. Panourile sunt utilizate la fabricarea fronturilor de mobilier sau a pereților din lemn masiv,
producția de sertare sau pentru formarea de panouri din 3 straturi cu miez de lemn de calitate inferioară și fețe din lemn
nobil (mese sau mobilă corp).
Cu cap de tăiere single sau multiplu mașina asigură o precizie de tăiere de 0,3 mm, urma de tăiere mică și un consum energetic mic. Toate acestea au ca scop obținerea unei eficiențe ridicate prin reducerea costurilor de producție și economia de
materie primă.

Grosime pânză panglică: 1,25 mm
Lățime pânză panglică: 130 mm
Diametru volante: 1050 mm
Lățime de tăiere: 650 / 900 / 1050 mm
Înălțime de tăiere: 305 mm
Viteză de avans: 7,5 – 30 m/minut
Putere motor principal: 37 kW
Sistem de întindere automată pânză panglică
și menținere constantă a presiunii
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MAȘINI DE CALIBRAT ȘLEFUIT
Seria 75 Calibrare-șlefuire
Sunt concepute pentru capacități medii-mari ce lucrează în două
sau trei schimburi pe zi.
Lățimea de lucru 635, 940, 1090 și 1270 mm
Lungime standard bandă abrazivă 1905 mm; Opțional 2130 sau
2615 mm
Echipate standard cu sistem digital de măsurare grosime de lucru
Viteză de avans 7-21 m/minut
Grosime maximă de prelucrare 127 mm.

Mașini echipate cu arbore rindeluire
Arborele de rindeluire este echipat cu cuțite cu 4 laturi active dispuse în spirală.
Prezintă avantajul unei rezistențe ridicate, zgomot redus la prelucrare, posibilitatea de îndepărtare a unei cantități mai mari de
material, consum energetic mai mic și nu în ultimul rând reducerea costurilor cu banda abrazivă.
Recomandat pentru prelucrarea panourilor masive.

Mașini de șlefuit furnir

Cu unul sau două grupuri de prelucrare și lățime de lucru 1070
sau 1295 mm sunt echipate cu masă vacuum pentru prelucrare
furnire subțiri.
Patinele pneumatice și suportul electronic segmentat vă oferă
cea mai bună alegere pentru șlefuirea furnirelor.

Mașini de șlefuit suprafeţe lăcuite
Concepute special pentru finisarea suprafețelor lăcuite cu lățime maximă 610, 915 sau 1270 mm, mașinile pot fi echipate cu
unul sau două grupuri de prelucrare (valț cauciucat și perie tip Scotch Brite). Viteza de rotație variabilă controlată de inverter
satisface prelucrarea corectă pentru toate tipurile de lacuri și tipuri de lemn.
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MAȘINI DUBLE DE FORMATIZAT ȘI CEPUIT
Mașini de formatizat panouri C type cu 4 arbori

Lățime max lucru, mm

2450 / 1850 / 1300

Lațime min de lucru, mm

210

Grosime max de lucru, mm

60

Viteza de avans, m/min
Distanta între pinteni, mm
Motor pretaietor, kW
Motor panza principala, kW

5 - 10
400 / 300 / 200
1,5 / 2,2 / 3,7
3,7 / 5,5

Mașini duble de frezat și cepuit S type sau A type cu 6 sau 8 arbori
Lațime max lucru, mm

2600 (3000/3600)
/ 2000 / 1400

Lațime min de lucru, mm

210

Grosime max de lucru, mm

80

Viteză de avans, m/min
Distanța între pinteni, mm
Motor pretăietor, kW
Motor pânză principală, kW

5 -25
400 / 300 / 200
1,5 / 2,2 / 3,7
3,7 / 5,5

Motor grup frezare 1, kW

3,7 / 5 / 7,5

Motor grup frezare 2, kW

3,7 / 5 / 7,5

MAȘINI PENTRU PRODUCŢIA DE UȘI
WM-400 WOODMASTER este concepută să execute operațiile de retezare și găurire dublă a profilelor din lemn masiv și MDF
la dimensiuni exacte într-un singur ciclu de lucru. Versiunea standard permite înclinarea la 45° sau reglabilă în gama 45°-90°
după scala gradată. Grupul de lucru fix și cel reglabil sunt echipate cu cilindri pneumatici verticali și orizontali pentru fixarea
pieselor de lemn.

Diametru pânze circulare
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Ø350 mm

Secțiune maximă de tăiere la 45

120x105 mm

Secțiune maximă de tăiere la 90

160x105 mm

Lungime minimă de tăiere

440 mm

Lungime maximă de tăiere

3000 mm

STRUNGURI PENTRU LEMN
Centrul de prelucrare TMC-1500 este cel mai complex și inovator CNC caracterizat prin fixarea într-o singură prindere şi prin
ciclul automat pentru toate tipurile de coloane, picioare de masă şi canapea, baluștri de scara, mână curentă etc. Versatilitatea și programarea ușoară o fac o mașină foarte flexibilă și potrivită pentru producția de loturi mici ce necesită operații
multiple. Cu 5 axe interpolate și până la 5 axe controlate de CNC, realizează operații de strunjire, frezare, găurire și slefuire cu
posibilitatea de profilare pe orice față a piesei.

În funcție de tipul pieselor poate fi mecanizat în diverse versiuni de alimentare și prindere: avansul pieselor rectangulare
(până la 150x150 mm) este complet automat cu alimentare și evacuare piese prin transportor cu bandă. Pentru execuția de
coloane este echipat cu două unități de centrare cu avans hidraulic.
Opțional pentru piese plate și sau alte forme neregulate poate fi echipată cu una sau două mese de lucru și fixare cu presare
pneumatică sau vacuum. În acest caz, avansul pieselor este manual.
Pentru piese excentrice a fost proiectat un sistem special de fixare – patent INTOREX – ce permite prelucrarea pe toate fețele
în ciclu automat cu alimentare și descărcare automată.

MAȘINI PENTRU PRODUCŢIA DE SERTARE
Mașina de frezat coadă de rândunică cu control numeric în două axe model
OMEC 750CN, este concepută pentru fabricarea sertarelor și a pieselor de mobilier.
Poate executa piese mamă și tată sau ambele la o singură trecere, garantând flexibilitate și usurință în exploatare. Mașina asigură o prelucrare exactă cu programare în
funcție de: pasul, adâncimea și numărul dinților, scule, viteză de lucru, dimensiunile
pieselor. Toate reglajele pot fi uşor transferate în următorul program, utilizând soft-ul și
instrucțiunile afişate pe display.
Dimensiuni de prelucrare:
lungime 200-1500mm, lațime 60-530mm, înălțime dinte 6-20mm,
grosime frontală 8-30mm și laterală 8-20mm

Presa de sertare model OMEC SCM1200 este destinată asamblării sertarelor cu cepi
sau dinți coadă de rândunică. Dimensiunea sertarului este reglată manual de operator
și fixată cu cilindri hidraulici. Mașina este echipată cu sistem vacuum pentru a menține
în pozitie fixă partea de jos a sertarului.
Limite dimensionale piese:
lungime 280-1100mm, lațime 240-660mm, înălțime 60-250mm.
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MAȘINI PENTRU PRODUCŢIA DE FURNIR

Ghilotinele seria CUTMATE sunt construite având la bază
un grad înalt de siguranță al operatorului fără ca acest lucru
sa împiedice funcționarea în bune condiții a mașinilor. Toate
utilajele tip ghilotină INNOVATOR sunt cu acționare complet
hidraulică pentru cutit și pentru bara de prindere/fixare pachet furnir. Operatorul este protejat prin bariera luminoasă
de protecție, funcționarea mașinii fiind oprită dacă garda este
activată.
- Lungime max. de tăiere: 1500 / 2800 / 3200 mm
- Deschidere: 60 sau 120 mm

Mașina de îmbinat furnir pe cant model VENEER-PLUS
poate îmbina furnire cu grosimi de la 0,35 la 2,5 mm, lungime
minimă 45 mm la o lațime de îmbinare de 1000 mm.
Mașina include Dispozitiv integrat de aplicare adeziv
echipat cu 3 bare de încălzire suspendate în mijlocul șenilei
superioare de avans, alte 3 bare de încălzire fiind plasate în
șenila inferioară.
- Cele două șenile confecționate din oțel inoxidabil sunt
acționate și sincronizate cu inverter pentru controlul vitezei
de avans.
- Pentru a asigura o aliniere perfectă a furnirului îmbinat, în zona de avans este montat un senzor cu fotocelulă
reflectorizantă.

MAȘINI DE ȘLEFUIT CU PERII PENTRU SUPRAFEŢE PROFILATE

Capete de șlefuire orizontale sau în unghi, ambele cu funcție de oscilare pentru a asigura eficiență sporită la prelucrare
fără afectarea colțurilor.
Viteză de lucru variabilă controlată de inverter electronic.
Transportor cu bandă de înaltă calitate pentru a asigura durată de viață lungă.
Batiu și structura solidă din otel ce asigură stabilitate și rigiditate echipamentului.
Echipare opțională a mesei cu vacuum pentru prelucrarea corectă a pieselor mici.
Reglare electronică a grosimii de lucru.
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GAMA COMPLETĂ DE DISPOZITIVE PROIECŢIE LASER ZLASER GERMANIA

Cele mai uzuale utilizate în industria lemnului Ø40 90-265VAC
sau Ø20 5-30VDC cu lumină rosie sau verde focusabil
Tip
Putere
Lungime undă
Vizibilitate linie
Z5-635-lg90
5 mw
635 nm
2-3 m
Z10-635-lg90
10 mW
635 nm
3-5 m
Z15-635-lg90
15 mW
635 nm
4-6 m
Z30-635-lg90
30 mW
635 nm
10-12 m
Z5-532-lg90
5 mw
532 nm
4m
Z10-532-lg90
10 mw
532 nm
8m
Z20-532-lg90
20 mw
532 nm
15 m
Z40-532-lg90
40 mw
532 nm
20 m

SCULE PRELUCRARE PENTRU ECHIPAMENTELE DIN PORTOFOLIU

Pânze circulare pentru retezare sau spintecare
Capete de frezat pentru Mașinile de prelucrat pe patru fețe
Seturi complete de scule pentru Liniile de îmbinat în dinți
Cuțite pentru mașinile de rindeluit pe două și pe patru fețe
Cuțite amovibile pentru mașinile de calibrat
Sisteme de perii pentru mașini de șlefuit profile.

Cine suntem?
Contactele cu specialiștii din lumea lemnului în cei peste 40 de ani de experiență în engineering pentru
prelucrarea lemnului, ne-au adus în topul firmelor de profil din țară, de unde reușim cu succes să oferim
soluții optime și viabile, indiferent de pretențiile cerute de piață.
Din 2010 facem parte din grupul de firme Ustunkarli, grup cu o înaltă reputație având sediul in Izmir - Turcia.
Compania Ustunkarli și-a început activitatea ca o afacere de familie în anul 1954, în sectorul fabricării
utilajelor de prelucrarea lemnului și a crescut constant, în ultimii ani extinzându-și activitățile în producția de
mobilă, sisteme de încălzire și mai nou în fabricarea cherestelei. Continuitatea afacerii s-a bazat pe relațiile
dezvoltate în timp în strânsă legătură cu partenerii noi și existenți.
Astfel, combinând experiența firmelor Optimal-Invest și Ustunkarli, reușim să oferim cele mai bune soluții de
consultanță, vânzare și un service profesionist.

Grupul de firme USTUNKARLI:
USTUNKARLI
producție echipamente prelucrare primară a lemnului
www.ustunkarli.com
KARLAMIN
producție elemente mulate și laminate din lemn
www.karlamin.com
ENA
producție scaune și mobilier din lemn masiv
www.enachairs.com
TERMOPAN
producție cazane industriale și radiatoare din oțel
www.termopan.com.tr
USTUNKARLI COMERT
comerț echipamente prelucrarea lemnului
www.ustunkarli.ro
OPTIMAL INVEST
engineering și consultanță prelucrarea lemnului
www.optimal.ro
ENA WOOD
companie specializată în producția de cherestea și produse din lemn.

by Ustunkarli Group
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