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EXCEL 1370/1120
Szlifierka szerokotaśmowa

Szlifierki szerokotaśmowe z serii EXCEL doskonale sprawdzają się w produkcji przemysłowej a także usługowej.
Odpowiednia konfiguracja pozwala na wykonywanie międzyszlifów operacyjnych (matowienie lakieru).

Podstawowe dane techniczne:

EXCEL 1370 EXCEL 1120

Szerokość robocza

Wysokość robocza

Wymiar taśmy szlifierskiej

Średnica walcy szlifujących

Moc silnika

Prędkość transportera

mm

mm

mm

mm

kW

m/min.

szt.

1100

3-160

1120 x 2150

180 - 320

11-18,5

4/20

1350

3-160

1370 x 2150

180 - 320

11-18,5

4/20

Ilość agregatów 1 -41 -4

Wały szlifujące

Sterowanie z pulpitu dotykowego (opcja)

Pneumatyczna aktywacja agregatów
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WINNER 1120
Szlifierka szerokotaśmowa

Szlifierki szerokotaśmowe z serii WINNER dedykowane są do średnich i małych zakładów, ponieważ w zależności
od konfuguracji może to być maszyna uniwersalna do wszystkich operacji związanych ze szlifowaniem drewna, forniru, płyty.

Podstawowe dane techniczne:

WINNER 1120

Szerokość robocza

Wysokość robocza

Wymiar taśmy szlifierskiej

Średnica walcy szlifujących

Moc silnika

Prędkość transportera

mm

mm

mm

mm

kW

m/min.

szt.

1100

3-160 (200)

1120 x 2150

150/320

11-18,5

4/20

Ilość agregatów 1 -3

Niezawodny pas transportera

Sterowanie z pulpitu dotykowego (opcja)

Opatentowany przez Unitek system
oscylacji eco-gear
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NICE  670/970
Szlifierka szerokotaśmowa

Szlifierki szerokotaśmowe z serii NICE to wersje szlifierek, które zbudowane są na podobnej konstrukcji jak wyższe modele
Unitek ale dedykowane są dla zakładów, które potrzebują szlifować materiały o szerokościach 650 do 950mm.

Manualny pulpit sterujący

Pas transportera z płynnie regulowaną
prędkością szlifowania

Dodatkowy manualny regulator wysokości
i 2 rolki wydłużające stół 

Podstawowe dane techniczne:

NICE 670 NICE 970

Szerokość robocza

Wysokość robocza

Wymiar taśmy szlifierskiej

Średnica walcy szlifujących

Moc silnika

Prędkość transportera

mm

mm

mm

mm

kW

m/min.

szt.

970

3-160

970 x 2150

150 - 220

11-18,5

4/20

650

3-160

670 x 2150

150 - 220

11-18,5

4/20

Ilość agregatów 1 - 31 - 3
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OBS 200/150
Szlifierka krawędziowa

BM 300/600/800/1300
Szczotkarka

Szlifierki krawędziowe i szczotkarki włoskiego producenta ACM charakteryzują się solidnym wykonanie każdego
szczegółu jak i dużymi możliwościami obróbczymi. Firma ACM posiada całą gamę tego typu maszyn, które można
przystosować do danej operacji szlifowania czy szczotkowania materiałów.  Szczotkarki doskonale sprawdzają się
w procesie strukturyzacji drewna.

Podstawowe dane techniczne:

Szerokość
robocza

Wysokość
robocza

Moc silnika pasa
transportowego

Prędkość płynna
podawania

Ø Średnica
szczotek

Wymiary
maszyny

300 mm

300 mm

0,3 HP
(0,22kW)

3÷10mt/min

 220 mm

900x900
x1700mm

BM300 T1

300 mm

300 mm

0,3 HP
(0,22kW)

3÷10mt/min

220 mm

1300x900
x1700mm

BM300 T2

600 mm

300 mm

0,5 HP
(0,37kW)

3÷10mt/min

250 mm

1300x900
x1700mm

BM600 T2

800 mm

300 mm

0,5 HP
(0,37kW)

3÷10mt/min

250 mm

1300x1400
x1700mm

BM800 T2

1300 mm

170 mm

0,75 HP
(0,55kW)

3÷10mt/min

350 mm

1930x1370
x1750mm

BM1300 T2

Podstawowe dane techniczne:

Stały stół roboczy do elem. fornirowanych

Pochylny stół roboczy

Pochylenie w zakresie

Szerokość całkowita blatów roboczych

Wysokość blatu roboczego

Wymiary taśmy ściernej

Prędkość

Ø wałka napędzanego

Ø wałka napędzanego

Moc silnika głównego

Moc silnika do oscylacji

Skok oscylacji

Przesunięcie w pionie zespołu oscylacji

Ø Ssawa do instalacji odpylania

Ciśnienie robocze

Wymiary zewnętrzne

Waga

220 x 1440 mm

OBS 150OBS 200

220 x 1440 mm

0 - 45°

700 mm

950 mm

200 x 2200 mm

11,5 - 8,0 m/s

160 mm

80 mm

2,42 kW

0,37 kW

20 mm

200 mm

140 mm

min. 3 - max 6 bar

1500x800x1400

570 kg

220 x 1440 mm

220 x 1440 mm

0 - 45°

700 mm

950 mm

150 x 2200 mm

11,5 - 8,0 m/s

160 mm

80 mm

2,5 kW

0,37 kW

20 mm

150 mm

140 mm

min. 3 - max 6 bar

1500x800x1400

550 kg



www.technologiedrewna.pl

OMC PL
Prasa półkowa (wodna, olejowa, elektryczna)

Solidne tłoki wraz z prowadzeniem
na pionowych zębatkach

System sterowania „Logic Control”

Podstawowe dane techniczne:

Długość
robocza półki 

Szerokość
robocza półki

Ilość półek

Ilość tłoków

Średnica
tłoków

Nacisk

2500/3000

1300

1-6

4/6

70

1,5

PL 70

2500/3000

1300

1-6

6

70

2,0/2,4

PL 90S

2500/3000/3500

1300

1-6

6

70/85

2,3/2,7/3,2

PL 105

2500/3000/3500

1300

1-6

6/8

85

2,3/3,0/3,6

PL 120

3000/3500

1300

1-6

8

85

3,5/4,0

PL 160

mm

mm

szt.

szt.

mm

kg/cm²

Prasy półkowe OMC to przede wszystkim solidna konstrukcja. Prasa wyposazona jest w podzespoły takie jak:
pompa, tłoki, półki m.in. Elkom-germany, osprzęt elektryczny  produkowany przez wiodących europejskich
dostawców.  Możliwości zaawansowania technologicznego producenta pozwalają dopasować model prasy
od jednostkowego modelu do całej lini technologicznej z uwzględnieniem szczotkarek, walcy klejowych
oraz całą automatyzację procesu okleinowania.
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OMC PLS
Prasa (docisk pionowy i poziomy dociskiem)

Model ten jest przeznaczony dla producentów płyty klejonej stolarskiej. Prasa może być wyposażona w ręczny
lub automatyczny system załadowczy. Automatyczny załadunek  umożliwia wykorzystanie linii do pracy
bez udziału dużej liczby operatorów. Operator musi tylko układać panele klejonki, a następnie automatyczne
urządzenie przeniesie panele dalej do cyklu prasowania.

System załadunku bocznego do prasy PLS Boczne  dociski hydrauliczne

Podstawowe dane techniczne:

2500x1300 mm

3000x1300 mm

3500x1300 mm

4000x1300 mm

Tłoki poziomeWymiary robocze

5 Ø 40 mm

6 Ø 50 mm

7 Ø 50

8 Ø 50 m mmm

Otwarcie

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

Tłoki pionowe

6 Ø 85 mm

6 Ø 85 mm

8 Ø 85 mm

10 Ø 85 mm
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LANGE B100KFE/KE/K
Okleiniarka prostoliniowa
ze wstępnym frezowaniem i zaokrąglaniem naroży

Jednostronna okleiniarka wąskich krawędzi z agregatem wstępnego frezowania płyty, podajnikiem kleju na płytę,
kapówką, frezowaniem naddatku obrzeża, agregat kopiujący narożniki, łańcuchem transportowym oraz rolkowym
dociskiem górnym i wysuwanym podparciem bocznym elementów. Przeznaczona do obrzeży: PCV, ABS, melaminy,
obrzeży naturalnych w paskach i w rolkach o grubości 0,4 – 3,0 mm. Grubość płyty 8 – 60 mm.
KF - wersja bez zaogrąglania naroży, K- wersja bez wstępnego frezowania i zaokrąglania naroży.

Podstawowe dane techniczne:

Min i maks. grubość obrzeża (doklejki)

Min i maks. grubość materiału

Min. długość materiału

Min. szerokość materiału

Prędkość posuwu

Moc przyłącza

Długość maszyny

0,4-3,0(5,0) mm

8-60 mm

120 mm

75 mm

9 /14 m/min

8,8 kW

4610 mm

Magazyn podawania okleiny Wstępne odcięcie okleiny/dokleiki Agregat zaokrąglający naroża
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LANGE B90KF/KFE/K
Okleiniarka prostoliniowa
ze wstępnym frezowaniem

Jednostronna okleiniarka wąskich krawędzi z agregatem wstępnego frezowania płyty, podajnikiem kleju na płytę,
kapówką, frezowaniem naddatku obrzeża, łańcuchem transportowym oraz rolkowym dociskiem górnym i wysuwanym
podparciem bocznym elementów. Przeznaczona do obrzeży: PCV, ABS, melaminy, obrzeży naturalnych w paskach
i w rolkach o grubości 0,4 – 3,0/5,0 mm. Grubość płyty 8 – 50 mm.
KFE - wersja z wstępnym frezowaniem i zaogrąglaniem naroży, K- wersja bez wstępnego frezowania i zaokrąglania naroży.

Podstawowe dane techniczne:

Min i maks. grubość obrzeża (doklejka)

Min i maks. grubość materiału

Min. długość materiału

Min. szerokość materiału

Prędkość posuwu

Moc przyłącza

Długość maszyny

0,4-3,0(5,0) mm

8-50 mm

120 mm

75 mm

8 m/min

7,2 kW

2926 mm

Widok maszyny od strony podawania
materiału

Teflonowany zbiornik klejowy na klej EVA
(możliwość stosowania kleju PUR)

Agregat cykliny płaskiej i polerki
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LANGE-MASCHINENBAU B85K/KF/KFE
Okleiniarka prostoliniowa

Jednostronna okleiniarka wąskich krawędzi z podajnikiem kleju na płytę, kapówką, frezowaniem naddatku obrzeża,
łańcuchem transportowym oraz rolkowym dociskiem górnym i wysuwanym podparciem bocznym elementów.
Przeznaczona do obrzeży: PCV, ABS, melaminy, obrzeży naturalnych w rolkach lub paskach o grubości 0,4 – 2,0 mm.
Grubość płyty 8 – 40 mm.
KFE - wersja z wstępnym frezowaniem wraz z agregatem zaogrąglającym naroża, KF- wersja z wstępnym frezowaniem.

Podstawowe dane techniczne:

Min i maks. grubość obrzeża

Min i maks. grubość materiału

Min. długość materiału

Min. szerokość materiału

Prędkość posuwu

Zapotrzebowanie

Długość maszyny

0,4-2,0 mm

8-50 mm

120 mm

75 mm

5,5 m/min

2,5 kW

2200 mm

Pulpit sterujący pracą maszyny Agregaty obcinający na gotowo oraz
dwusilnikowy agregat frezujący obrzeże

Agregat cykliny płaskiej
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B530K
Oklejarka do elementów
krzywoliniowych

LANGE-MASCHINENBAU B70K 
Oklejarka prostoliniowa

Maszyna 3 w jednym: Okleiniarka krawędzi / Frezarka naddatku /
Kapówka do elementów krzywoliniowych z podawaniem
kleju bezpośrednio na obrzeże o grubości od 0,4 do 3 mm.

Podstawowe dane techniczne:
Szerokość elementu

Grubość elementu

Długość elementu

Grubość obrzeża

Promień wewnętrzny oklejany

Moc grzałki zbiornika klejowego

Przyłącze elektryczne

Moc przyłącza

Wymiary

min. ok. 30 mm

8 – 50 mm

min. ok. 200 mm

0,4 – 3,0 mm

25 mm

2,2 kW

230V, 50Hz, 1Ph

3,5 kW

ok. 1605 x 785 x 1180 mm bez talerza na obrzeże

Widok otwartej maszyny od strony
agregatów obróbczych

Chowany w stół w zależności od potrzeb
agregat frezujący obrzeże

Jednostronna okleiniarka wąskich krawędzi z podajnikiem
kleju na płytę. Maszyna stacjonarna. Przeznaczona do ogólnie
dostępnych obrzeży: PCV, ABS, melaminy, obrzeży naturalnych 
rolkach lub paskach.

Podstawowe dane techniczne:

Min i maks. grubość obrzeża

Min i maks. grubość materiału

Min. długość materiału

Min. szerokość materiału

Prędkość posuwu

Zapotrzebowanie

Długość maszyny

0,4-2,0 mm

10-50 mm

220 mm

80 mm

6 m/min

3,8 kW

1800 mm
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SC30P/SC40P
Piła formatowa

XENIA 40/40M
Piła formatowa

Podstawowe dane techniczne:

Wymiary stołu żeliwnego

Max. wymiar tarczy

Przechył

Max. wysokość cięcia przy 90° 

Max. długość cięcia

Szerokość cięcia przy liniale

Obroty piły głównej

Obroty podcinacza

Średnica podcinacza

Silnik główny/podcinaka

560 x 940 mm

SC30P

315 mm

90° ÷ 45°

101 mm

2660mm (3260 opcja)

1270 mm

3800 obr/min

9200 obr/min

120 mm

5 kW/0,55 kW

560 x 940 mm

SC40P

400 mm

90° ÷ 45°

138 mm

2660mm (3260 opcja)

1270 mm

3800 obr/min

9200 obr/min

120 mm

5 kW/0,55 kW

(elektryczny przechył
i pochylenie tarczy)

Podstawowe dane techniczne:

Max. wymiar tarczy

Przechył

Max. wysokość cięcia przy 90° 

Max. długość cięcia

Szerokość cięcia przy liniale

Obroty piły głównej

Obroty podcinacza

Średnica podcinacza

Silnik podcinaka (S6-40%)

Silnik główny/podcinaka

400 mm

XENIA 40

90° ÷ 45°

140 mm

3200mm

1270 mm

3700 obr/min

8500 obr/min

120 mm

0,9kW 1,2HP 50 Hz

7 kW/0,9 kW

400 mm

XENIA 40P

90° ÷ 45°

140 mm

3200mm

1270 mm

3000/4000/5000 obr/min

8500 obr/min

120 mm

0,9kW 1,2HP 50 Hz

7 kW/0,9 kW

SC 30 P i SC 40P to piły formatowe zaprojektowane tak,
by zadowolić najbardziej wymagających klientów.

Niezawodność: System jezdny stołu aluminiowego
to sprawdzona od lat koncepcja ułożenia pryzmatycznie
prowadnic stalowych hartowanych i realizacja przesuwu
odbywa się na łożyskach kulkowych umieszczonych
w wewnętrznej niezależnej prowadnicy. Brak konserwacji
tego systemu powoduje jego trwałość a zarazem unikalność.

Elastyczność: Doskonałe wyposażenie standardowej
wersji pilarki plus szeroka gama wyposażenia opcjonalnego.

Solidność: Ciężka konstrukcja żeliwnego układu tnącego
piły i podcinacza, która już w standardzie pracuje z silnikiem 
5kw umożliwia każdą pracę z drewnem lub płytą.

Xenia/Xenia 40m to piły formatowe z wyższej serii 
maszyn, które po doposażeniu opcjonalnym w pakiety 
elektromotoryczne i sterujące pozwalają na konfigurację 
bardzo wygodnej  w obsłudze maszyny.

Niezawodność: System jezdny stołu aluminiowego 
to sprawdzona od lat koncepcja ułożenia pryzmatycznie 
prowadnic stalowych hartowanych i realizacja przesuwu 
odbywa się na łożyskach kulkowych umieszczonych 
w wewnętrznej niezależnej prowadnicy. Brak konserwacji 
tego systemu powoduje jego trwałość, a zarazem 
unikalność.

Ergonomia: Wszystkie elementy maszyny są na przedniej 
stronie urządzenia w zasięgu ręki operatora. dźwignia 
pochylenia i podnoszenia jednostek tnących gwarantuje 
szybką regulację.

Solidność: Stojan maszyny jest konstrukcją mocną , która 
została wykonana z najwyższą starannością w procesie 
produkcji.
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CASADEI PS52/PS63
Grubiarka

CASADEI PF520M/PF410
Wyrówniarka

Podstawowe dane techniczne:

Średnica wału nożowego / Ilość noży

Wymiary stołu roboczego

Max. grubość skrawania

Obroty wału

Szerokość robocza

Prędkość posuwu

Min./Max. grubość elementu

Moc silnika głównego

120 mm/4 

PS52

520 x 1000 mm

8 mm

4500 obr/min

520 mm

5/8/12/18 m/min

3,5/250 mm

7 kW 

120 mm/4 

PS63

630 x 1000 mm

8 mm

4500 obr/min

630 mm

5/8/12/18 m/min

3,5/300 mm

7 kW 

Podstawowe dane techniczne:

Średnica wału / Ilość noży

Obroty wału

Max. grubość skrawania

Max. szerokość robocza

Całkowita długość stołów

Prowadnica 90°÷45°

Moc silnika głównego

120 mm/4 

PF520M - elektryczny ruch stołu

5000 obr/min

8 mm

520 mm

3000 mm

1100 x 160 mm

5 kW

120 mm/4 

PF410

5000 obr/min

8 mm

410 mm

2600 mm

1100 x 160 mm

5 kW

Grubiarka PS52/PS63 maszyna zaprojektowana tak, by zadowolić najbardziej wymagających klientów.

Niezawodność: Konstrukcja wału nożowego o średnicy 120 mm wraz z systemem posuwu materiału na rolce wprowadzającej 
oraz dwóch rolek na wyjściu zapewnia precyzję obróbki.

Elastyczność: Doskonałe wyposażenie standardowej wersji pilarki plus szeroka gama wyposażenia opcjonalnego.

Solidność: Konstrukcja maszyny wykonana z blachy o odpowiedniej grubości i solidnej konstrukcji. Żeliwny stół podnoszony na systemie
4 śrub z mikrometryczną regulacją grubości strugania.

Wyrówniarka PF520M/PF410 maszyna została zaprojektowana, by sprostać wymaganiom najbardziej wymagającym
producentom z branży stolarskiej.

Elastyczność: Żeliwne stoły robocze są szlifowane i idealnie wykończone przez co obróbka jest łatwa, a  długie stoły robocze umożliwiają 
idealne wyrównanie nawet  bardzo długich elementów. Prowadnica poprzeczna jest regulowana pod kątem 90-45st.

Ergonomia: Ergonomicznie umieszczony panel sterowania, łatwo dostępny dla operatora.

Solidność:  Stoły żeliwne wyrówniarki, odbiorczy i wprowadzający dłuższy są osadzone na solidnym systemie z regulacją. W stole 
wprowadzającym manualnie lub elektrycznie nastawiana jest głębokość skrawania w zależności od wersji maszyny. Korpus maszyny 
to konstrukcja zapewniająca brak wibracji przy obróbce.
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CASADEI F205
Frezarka dwuwrzecionowa

CASADEI F255A
Frezarka dwuwrzecionowa

Podstawowe dane techniczne:

Obroty wrzeciona 

Przechył wrzeciona

Wysokość robocza wrzeciona

Max średnica narzędzia
Pod stołem RAPID
Podczas czopowania

Skok wrzeciona

Moc silnika

Średnica wrzeciona

900 -12000 obr/min płynna

+/- 45°

Wymiary stołu roboczego 1200 x 780 mm

F255A

180 mm wrzeciono 40/50
140 mm wrzeciono 30/35

250 mm
300 mm x 85h

300 mm

130 mm

7,5 kW

30/35/40/50 mm

Podstawowe dane techniczne:

Wymiary stołu jezdnego

Wymiary stołu roboczego

Obroty wrzeciona 

Wysokość robocza wrzeciona

Max średnica narzędzia

Moc silnika

Średnica wrzeciona

1200 x 330 mm

1200 x 605 mm

F205

3500-6000-8000-10000 obr/min

125 mm

240 mm

5 kW

30/35/40/50 mm

Frezarka dolnowrzecionowa F205 to doskonale dopracowana maszyna dedykowana do małych i średnich zakładów do obróbki 
materiałów meblowych i drewna. 

Elastyczność: Doskonałe wyposażenie standardowej wersji frezarki plus szeroka gama wyposażenia opcjonalnego.

Solidność:  Stół żeliwny frezarki ciężki połączony z przesuwnym stołem aluminiowym na sysytemie „kulkowym” wraz z osadzonym
w nim wrzecienniku oraz ciężki  korpus maszyny stanowią razem jednolitą konstrukcję.

Frezarka dolnowrzecionowa F225A to frezarka wyposażona w elektrowrzeciono sterowane z falownika ze zmienną 
prędkoscią obrotową. Wrzeciono uchylne, wrzeciono 45,5 ° ±.

Elastyczność: Kontrola numeryczna parametrów obróbczych jak wysokość, pochył wrzeciona oraz szeroki wybór dostępnych opcji wyposażenia.

Solidność:  Stabilna stalowa konstrukcja korpusu maszyny. Żeliwny pełny stół roboczy  daje gwarancje braku wibracji. 
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CASADEI FM21
Wiertarka wielowrzecionowa

CASADEI C41 ES
Maszyna 5-cio operacyjna

Podstawowe dane techniczne:
Ilość wrzecion

Wymiary stołu roboczego

Wysokość stołu roboczego

Obroty wrzecion

Max. średnica narzędzia

Max. wysokość poziomych wierceń

Min/max. grubość elementu

Max. szerokość elementu pod wspornikami

21

905 x 372 mm

900 mm

2800

40 mm

60 mm

10/85 mm

833 mm

Moc silnika głównego 1,85 kW

Wysokość robocza wrzeciona

Obroty

Max średnica narzędzia

Wrzeciono

Siniki
Moc silnika głównego/podcinaka

125 mm 

Frezarka

3500-6000-8000-10000

240mm pod stołem
240mm

30-35-40-50 mm

3 x 5 kW/0,55 kW

Podstawowe dane techniczne:

Max szerokość robocza

Długość stołów

Grubiarka

Piła formatowa

Max szerokość robocza

Min./max. grubość elementu

Posuw

Max grubość skrawania

Max długość cięcia

Max tarcza główna
Max tarcza podcinaka

Szerokość cięcia przy liniale wzdłużnym

410 mm

Wyrówniarka

5000 obr/min

410 mm

3,5/240 mm

4 i 12 m/min

5 mm

2310 mm
2680 mm
3260 mm

350 mm
120 mm

1000 mm

Maszyna 5-cio operacyjna C41ES to rozwiązania technologiczne
i wysokiej jakości wykonanie połączone w całość daje nam 
maszynę uniwersalną w każdej z  jej 5 funkcji obróbczych.

Elastyczność: Doskonałe wyposażenie standardowej wersji 
maszyny plus szeroka gama wyposażenia opcjonalnego.

Solidność: Pomimo wielofunkcyjności maszyny każda z operacji 
jest możliwa po kilku minutach po zmianie oprzyrządowania. 
Stół aluminiowy jak stoły żeliwne to gwarancja
długoletniej precyzji.

Wiertarka wielowrzecionowa FM21 to maszyna doskonale pracująca przy wierceniu otworów w linii, z dociskami pneumatycznymi 
oraz przechyłem wrzeciona wiercącego 90-0°

Elastyczność: Możliwość wiercenia poziomego, pionowego i  45 ° pozwala wykonać  liczne operacje obróbcze. Szybka konfiguracja ustawień.

Solidność:  Wrzeciennik z 21 głowicami jest wykonany w najwyższej precyzji, regulacja kątów wiercenia oraz belka z dociskami pneumatycznymi są 
mocnymi atutami maszyny FM21.
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LEVEL7
Piła panelowa

Piła LEVEL7 panelowa to doskonale skonstruowana i oparta na sprawdzonych rozwiązaniach zastosowanych
w tym typoszeregu maszyn. Jej wyposażenie i możliwości konfiguracji pozwalają zaspokoić wszystkie potrzeby
w zależności od rodzaju produkcji czy usług

Agregat tnący

Monitor z panelem sterującym
oraz drukarką etykiet

Chwytaki  do przesuwania płyty

Podstawowe dane techniczne:

Max wysokość rozkroju pakietu lub materiału

Maksymalna szerokość rozkroju

Średnica piły głównej

Średnica piły podcinacza

Moc silnika głównego

Moc silnika podcinacza 

Prędkość powrotu agregatu tnącego

Prędkość przesuwu pozycji belki z chwytakami

70

3200 - 3800 - 4400

300

180

5,5 (7,5 i 11 opcja)

1,1

mm

mm

mm

mm

kW

kW

mt/min

mt/min

Standard
Opcja

Standard
Opcja

50
100

25÷40
 

25÷70

A

B

C

D

E

F

6600 mm

Level7 4400

7200 mm

4900 mm

5000 mm

1500 mm

1200 mm

6000 mm

Level7 3800

6600 mm

4300 mm

4300 mm

1500 mm

1200 mm

5400 mm

Level7 3200

5900 mm

3600 mm

3600 mm

1500 mm

1200 mm
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ACM RS
Piła taśmowa rozdzielająca

ACM STAR
Piła taśmowa

Piła taśmowa rozdzielająca ACM RS - solidna piła przemysłowa z systemem przesuwu materiału do produkcji
seryjnej oraz usługowej produktów typu obłogi, lamele, podbitka itp. 

Piła taśmowa ACM STAR – dla firmy ACM pilarki taśmowe to sztandarowy produkt. Doskonałe rozwiązania
prowadzenia narzędzi tnących oraz doświadczenie w produkcji kół napędowych pozawalają być pewnym wysokiej
jakości tych maszyn.

Podstawowe dane techniczne:

Średnica kół
mm

Prędkość kół
obr/min

Moc silnika kW

Max wysokość
cięcia mm

Szerokość cięcia
mm

Wymiary stołu
roboczego mm

Długość taśmy
min/max mm

Ssawa do instalacji
odpylania

400

1240

1,1

270

390

400x500

STAR 400

3560x3640

1xØ120

mm

obr/min

kW

mm

mm

mm

min/max
mm

500

960

1,5

300

480

500x640

STAR 500

4050x4130

1xØ120

600

800

2,2

370

580

600x875

STAR 600

4520x4600

1xØ120

700

740

2,2

370

680

700x970

STAR 700

4990x5040

2xØ120

800

600

4

450

780

720x1050

STAR 800

5630x5700

2xØ120

Podstawowe dane techniczne:

Średnica kół

Max wysokość cięcia      

Szerokość cięcia

Wymiar taśmy

Przechył stołu

Moc silnika kW

730 mm

BS 740 RS 3”

450 mm

710 mm

Min.
5310x80x0.9 

Max.
5420x80x0.9

0-20° CE

12,5 HP - 9 kW

930 mm

BS 940 RS 3”

550 mm

910 mm

Min.
6580x90x0,9

Max.
6670x90x0,9

0-20° CE

15 HP -11 kW

930 mmBS 740

BS 940 RS 3”
special

450 mm

710 mm

Min.
5310x80x0.9 

Max.
5420x80x0.9

0-20° CE

15 HP - 11 kW
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FUTURA P.ONE 23
Strugarka czterostronna

Czterostronna strugarka FUTURA P.ONE 23 – europejskie wykonanie i jakość. Sprawdzone rozwiązania technologiczne.
Produkowana w wersjach z 4 i 5 głowicami (nr 5 to uniwersalna głowica). Doskonała do profilowania elementów.

Podstawowe dane techniczne:
Moc silnika wrzeciona strugarki (1 agregat)

Moc silnika prawego wrzeciona (2 agregat)

Moc silnika lewego wrzeciona (3 agregat)

Moc silnika górnrgo wrzeciona (4 agregat)

Moc silnika zespołu podawania

Moc silnika podnoszenia górnej belki

Min. / Max. szerokość robocza

Min. / Max. wysokośc robocza

Min. długośc obrabianych elementów (pojedynczych)

Prędkośc posuwu

Prędkość obrotowa wrzecion

Średnica rolek napędowych

Średnica trzpieni wrzecion

Wymiary narzędzi strugajacych poziomych

Wymiary narzędzi strugajacych pionowych

Max. średnica nażędzia pod stołem

Min. / Max. średnica narzędzi

Pionowy skok wrzeciona

4,0 kW

4,0 kW

4,0 kW

4,0 kW

1,5/1,1 kW

0,37 kW

25 / 230 mm

8 / 130 mm

350 mm

4 -21 m/min

6000 obr/min.

130 mm

40 mm

125 x 230 mm

125 x 130 mm

120 mm

125/130-230 mm

0
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FUTURA P.MAX 23
Strugarka czterostronna

Czterostronna strugarka FUTURA P.MAX 23 – wyższa seria strugarek włoskiej marki, to europejskie wykonanie i jakość.
Sprawdzone rozwiązania techniczne. Produkowana w wersjach z 4 a nawet 7 głowicami. Doskonała do profilowania
elementów przy bardzo dużej wydajności i precyzji.

Podstawowe dane techniczne:
Moc silnika wrzecion

Min. / Max. szerokość robocza

Min. / Max. wysokośc robocza

Min. długośc obrabianych elementów (pojedynczych)

Prędkośc posuwu z inwerterem

Prędkość obrotowa wrzecion

Średnica rolek napędowych

Średnica trzpieni wrzecion

Wymiary narzędzi strugajacych poziomych

Wymiary narzędzi strugajacych pionowych

Max. średnica nażędzia pod stołem

Min / Max. średnica narzędzi (profilujacego)

Pionowy skok wrzeciona

4,0-5,5 kW

25 / 240 mm

8 / 140 mm

490 mm

4-20 m/min

6000 obr/min.

130 mm

40 mm

125 x 240 mm

125 x 150 mm

160 mm

110-200 mm

80 mm
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IMACO GT 600/800
Wiertarka numeryczna

Wiertarka numeryczna GT600/800 została zaprojektowana tak, by łączyć nowoczesną technikę wiercenia
z łatwym użytkowaniem. Czasy na zmianę osprzętu i założenie narzędzi jest praktycznie zerowy,
oprogramowanie łatwe i intuicyjne, brak konieczności programowania, łatwe rozpoczynanie i zarządzanie
cyklami roboczymi, konserwacja ograniczona do niezbędnego minimum. Obróbka możliwa do wykonania
w pojedynczym cyklu: otwory na zawiasy i uchwyty, otwory do montażu i na półki, otwory poziome
i pionowe, żłobienia (opcja)

Podstawowe dane techniczne:
Sterowane osie NC

Sterowanie NC osią Z

Min/Max szerokość panelu

Min/Max długości panelu

Prędkość robocza osi

Obroty wrzecion

Wysokość robocza stołu

Moc silnika

2 X-Y

opcja

90/600

240-3000

25

3400

900

2,5

2 X-Y

opcja

90/800

240-3000

25

3400

900

2,5

mm

mm

m/min

obr/min.

mm

kW
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IMACO FK 800L/1200L
Wiertarka numeryczna

Wiertarka numeryczna FK 800/1200 - dzięki odpowiedniej technologii jej budowa  zapewnia dużą stabilność
podczas pracy maszyny.  Wysoki standard jakości i zastosowanie stalowych hartowanych
i rektyfikowanych przekładni gwarantuje brak luzów i precyzję operacji w czasie. Osiągi maszyny sprawiają,
że może ona wiercić jedną po drugiej partii płyt, nawet jeśli wszystkie są różne bez czasu na ustawianie
lub zmianę głowic wiertła. Łatwe w użyciu parametryczne NC możliwe do sterowania bez jakichkolwiek
szczególnych umiejętności w programowaniu. 

Podstawowe dane techniczne:

Sterowane osie NC

Sterowanie NC osią Z

Szerokość panelu

Grubość panelu

Długość panelu

Prędkość robocza osi

Obroty wrzecion

Wysokość robocza stołu

Moc silnika

2 X-Y

FK800L

opcja

90-800

10-50

250- 3000

20

3400

900

2,5

2 X-Y

FK1200L

opcja

90-1200

10-50

250- 3000

20

3400

900

2,5

mm

mm

mm

m/mim

obr/mim

mm

kW
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FILA 31/37/43
Piła do forniru

Z1000/2000
Zszywarka forniru

Podstawowe dane techniczne:

Średnica piły

Max. wysokość robocza

Moc silnika piły

Moc silnika zespołu frezujacego (opcja)

Posuw

Długość robocza

Ø 180 mm

45 mm

3100 mm (3700, 4300 mm)

2,2 kW

1,1kW

Ręczny

Piła do forniru z frezem FILA 31 – solidna maszyna
do precyzyjnej obróbki pakietów fornirów naturalnych.
Przycięty pakiet materiału przez piłę jest następnie
obrabiany pionowym frezem.

Zszywarka Z1000 i Z2000 – maszyny do zszywania fornirów metodą zygzakową za pomocą nitki klejowej,
która po rozgrzaniu idealnie rozpływa się na powierchni sklejanej. Maszyny o różnych możliwościach
wydajnościowych w zależności od potrzeb produkcyjnych (Z2000) czy usługowych (Z1000 i Z650).

Podstawowe dane techniczne:

Wysokość robocza

Szerokość robocza

Prędkość posuwu płynna

Moc całkowita

0,4 - 2,0 mm

1000 mm

0,5 kW

8-20 m/min

Z 1000

0,4 - 3,0 mm

1200 mm

1,5 kW

8-50 m/min

Z 2000
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S2R
Walce klejowe

S4R
Walce klejące

Walce klejowe S2R - solidna konstrukcja maszyny, która umożliwia utrzymanie wysokiego tempa pracy. Szerokości
robocze od 400 do 1600 mm można osiągnąć dzięki zastosowanych przy budowie maszyny odpowiednich trwałych
materiałów, zwiększeniu zainstalowanej mocy odpowiednio do szerokości i bezpośrednim napędem na rolki klejowe.
Panel sterujący maszyną jest zamontowany na korpusie w miejscu pozwalającym swobodną obsługę.

Walce klejowe S4R - doskonale sprawdzają się przy nakładaniu kleju na mdf, panele i płyty, które oklejane są
cienkimi okleinami (np. okleina modyfikowana, bardzo cienkie forniry). Przez nieznaczną zmianę rozstawu na rolkach
dozowników można dokładnie dostosować grubość nałożonego kleju, a zastosowany falownik prędkości obrotów
pozwala użytkownikowi osiągnąć oczekiwane rezultaty w zależności od potrzeb produkcyjnych.

Podstawowe dane techniczne:

Szerokość
robocza

Max grubość
materiału

Prędkość
posuwu

Średnica walca
klejowego

Walec
dozujący

Moc silnika/ów 
(ilość silników)

mm

mm

m/min

mm

tak

HP

2200

100

20

250

tak

2
(2)

S4R/P
2200

2000

100

20

250

tak

2
(2)

S4R/P
2000

1800

100

20

250

tak

1,5
(2)

S4R/P
1800

1600

100

20

250

tak

1,5
(2)

S4R/P
1600

1400

100

20

250

tak

1,5
(2)

S4R/P
1400

1300

100

20

250

tak

1,5
(2)

S4R/P
1300

1600

100

20

210

tak

1
(2)

S4R
1600

1400

100

20

210

tak

1
(2)

S4R
1400

1300

100

20

210

1
(2)

S4R
1300

Podstawowe dane techniczne:

Szerokość robocza

Max grubość
materiału (OPCJA)

Prędkość posuwu

Średnica walca
klejowego

Średnica walca
dozującego

Moc silnika

400

100(200)

18

185

-

0,5

S2R 400

500

100(200)

18

185

-

0,5

S2R 600

1000

100(200)

18

185

-

0,5

S2R 1000

1300

100(200)

18

185

-

0,5

S2R 1300

1600

100(200)

18

185

-

1

S2R 1600

mm

mm

m/min

mm

mm

HP

Model
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