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Obróbka parami pod
Do frezowania wpustów pod wcisk Oppold
oferuje maszyny firmy
Hoffmann.
JAnusz bekas

O ile w zakresie technologii łączenia na wcisk Hoffmann niewiele można już zmienić, to nie
brakuje usprawnień w zakresie
precyzyjnego łączenia dwóch
elementów za pomocą łącznika, często określanego jako „jaskółczy ogon”. Połączenie takie
jest wyjątkowo stabilne, trwałe
i praktycznie niewidoczne, jeśli
łączone elementy są dokładnie

docięte. Stąd uwaga twórców
tej metody skupiona jest na
doskonaleniu automatycznych
maszyn docinających i frezujących do wykonania między
innymi ramki z listwy przyszybowej łączonej na wciski
Hoffmann, która po połączeniu
może być bezpośrednio skierowana do lakierowania.
– Do zalet tego wyjątkowego
systemu możemy zaliczyć głównie czas wykonania oraz to, że
bezpośrednio po połączeniu
możemy dalej obrabiać element
– mówi Małgorzata Piechota,
prezes firmy Oppold Polska.
– Inne zalety to wytrzymałość,
wydajność i estetyka połączenia. Ta metoda ma zastosowa-

nie zarówno przy produkcji
eleganckich drzwi stylowych,
nowoczesnych drzwi lub też
drzwi wejściowych z wyszukanym designem. Jeśli pojedyncze elementy opaski lub ramy
zostaną prawidłowo umieszczone w maszynie w stosunku
do frezu wykonującego wpust
pod wcisk, to wciski Hoffmann,
posiadające na wewnętrznej
powierzchni ząbki, zaciskają się w materiale i silnie oraz
precyzyjnie łączą elementy.
Takie połączenie na wcisk jest
gotowe po dwóch czynnościach
– wyfrezowaniu wpustu oraz
wciśnięciu wcisku. Często nawet można zrezygnować z nakładania kleju, jeżeli połącze-

Dwie piły pozwalają na jednoczesne cięcie elementów do połączenia pod kątem.

fot. Oppold

Automat docinający i frezujący Ratio 50 GL obrabia wszystkie rodzaje listew przyszybowych.

fot. Oppold
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zastosowanie

„jaskółczy ogon” Follmann rozszerza ofertę

nie nie jest eksponowane na
zewnątrz budynku. W każdym
przypadku połączona w całość
rama może być natychmiast
dalej obrabiana. Nie jest konieczne robienie przestojów
z powodu schnięcia kleju.
– Oferujemy szeroki wybór wcisków celem dostosowania odpowiedniej wielkości łącznika
do jego zastosowania – mówi
Małgorzata Piechota. – Proponujemy cztery standardowe
rodzaje wcisków o różnych długościach, co gwarantuje możliwość doboru odpowiedniego
rodzaju wcisku do wszystkich
połączeń. Są one wykonane
z wysokiej jakości polimerów
w kolorze brązowym, ale można je zamówić w każdym innym kolorze, formie i długości.
Dostępne są również wciski
wykonane z różnych gatunków
drewna (dąb, jesion, buk, meranti, orzech itp.) i z aluminium
– dla bardzo obciążonych połączeń. Do frezowania wpustów
pod wcisk oferujemy maszyny
firmy Hoffmann. Dla rzemiosła
wystarczające będą maszyny
ręczne, stołowe jak i klasyczne,
stacjonarne. Ale dla większych
producentów okien, drzwi, trumien, elementów ogrodowych
dostępne są pneumatyczne maszyny na jeden, dwa lub więcej
wcisków z automatycznym sortowaniem. Oferujemy również
maszyny do jednoczesnego
cięcia elementów pod kątem
i frezowania wpustów. Nowością jest automatyczna maszyna
Ratio 50 GL, na której każdorazowo jednocześnie mogą być

Wciski Hoffmanna zaciskają się
w materiale i silnie oraz precyzyjnie
łączą elementy.

obrabiane parami dwie przeciwległe listwy przyszybowe,
które są tej samej długości.
Na podwójnym stole roboczym
górna i dolna listwa przyszybowa są jednocześnie docinane
i frezowane po obu stronach.
Tak samo w przypadku prawej
jak i lewej listwy. Jeśli wymiary listew zostaną wpisane do
pamięci maszyny, to agregaty
docinające i frezujące ustawiają
się automatycznie po wybraniu
programu. Następnie listwy po
ułożeniu w ramy można trwale połączyć w narożnikach za
pomocą wcisku Hoffmann. Automat docinający i frezujący
Ratio 50 GL obrabia wszystkie
rodzaje listew przyszybowych
o długości od 430 do 3 000 mm,
wysokości 38 mm i o szerokości
od 10 do 30 mm. W przypadku
potrzeby obrabiania krótszych
listew można użyć wyposażenia
do docinania krótkich elementów, dla obrabiania listew o długości od 250 mm. Maszyna tego
typu pracuje w kraju u dużego
producenta stolarki okiennej.
Technologię łącznia na „jaskółcze ogony” ma zastosowanie
nie tylko w litym drewnie, bo
z powodzeniem sprawdza się
również w elementach z MDF,
sklejki czy płyty OSB.
n

Firma Follmann wspólnie
z KraussMaffei Berstorff
GmbH pracują nad uruchomieniem nowej linii do produkcji klejów topliwych, która
ruszy w ciągu kilku miesięcy.
Hans Gunther-Schulz

Przez ostatnie lata firma Follmann
odnosiła wiele sukcesów w sektorze klejów dla przemysłu drzewnego i meblarskiego oraz w sektorze papier/opakowania i stała się
liderem w Europie w segmencie
klejów dyspersyjnych. Aby otworzyć przed sobą nowe możliwości
rozwoju, zlokalizowana w Minden
firma chemiczna rozszerza teraz
produkcję o kleje topliwe. Poprzez ambitny program inwestycyjny wart 20 milionów euro powiększono teren zakładu o 40%,
co zapewniło warunki niezbędne
do rozpoczęcia pracy nowej linii
produkcyjnej.
Obecnie firma Follmann pracuje
razem z firmą KraussMaffei Berstorff GmbH nad uruchomieniem
linii do produkcji klejów topliwych, która ruszy w ciągu kilku
najbliższych miesięcy. Nowa linia
umożliwi firmie Follmann produkcję klejów wysokiej jakości, dostosowanych do wymogów rynku.
– W trudnych warunkach kryzysu,
jakich
doświadczamy
obecnie, rozszerzenie naszej
produkcji o produkcję klejów topliwych jest szczególnie istotne
dla umocnienia naszej pozycji
na rynku oraz zapewnienia stabilności firmie – mówi Stefan
Wernecke, prezes zarządu. –
Poza tym zabezpieczamy w ten
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o kleje topliwe

Produkcja nowej linii klejów topliwych firmy Follmann ruszy w ciągu najbliższych miesięcy.

sposób istniejące miejsca pracy
i chętnie stworzymy kolejne.
Dzięki aktywności działu rozwoju udało się firmie Follmann
stworzyć innowacyjne kleje dla
przemysłu drzewnego i meblarskiego, jak również dla branży
poligraficznej w okresie ostatnich
dwudziestu lat. Follmann był
pierwszą firmą na świecie, która
wprowadziła na rynek jednokomponentowy odporny na wrzącą
wodę klej dyspersyjny w klasie
D4 oraz opatentowany, nie powodujący przebarwień drewna klej
klasy D3 w segmencie klejów dla
branży drzewnej i meblarskiej.
W celu zagwarantowania ciągłego rozwoju pełnej gamy produktów oraz spełnienia ogólnoświatowych wymagań klientów
Follmann będzie również tworzył nowe zaplecze w tej dziedzinie. Obejmie to również wybudowanie w następnych latach
budynku działu badawczo-rozwojowego z zaawansowanym wy-

posażeniem technicznym.
Więcej szczegółów odnośnie asortymentu klejów topliwych będzie
można uzyskać w dniach 8-11
lutego 2010 przy okazji targów
ZOW w Bad Salzuflen na stoisku
firmy Follmann.
Follmann & Co jest firmą rodzinną. Zatrudnia ponad 250 pracowników. Głównym polem działania są kleje do drewna oraz dla
przemysłu papierniczego, tusze
drukarskie do papieru i opakowań, plastizole do tapet, tekstylia
techniczne i mikrokapsułki zapachowe. Innowacyjne rozwiązania
i opracowywanie receptur pod
klienta oraz rozwiązania systemowe, kompetentna obsługa i nowoczesne zarządzanie stanowią budulec sukcesu firmy.
Dystrybutorem wyrobów firmy
Follmann na rynku polskim jest
Towarzystwo Gospodarcze MEBLOPOL sp. z o.o. z siecią 28 hurtowni (www.meblopol.pl).
n

