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Wciski Hoffmann
System po³¹czenia na wciski Hoffmann „Hoffmann-Schwalbe”
zosta³ rozwiniêty przez firmê Hoffmann Maschinenbau GmbH.

Ze wzglêdu na wszechstronnoœæ zastosowania,
wciski Hoffmann s¹ od ponad dziesiêciu lat stosowane
we wszystkich dziedzinach obróbki drewna jako niezawodny
i wysokiej jakoœci sposób ³¹czenia elementów.

W celu zapewnienia mocnego i trwa³ego po³¹czenia, obydwa
klinowe boki wcisków posiadaj¹ z¹bkowane powierzchnie
wewnêtrzne schodz¹ce siê skoœnie do œrodka. Podczas wbijania
w drewno, wciski œci¹gaj¹ i zarazem ³¹cz¹ elementy. Z pewnoœci¹
unika siê w ten sposób przesuwania elementów ³¹czonych.
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Wciski Hoffmann

Wciski
Hoffmann
Proste i genialne

Idea
System na wciski Hoffmann „Hoffmann-Schwalbe”
zosta³ rozwiniêty przez firmê
Hoffmann Maschinenbau GmbH.
Ze wzglêdu na wszechstronnoœæ zastosowania
wcisków w odró¿nieniu od ko³ków, wciski
Hoffmann s¹ od ponad dziesiêciu lat
stosowane we wszystkich dziedzinach
obróbki drewna jako niezawodny i wysokiej jakoœci
sposób ³¹czenia elementów.

Klasyczne cechy

System
Forma klinowego „jaskó³czego ogona” u¿yta we wciskach Hoffmann jest klasyczn¹ cech¹ jakoœci i precyzji
po³¹czenia zarówno w dziedzinie budowy maszyn jak i przy obróbce drewna.Zgodnie z t¹ zasad¹ wciski
Hoffmann traktuje siê jako sposób ³¹czenia elementów: Dwa elementy mo¿na dok³adnie i trwale
ze sob¹ po³¹czyæ dziêki nadzwyczaj precyzyjnej formie podwójnego klina z jednej strony
i wyfrezowanych wpustów jako wymuszonego prowadzenia wcisku do gniazda z drugiej strony.
Osi¹ga siê w ten sposób zamkniête si³owo i niezmienne w kszta³cie po³¹czenie elementów
drewnianych, przy którym nie jest wymagane u¿ywanie dodatkowych œrodków pomocniczych
jak np. œcisków, a czasami nawet kleju jako œrodka wi¹¿¹cego.
> Elementy mo¿na ³¹czyæ do czo³a, powierzchniowo jak równie¿ przy ka¿dym dowolnym
k¹cie.

Gotowe w kilka sekund.
Wyfrezowaæ wpust pod wcisk
jako otwór nieprzelotowy
na p³aszczyznach styku obu
czêœci, nastêpnie z³o¿yæ je
razem i wbiæ wcisk - gotowe !
Wszystkie ³¹czone w ten sposób
elementy mog¹ byæ natychmiast
poddane dalszej obróbce, gdy¿
nie jest konieczne odczekanie
czasu wi¹zania kleju.
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Wciski Hoffmann

W produkcji pojedynczej i seryjnej

Wszêdzie w domu
Zarówno w rzemioœle jak i w przemyœle po³¹czenia na wciski Hoffmann
s¹ zasadniczo bezproblemowe i racjonalne.
Do stosowania zarówno w produkcji
pojedynczej jak i seryjnej.
Oba klinowe boki wcisków posiadaj¹
z¹bkowane powierzchnie wewnêtrzne
schodz¹ce siê skoœnie do œrodka, w celu
zapewnienia mocnego i trwa³ego po³¹czenia.
Podczas wbijania w drewno, wciski œci¹gaj¹
i zarazem ³¹cz¹ elementy.
Z pewnoœci¹ unika siê w ten sposób
przesuwania elementów ³¹czonych.
Zaleta ta ma szczególne znacznie przy
po³¹czeniach k¹towych i p³aszczyznach
pionowego styku.
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Wciski Hoffmann

Szeroki zakres zastosowania

Asortyment wcisków
Zakres stosowania wcisków Hoffmann jest bardzo szeroki, od elementów drobnych po masywne, a wiêc od listew ozdobnych
i ramek na obrazy (ramki o szerokoœci min. 8 mm) poprzez listwy i wieñce / zaœlepki do konstrukcji budowlanych (s³upki, rygle).
Wciski Hoffmann dostêpne s¹ odpowiednio w czterech standardowych wymiarach (przekrojach) jak i w ró¿nych d³ugoœciach.
Oznacza to, i¿ ka¿dy wymiar ma okreœlony prawid³owy wspó³czynnik wytrzyma³oœci.

W1

W2

> Ramki
(obrazowe, do luster, kasetony)

>
>
>
>

Listwy (nasadzane)
Wieñce
Szprosy
Szuflady

D³ugoœci wcisków
w mm

>
>
>
>
>
>

W3

Wykoñczenie wnêtrz
Ramy
Coko³y i gzymsy
Opaski
Futryny drzwiowe
Produkcja mebli

> Wykañczanie wnêtrz
> P³yty robocze
> £awy naro¿ne /
obramowania
> Porêcze
> Okna ³ukowe /
trapezowe
> Okna drewnianoaluminiowe

> Fasady (z certyfikatem
nadzoru budowlanego)
> Ogrody zimowe / pergole
> Konstrukcje ramowe
> Budowa domów
z gotowych elementów

6,0
9,5

12,7

12,0

15,8

14,0

17,5

6,0

15,8

19,0

10,0

18,0

25,4

14,0

20,6

31,7

18,0

22,0

38,1

22,0

25,4

46,0

30,0

32,0

52,0

40,0

38,0

60,0

50,0

46,0

80,0

60,0

60,0

100

Po³¹czenia na wciski
Hoffmann s¹:

W4

niezawodne,
trwa³e,
wszechstronne

40,0
60,0
80,0
100

nadzwyczaj
stabilne i pewne

szybkie, oszczêdzaj¹
do 70% czasu
(w porównaniu do innych
metod po³¹czeñ)
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Wciski Hoffmann

Do ka¿dego zastosowania

Wszechstronnie
Wciski Hoffmann s¹ róznorodne
i wystêpuj¹ w ró¿nych wielkoœciach
w zale¿noœci od zapotrzebowania.
W standardzie wciski Hoffmann
wykonywane s¹ z wysokiej jakoœci
polimerów (br¹zowy kolor).

Kolory i materia³y
Dostêpne s¹ równie¿ wciski w innych
kolorach jak i d³ugoœciach oraz
kszta³tach. Poza tym wystêpuj¹ równie¿
wciski Hoffmann wykonane z drewna,
aluminium albo materia³u bardzo
odpornego na wysok¹ temperaturê.
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Wciski Hoffmann

Genialnie proste, po prostu genialne

Zastosowanie wcisków
Hoffmann

Zakres stosowania wcisków Hoffmann jest bardzo szeroki, od elementów
drobnych po masywne, a wiêc od listew ozdobnych i ramek na obrazy
(ramki o szerokoœci min. 8 mm) poprzez listwy i wieñce / zaœlepki
do konstrukcji budowlanych (s³upki, rygle).
Wciski Hoffmann dostêpne s¹ odpowiednio w czterech standardowych
wymiarach (przekrojach) jak i w ró¿nych d³ugoœciach. Oznacza to, i¿ ka¿dy
wymiar ma okreœlony prawid³owy wspó³czynnik wytrzyma³oœci.

Wieñce

Opaski drzwiowe

Ramki obrazowe

Ramy
wykoñczeniowe
Ramki obrazowe
Listwy przyszybowe
Listwy ³ukowe

OPPOLD POLSKA Sp. z o.o. PL 45-710 Opole, ul. Niemodliñska 19/16, tel.: +48 77 457 01 01, +48 77 451 42 31, fax: +48 77 451 42 30, e-mail: oppold@oppold.pl, www.oppold.pl

Wciski Hoffmann

Porêcze w kszta³cie
Omega

Porêcze okr¹g³e

Ramy
Listwy oœwietleniowe
Gzymsy

Szprosy
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Wciski Hoffmann

Coko³y
Szuflady

S³upki / rygle
Budowa ramowa
Budowa domów
z gotowych
elementów
Ogrody zimowe
Pergole

Ramy okienne
Drewniane
Drewniano aluminiowe

Skrzyd³o okienne
Drewniane
Drewniano aluminiowe
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Wciski Hoffmann

Genialnie proste, po prostu genialne

Obróbka za pomoc¹
wcisków Hoffmann

Zakres stosowania wcisków Hoffmann jest bardzo szeroki, od elementów
drobnych po masywne, a wiêc od listew ozdobnych i ramek na obrazy
(ramki o szerokoœci min. 8 mm) poprzez listwy i wieñce / zaœlepki
do konstrukcji budowlanych (s³upki, rygle).
Wciski Hoffmann dostêpne s¹ odpowiednio w czterech standardowych
wymiarach (przekrojach) jak i w ró¿nych d³ugoœciach. Oznacza to,
i¿ ka¿dy wymiar ma okreœlony prawid³owy wspó³czynnik wytrzyma³oœci.

Ustawienie si³y œci¹gaj¹cej
Idealne ustawienie freza
Idealne ustawienie freza (ustawienie fabryczne) zapewnia optymalne
ustawienie pod wzglêdem wytrzyma³oœci dla ró¿nych gatunków drewna
i profili.
Zmniejszenie si³y œci¹gaj¹cej
Ustawienie „minus 0,2 mm” powoduje zmniejszenie wytrzyma³oœci
po³¹czenia naro¿nego.
Zwiêkszenie si³y œci¹gaj¹cej
Ustawienie „plus 0,2 mm” powoduje zwiêkszenie wytrzyma³oœci po³¹czenia
naro¿nego.
Ustawienie g³êbokoœci frezowania
Wciski Hoffmann nale¿y w ka¿dym przypadku wbijaæ do dna wg³êbienia.
Dzia³anie si³y œci¹gaj¹cej na g³ówce wcisku zapewnia zwiêkszenie
wytrzyma³oœci.
Wpust pod wcisk nale¿y wyfrezowywaæ mo¿liwie g³êboko do powierzchni
(ok. 3 mm).

Wybór d³ugoœci wcisków
Hoffmann proponuje szeroki asortyment
d³ugoœci wcisków dla ró¿nych zastosowañ.
Przy g³êbokich wpustach istnieje
mo¿liwoœæ stosowania d³ugich wcisków
lub kilku krótkich.

Idealna d³ugoœæ wcisku
Opcja alternatywna
Nieodpowiednia d³ugoœæ
wcisku / nieodpowiednia
opcja

Odleg³oœæ naro¿na
Odleg³oœæ wcisku od
zewnêtrznego naro¿nika
powinna byæ odpowiednia,
aby zapobiec rozerwaniu
po³¹czenia.

Idealna pozycja wcisku
Nieodpowiednia pozycja
wcisku

OPPOLD POLSKA Sp. z o.o. PL 45-710 Opole, ul. Niemodliñska 19/16, tel.: +48 77 457 01 01, +48 77 451 42 31, fax: +48 77 451 42 30, e-mail: oppold@oppold.pl, www.oppold.pl

13

2

Technika maszyn
Firma Hoffmann oferuje kompletny program maszyn
do frezowania wpustów pod wcisk w celu zapewnienia
efektywnego przebiegu pracy.
Zale¿nie od wielkoœci i mocy do dyspozycji mamy maszyny
o ró¿nej g³êbokoœci frezowania jak i wielkoœci
ze zró¿nicowanym potencja³em mocy.
Powstaj¹ wiêc maszyny przeznaczone do konkretnego
zastosowania.
> Manualne
> Pó³automatyczne
> Centra obróbcze wieloosiowe
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Maszyny Hoffmann

Aparat rêczny

eXess
Uniwersalny aparat rêczny do wykonywania wpustów
pod wcisk Hoffmann. Bezkompromisowy model
w jakoœci i wydajnoœci. Szczególnie przystosowany
do pracy na budowie.
W zestawie frez i komplet kluczy.

Dane techniczne
Moc przy³¹cza elektrycznego
Silnik
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Obs³uga / docisk elementu
G³êbokoœæ frezowania
Odprowadzenie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./ g³êb./wys.
Waga
Nr katalogowy

1ph/N/PE 230V 50/60Hz 0.5 kW
1 x 530 W
29000 1/min.
manualny
0-68 mm
Ø 28 mm na zewn¹trz
W-1/2/3/4 (opt.)
185/330/230 mm
3,3 kg
W 101 4000

Metody pracy

Zastosowanie 1
Aparat rêczny ustawiæ na stole roboczym. Element obrabiany nale¿y
umieœciæ na aparacie rêcznym, posuw nastêpuje od do³u do góry (rys. 1+2)
Zastosowanie 2
Aparat rêczny umieszcza siê i ustawia na elemencie obrabianym.
Posuw nastêpuje od góry do do³u (rys. 3+4).
G³êbokoœæ frezowania ustawia siê za pomoc¹ prowadnicy nastawczej.
Pozycjonowanie wpustu nastêpuje za pomoc¹ podzia³ki, sztyftów
lub prowadnicy przesuwnej.

Widok detali
1. Powierzchnia prowadnicy 3. Sztyfty
4. Podzia³ka
2. Prowadnica przesuwna

Obs³uga
Rysunki od 1 do 4

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4
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Maszyny Hoffmann

Manualna frezarka
do wpustów

MU 2

Przenoœna, manualna frezarka sto³owa z standardowym
silnikiem 1000W. Do wykonywania jednego wpustu w jednym
takcie pracy.
Wersja Twin z dwoma wrzecionami na zapytanie.
Dane techniczne
Moc przy³¹cza elektrycznego
Silnik
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Sterowanie / docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ frezowania
Odprowadzenie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer. / g³êb. / wys.
Waga
Nr katalogowy

1ph/N/PE 230V 50/60Hz 1.0 kW
1 x 1000 W
35000 1/min.
manualny
125 mm
0-85 mm
Ø 60 mm
W-1/2/3/4
680/600/700 mm
29 kg
W 102 1000

Metody pracy

Przy uruchomieniu dŸwigni rêcznej nastêpuje dociœniêcie elementu,
frez porusza siê zgodnie z ustawion¹ g³êbokoœci¹ frezowania.
Zwolnienie docisku nastêpuje wraz z ruchem powrotnym dŸwigni,
silnik wy³¹cza siê automatycznie.
Wszystkie ustawienia prowadnic wykonuje siê manualnie.
Widok sto³u
1. Ramiê
2. Ustawienie g³êbokoœci frezowania
3. Prowadnica 45°

4. Miejsce na wciski
5. Docisk

Agregat

Elementy prowadnic

1. Wy³¹cznik
2. Silnik
3. Odprowadzenie py³ów

1. Prowadnica prosta
2. Prowadnica k¹towa 45º
3. Podzia³ka
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Maszyny Hoffmann

Pneumatyczna
frezarka
do wpustów

MU 2-P

Przenoœna, pneumatyczna frezarka sto³owa
z standardowym silnikiem 1000 W.
Do wykonywania jednego wpustu w jednym takcie
pracy.
Dane techniczne
Moc przy³¹cza elektrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Silnik
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Sterowanie / docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ frezowania
Odprowadzenie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer. / g³êb. / wys.
Waga
Nr katalogowy

1ph/N/PE 230V 50/60Hz 1.0 kW
6 bar
1 x 1000 W
35000 1/min.
pneumatyczny
150 mm
0-75 mm
Ø 60 mm
W-1/2/3/4
680/600/500 mm
32 kg
W 102 2000

Metody pracy
Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê po naciœniêciu peda³a
no¿nego. Element obrabiany jest dociskany, jednostka frezuj¹ca frezuje
wpust na ustawion¹ g³êbokoœæ i wraca do pozycji wyjœciowej, nastêpuje
wówczas zwolnienie docisku. Silnik wy³¹cza siê automatycznie.
Wszystkie ustawienia prowadnic wykonuje siê manualnie.
Agregat
1. Zawór prze³¹cznik
2. Silnik
3. Zawór docisk elementu
4. Jednostka konserwuj¹ca

5. Cylinder posuwowy
6. Wy³¹cznik koñcowy / silnik
7. Odprowadzenie py³ów

Elementy obs³ugi

Widok sto³u

1. Zacisk - prowadnica k¹towa 45°
2. Zacisk - prowadnica prosta
3. Zacisk - g³êbokoœæ frezowania
4. Zacisk - docisk elementu

1. Prowadnica k¹towa 45º
2. Prowadnica prosta
3. Ustawienie g³êbokoœci frezowania
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Maszyny Hoffmann

Manualna frezarka
do wpustów

MF-4
Przenoœny aparat frezuj¹cy z frezem W-4 do stosowania
przy po³¹czeniach s³upków / rygli i innych po³¹czenia
konstrukcyjne. Prosty w obs³udze i lekki.

Ustawienie elementu
1. Trzpieñ do ustawiania

Metoda pracy
Pozycjê wpustu nale¿y zaznaczyæ na s³upku wzglêdnie ryglu. Aparat rêczny MF-4
nale¿y umieœciæ za pomoc¹ trzpieni do ustawiania na krawêdzi elementu.
Zamocowanie nastêpuje przy u¿yciu œcisku œrubowego lub œrub w czasie kilku sekund.
Samo frezowanie umo¿liwia ogranicznik g³êbokoœci. Prowadnica prosta zapewnia
precyzyjn¹ pracê.
Agregat
Dane techniczne
1. Silnik
2. Ogranicznik g³êbokoœci
frezowania
3. P³yta mocuj¹ca
4. Skala do ustawienia
g³êbokoœci frezowania
5. Trzpieñ do ustawiania
6. Oznaczenie miejsca
frezowania

Moc przy³¹cza
elektrycznego
Silnik
Liczba obrotów
w biegu ja³owym
Sterowanie
Docisk elementu

1ph/N/PE 230V
50/60Hz 1.0 kW
1 x 1000 W
35000 1/min.

G³êbokoœæ frezowania
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Nr katalogowy

0-220 mm
W-4
200/300/460 mm
5 kg
W 101 2000

Maksymalna wysokoœæ
elementu
G³êbokoœæ frezowania
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

110 mm
H 0-80/B 0-250 mm
W-1/2/3/4
700/600/500 mm
33 kg
W 102 3000

manualne
manualny

Manualna frezarka do wpustów
frezuj¹ca w poziomie

MU 2-H
Przenoœna manualna frezarka sto³owa z silnikiem 1000 W. Do wykonywania jednego
wpustu pod wcisk w jednym takcie pracy.

Metoda pracy
Pneumatyczny docisk elementu nastêpuje po naciœniêciu peda³a no¿nego.
G³êbokoœæ frezowania ustawia siê za pomoc¹ podzia³ki znajduj¹cej siê na tylnej
stronie maszyny (prawo / lewo). Silnik w³¹cza siê i przy u¿yciu r¹czki przesuwa siê
go do ustawionej g³êbokoœci frezowania. W momencie, gdy osi¹gnie siê zadan¹
g³êbokoœæ frezowania silnik nale¿y przesun¹æ do pozycji œrodkowej, a element
obrabiany usun¹æ.
Widok sto³u
1. Prowadnica
k¹towa 45º
2. Ograniczniki
wewnêtrzne
3. Cylinder dociskowy
4. Ustawienie
wysokoœci
frezowania

Dane techniczne
Moc przy³¹cza
elektrycznego
pnematycznego
Silnik
Liczba obrotów
w biegu ja³owym
Sterowanie
Docisk elementu

1ph/N/PE 230V
50/60Hz 1.0 kW
6 bar
1 x 1000 W
35000 1/min.
manualne
pneumatyczny
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Maszyny Hoffmann

Pneumatyczna
frezarka
do wpustów

PU 2

Model stacjonarny z silnikiem 1000 W wykonuj¹cy jeden
wpust w jednym elemencie i w jednym takcie pracy.
Masywny stó³ ¿eliwny i du¿a powierzchnia robocza.
Dane techniczne
Moc przy³¹cza elektrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Silnik
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Sterowanie / docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ frezowania
Usuwanie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

1ph/N/PE 230V 50/60Hz 1.0 kW
6 bar
1 x 1000 W
35000 1/min.
pneumatyczne / pneumatyczny
150 mm
0-115 mm
Ø 100 mm
W-1/2/3/4
800/750/1500 mm
119 kg
W 107 0000

Metoda pracy

Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê poprzez naciœniêcie
peda³u no¿nego. Element obrabiany jest dociskany, nastêpuje frezowanie
do ustawionej g³êbokoœci frezowania i silnik powraca do pozycji wyjœciowej,
nastêpuje zwolnienie docisku. Silnik w³¹cza siê i wy³¹cza automatycznie.
Wszystkie ustawienia prowadnic i g³êbokoœci frezowania wykonuje siê
manualnie.
Widok sto³u
1. Docisk elementu
2. Ustawienie g³êbokoœci
frezowania

3. Prowadnica k¹towa 45°
4. Prowadnica prosta

Elementy obs³ugi

Agregaty

1. Zacisk - prowadnica k¹towa
2. Zacisk - prowadnica prosta
3. Pozycjonowanie

1. Silnik
2. Ustawienie sta³ej wysokoœci
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Maszyny Hoffmann

Pneumatyczna
frezarka do wpustów

PU 2-TL

Frezarka do wpustów z uchyln¹ p³aszczyzn¹ frezowania.
Wykonuje 1 wpust w jednym takcie pracy w przedziale
k¹towym od -45° do +45°. Model stacjonarny pneumatyczny
z silnikiem 1000 W. Masywny stó³ stalowy i du¿a powierzchnia
robocza.
1. Ograniczniki wewnêtrzne
2. Frez
Dane techniczne
3. P³aszczyzna freza(-45º do +45º)
Moc przy³¹cza elektrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Silnik
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Sterowanie / docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ frezowania (w pionie 90°)
Usuwanie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

1ph/N/PE 230V 50/60Hz 1.0 kW
6 bar
1 x 1000 W
35000 1/min.
pneumatyczne / pneumatyczny
320 mm
0-190 mm
Ø 100 mm
W-1/2/3/4 (opcja)
700/1300 mm
190 kg
W 107 1000

Metoda pracy
Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê
po naciœniêciu peda³a no¿nego. Element obrabiany jest
dociskany, nastêpuje frezowanie do ustawionej g³êbokoœci
i silnik powraca do pozycji wyjœciowej, nastêpuje zwolnienie
docisku. Silnik w³¹cza siê i wy³¹cza automatycznie.
Wszystkie ustawienia wykonuje siê manualnie. Do ustawienia
k¹ta p³aszczyzny frezowania s³u¿y pokrêt³o ze skal¹.

Pneumatyczna
frezarka do wpustów

PU 2-32 / PU 2-65
Model stacjonarny z dwoma jednostkami frezuj¹cymi, sta³a
odleg³oœæ pomiêdzy trzpieniami frezów 32 mm lub 65 mm.
Wykonuje dwa wpusty w jednym elemencie i w jednym takcie
pracy. Wyposa¿ona w dwa silniki standardowe 530 / 1000 W.
Masywny stó³ ¿eliwny, du¿a powierzchnia robocza.
Inne odleg³oœci pomiêdzy trzpieniami na zapytanie.
Jednostka frezuj¹ca

Dane techniczne
PU 2-32
1ph/N/PE 230V
50/60Hz 2.0 kW
Parametry przy³¹cza pneumatycznego 6 bar
Silnik
2 x 1000 W
Liczba obrotów w biegu ja³owym
35000 1/min.
Sterowanie / docisk elementu
pneumatyczne
Maksymalna wysokoœæ elementu
150 mm
G³êbokoœæ frezowania
0-115 mm
Usuwanie py³ów
Ø 100 mm
Wielkoœæ wcisków
W-1/2/3
Wymiary szer./g³êb./wys.
820/700/1500 mm
Waga
130 kg
Numer katalogowy
W 107 3000
Frezarka
Moc przy³¹cza elektrycznego

PU 2-65
1ph/N/PE 230V
50/60Hz 1.1 kW
6 bar
2 x 530 W
29000 1/min.
pneumatyczne
150mm
0-115 mm
Ø 100 mm
W-1/2/3
820/700/1500 mm
130 kg
W 107 2000

Metoda pracy
Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê
po naciœniêciu peda³a no¿nego. Element obrabiany jest
dociskany, nastêpuje frezowanie do ustawionej g³êbokoœci
i silniki powracaj¹ do pozycji wyjœciowej, nastêpuje zwolnienie
docisku. Silniki w³¹czaj¹ siê i wy³¹czaj¹ automatycznie.
Wszystkie ustawienia prowadnic i g³êbokoœci frezowania
wykonuje siê manualnie.
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Maszyny Hoffmann

Pneumatyczna
frezarka
do wpustów

PU 2-32/100

Pneumatyczny model stacjonarny z dwoma jednostkami
frezuj¹cymi do wykonywania dwóch wpustów w jednym
elemencie w jednym takcie pracy. Odleg³oœæ trzpieni frezów
podlega p³ynnej regulacji w przedziale od 32 mm do 100 mm..
Maszyna jest wyposa¿ona w dwa silniki standardowe 1000 W.
Masywny stó³ ¿eliwny i du¿¹ powierzchnia robocza.
Dane techniczne
Moc przy³¹cza elektrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Silnik
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Sterowanie / docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ frezowania
Usuwanie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

1ph/N/PE 230V 50/60Hz 2.0 kW
6 bar
2 x 1000 W
35000 1/min.
pneumatyczne / pneumatyczny
210 mm
0-115 mm
Ø 100 mm
W-1/2/3/4 (opcja)
800/750/1500 mm
220 kg
W 107 4000

Metoda pracy

Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê po naciœniêciu peda³a
no¿nego. Element obrabiany jest dociskany, nastêpuje frezowanie
do ustawionej g³êbokoœci i silniki powracaj¹ do pozycji wyjœciowej, nastêpuje
zwolnienie docisku. Ustawienia prowadnic i g³êbokoœci frezowania wykonuje
siê manualnie, odleg³oœæ pomiêdzy trzpieniami ustawia siê za pomoc¹
pokrêt³a z wyœwietlaczem cyfrowym.
Mechanizm napêdzaj¹cy frezy Hoffmann

£amacz

Mechanizmy napêdzaj¹ce frezy Hoffmann s¹
skonstruowane dla du¿ej liczby obrotów
trzpienia (do 35.000 1/min).

1. Suwak
2. Pozycjonowanie ³amacza
3. Trzpieñ

Widok
1. Prowadnica k¹towa 45°
4. Ustawienie wysokoœci
2. Mechanizm napêdzaj¹cy frezy
frezu (wymiana frezów)
Hoffmann
5. Odleg³oœæ trzpieni frezów
3. Ustawienie g³êbokoœci frezowania
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Maszyny Hoffmann

Pneumatyczna
frezarka do wpustów

PU 2-VH
PU 2-H
Specjalistyczna frezarka do obróbki konstrukcji budowlanych.
Model stacjonarny z silnikiem standardowym 1700 W
do wykonywania jednego wpustu w jednym elemencie i w jednym
takcie pracy w p³aszczyŸnie poziomej lub pionowej. Masywny
stó³ ¿eliwny, du¿a powierzchnia robocza, podwy¿szona krawêdŸ
prowadnicy, sterowanie SPS i cyfrowe ustawianie wysokoœci
frezu. Maszyna ta jest równie¿ dostêpna w wersji tylko
z frezowaniem w poziomie (PU 2-H).
Dane techniczne
Moc przy³¹cza elektrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Silnik
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Sterowanie / docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ frezowania w pionie/poziomie
Usuwanie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

1ph/N/PE 230V 50/60Hz 1.7 kW
6 bar
1 x 1700 W
25000 1/min.
SPS / pneumatyczny
250 mm
180 mm / 250 mm
Ø 100 mm
W-1/2/3/4
1000/750/1600 mm
265 kg
W 107 6000

Metoda pracy
Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê po naciœniêciu peda³a
no¿nego. Element obrabiany jest dociskany, nastêpuje frezowanie
do ustawionej g³êbokoœci (w pionie / w poziomie) i silnik powraca do pozycji
wyjœciowej, nastêpuje zwolnienie docisku. Silnik w³¹cza siê i wy³¹cza
automatycznie. Ustawienia prowadnic i g³êbokoœci frezowania wykonuje siê
manualnie, frezowanie w pionie lub poziomie ustawia siê za pomoc¹
prze³¹cznika preselekcyjnego.
Widok sto³u
1. G³êbokoœæ frezowania w poziomie
2. Silnik
3. Docisk

4. Prowadnica prosta
5. Ograniczniki wewnêtrzne
6. Prowadnica k¹towa 45°

7. Pozycjonowanie

Stó³ z rolkami
do transportu elementów

Agregat

Stó³ z rolkami do transportu
elementów, prawy i lewy,
3 m. z ogranicznikami.

1. Cylinder posuwowy
2. Silnik
3. Frez
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Maszyny Hoffmann

Pneumatyczna
frezarka
do wpustów

PP 2

Model stacjonarny z dwoma standardowymi silnikami
2 x 1000 W do jednoczesnego wykonywania wpustów
w obu ³¹czonych elementach, jeden wpust na jeden element
w jednym takcie pracy.
Dane techniczne
Moc przy³¹cza elektrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Silnik
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Sterowanie / docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ frezowania
Usuwanie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

1ph/N/PE 230V 50/60Hz 2.0 kW
6 bar
2 x 1000 W
35000 1/min.
pneumatyczne / pneumatyczny
150 mm
0-115 mm
Ø 100 mm
W-1/2/3/4 (optional)
1000/750/1500 mm
158 kg
W 108 0000

Metoda pracy

Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê po naciœniêciu peda³a
no¿nego. Element obrabiany jest dociskany, nastêpuje frezowanie
do ustawionej g³êbokoœci i silniki powracaj¹ do pozycji wyjœciowej, nastêpuje
zwolnienie docisku. Silniki w³¹czaj¹ siê i wy³¹czaj¹ automatycznie.
Ustawienia prowadnic i g³êbokoœci frezowania wykonuje siê manualnie.
Widok sto³u
1. Docisk
2. Ustawienie g³êbokoœci frezowania
3. Prowadnica k¹towa 45°

4. Prowadnica prosta
5. Pozycjonowanie

Elementy obs³ugi

Agregaty

1. Zacisk - prowadnica k¹towa
2. Zacisk - prowadnica prosta
3. Ustawienie g³êbokoœci frezowania
4. Zacisk - docisk elementu
5. Pozycjonowanie

1. Silniki
2. Ustawienie sta³ej wysokoœci
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Maszyny Hoffmann

Pneumatyczna
frezarka do wpustów

PP 2-32 / PP 2-65
Frezarka do wpustów z 4 jednostkami frezuj¹cymi, sta³a
odleg³oœæ pomiêdzy trzpieniami frezów 32 mm lub 65 mm.
Wykonuje po 2 wpusty w dwóch elementach jednoczeœnie
w jednym takcie pracy. Pneumatyczny model stacjonarny
z standardowym silnikiem 530 lub 1000 W. Masywny stó³
¿eliwny i du¿a powierzchnia robocza. Inne odleg³oœci
pomiêdzy trzpieniami frezów na zapytanie.

Fräseinheit 65mm

Dane techniczne
PP 2-32
3ph/N/PE 230/400V
50/60Hz 4.0 kW
Parametry przy³¹cza pneumatycznego 6 bar
Silniki
4 x 1000 W
Liczba obrotów w biegu ja³owym
35000 1/min.
Sterowanie / docisk elementu
Pneumatyczny
Maksymalna wysokoœæ elementu
150 mm
G³êbokoœæ frezowania
0-115 mm
Usuwanie py³ów
Ø 100 mm
Wielkoœæ wcisków
W-1/2/3/4 (opcja)
Wymiary szer./g³êb./wys.
1000/750/1500 mm
Waga
235 kg
Numer katalogowy
W 108 2000
Maszyna
Moc przy³¹cza elektrycznego

PP 2-65
1ph/N/PE 230V
50/60Hz 2.2 kW
6 bar
4 x 530 W
29000 1/min.
Pneumatyczny
150 mm
0-115 mm
Ø 100 mm
W-1/2/3/4 (opcja)
1000/750/1500 mm
160 kg
W 108 1000

Metoda pracy
Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê po
naciœniêciu peda³a no¿nego. Element obrabiany jest
dociskany, nastêpuje frezowanie do ustawionej g³êbokoœci
i silniki powracaj¹ do pozycji wyjœciowej, nastêpuje zwolnienie
docisku. Silniki w³¹czaj¹ siê i wy³¹czaj¹ automatycznie.
Ustawienia prowadnic i g³êbokoœci frezowania wykonuje siê
manualnie.

Pneumatyczna
frezarka do wpustów

PP 2-32/100
Frezarka do wpustów z 4 jednostkami
frezuj¹cymi, odleg³oœæ pomiêdzy frezami
regulowana w przedziale od 32 mm do 100 mm.
Wykonuje po dwa wpusty w dwóch elementach
jednoczeœnie w jednym takcie pracy.
Pneumatyczny model stacjonarny
z standardowym silnikiem 1000 W. Masywny stó³
¿eliwny i du¿a powierzchnia robocza.

1. Prowadnica k¹towa 45º
2. Ustawienie g³êbokoœci frezowania
3. Odprowadzenie py³ów

Dane techniczne
Moc przy³¹cza elektrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Silniki
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Sterowanie / docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ frezowania
Usuwanie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

3ph/N/PE 230/400V 50/60Hz 4.0 kW
6 bar
4 x 1000 W
35000 1/min.
pneumatyczne / pneumatyczny
210 mm
0-115 mm
Ø 100 mm
1/2/3
1000/750/1500 mm
215 kg
W 108 3000

Metoda pracy
Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê
po naciœniêciu peda³a no¿nego. Element obrabiany jest
dociskany, nastêpuje frezowanie do ustawionej g³êbokoœci
i silniki powracaj¹ do pozycji wyjœciowej, nastêpuje zwolnienie
docisku. Silniki w³¹czaj¹ siê i wy³¹czaj¹ automatycznie.
Ustawienia prowadnic i g³êbokoœci frezowania wykonuje siê
manualnie, wyboru odleg³oœci pomiêdzy trzpieniami frezów
dokonuje siê za pomoc¹ pokrêt³a z wyœwietlaczem cyfrowym.
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Maszyny Hoffmann

Frezarko - dyblarka

PP 2-FR
Wyposa¿ona w 2 x 3 jednostki frezuj¹ce i 2 x 2 jednostki
dybluj¹ce. Maszyna wykonuje po³¹czenia ram i skrzyde³
za pomoc¹ 3 wcisków i 2 ko³ków na jeden naro¿nik.
Nastêpuje jednoczesna obróbka obu elementów naro¿nika,
wszystkie ustawienia wykonane s¹ fabrycznie wed³ug
specyfikacji.

Technische Daten
Moc przy³¹cza elektrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Silniki (frezy / wiert³a)
Liczba obrotów w biegu ja³owym
(frezy / wiert³a)
Sterowanie / docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ frezowania
Usuwanie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

3ph/N/PE 230/400V 50/60Hz 6.2 kW
6 bar
4x 1000 W / 2x 1100 W
35000 1/min. / 10000 1/min.
SPS / pneumatyczny
100 mm
100 mm
Ø 100 mm / 60 mm
W-2/3 / wiert³o HM 8 mm
1300/900/1500 mm
320 kg
W 108 7000

Metoda pracy

Elementy nale¿y umieœciæ na stole maszyny pomiêdzy prowadnicami.
Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê po naciœniêciu peda³a
no¿nego, element obrabiany jest dociskany, nastêpuje frezowanie i wiercenie.
Po zakoñczeniu taktu pracy nastêpuje zwolnienie docisku.

Widok sto³u
1. Ogranicznik wewnêtrzny k¹towy 45º
2. Prowadnica k¹towa 45º
3. Dociski

Mechanizm napêdzaj¹cy frezy

4. Mechanizm napêdzaj¹cy frezy
5. Mechanizm napêdzaj¹cy wiert³a

Agregaty
1. Jednostki frezuj¹ce
2. Jednostki dybluj¹ce
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Maszyny Hoffmann

Frezarko - dyblarka

PP 2-H-DB
Maszyna jest wyposa¿ona w jeden trzpieñ frezuj¹cy i dwie
jednostki dybluj¹ce. Wykonuje po³¹czenia skrzyde³ i oœcie¿nic
za pomoc¹ jednego wcisku i do wyboru 3/4/10 ko³ków na jeden
naro¿nik. Nastêpuje jednoczesna obróbka obu elementów
naro¿nika, wszystkie ustawienia wykonane s¹ fabrycznie
wed³ug specyfikacji.
Opcjonalnie wystêpuje równie¿ odprowadzenie wody
przy wierceniu.
Dane techniczne
Moc przy³¹cza elektrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Silniki (frezy / wiert³a)
Liczba obrotów w biegu ja³owym
(frezy / wiert³a)
Sterowanie / docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ frezowania
Usuwanie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

3ph/N/PE 230/400V 50/60Hz 5.4 kW
6 bar
1x 1000 W / 2x 2200 W
35000 1/min. / 3000 1/min.
SPS / pneumatyczny
100 mm
100 mm
Ø 100 mm / 60 mm
W-2/3 / wiert³o HM 8 mm
1300/900/1500 mm
320 kg
W 108 6010
W 108 6011 (odprowadzenie wody przy
wierceniu)

Metoda pracy

Elementy nale¿y umieœciæ na stole maszyny pomiêdzy prowadnicami.
Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê po naciœniêciu peda³a
no¿nego, element obrabiany jest dociskany, nastêpuje frezowanie i wiercenie.
Po zakoñczeniu taktu pracy nastêpuje zwolnienie docisku.

Widok sto³u
1. Prowadnica k¹towa
2. Dociski

3. Jednostki dybluj¹ce
4. Trzpieñ frezuj¹cy

Agregaty dybluj¹ce

Widok detali
1. Trzpieñ frezuj¹cy
2. Jednostki dybluj¹ce
3. Dociski
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Pneumatyczna
frezarka do wpustów

PP 2-32/100-4
Frezarka do wpustów z 4 jednostkami frezuj¹cymi,
regulowana odleg³oœæ pomiêdzy trzpieniami frezów od 32 mm
do 100 mm. Wykonuje po dwa wpusty w ka¿dym elemencie
jednoczeœnie w jednym takcie pracy. Pneumatyczny model
stacjonarny ze standardowymi silnikami 1000 W.
Masywny stó³ ¿eliwny i du¿a powierzchnia robocza.
Wykorzystywana szczególnie do produkcji wieñców (ciêcia
pod skosem), istnieje bowiem mo¿liwoœæ ustawienia ró¿nej
g³êbokoœci frezowania dla wewnêtrznej i zewnêtrznej pary
frezów.
Technische Daten
Moc przy³¹cza elektrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Silnik
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Sterowanie / docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ frezowania
Usuwanie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

3ph/N/PE 230/400V 50/60Hz 4.0 kW
6 bar
4 x 1000 W
35000 1/min.
pneumatyczne / pneumatyczne
150 mm
0-115 mm
Ø 100 mm
W-1/2/3
1000/750/1500 mm
240 kg
W 108 5000

Metoda pracy
Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê po naciœniêciu peda³a
no¿nego. Element obrabiany jest dociskany, nastêpuje frezowanie do ustawionej
g³êbokoœci i silniki powracaj¹ do pozycji wyjœciowej, nastêpuje zwolnienie
docisku. Silniki w³¹czaj¹ siê i wy³¹czaj¹ automatycznie. Ustawienia
prowadnic i g³êbokoœci frezowania wykonuje siê manualnie, wyboru
odleg³oœæ pomiêdzy trzpieniami frezów dokonuje siê za pomoc¹
pokrêt³a z wyœwietlaczem cyfrowym.
Pozycjonowanie frezów
1. Frez - na zewn¹trz
2. Frez - wewn¹trz

3. Prowadnica / oparcie
4. £amacz

Prze³¹cznik preselekcyjny

Widok sto³u

Agregaty

1. Prowadnica k¹towa 45º
2. Ustawienie g³êbokoœci
frezowania - wewn¹trz
3. Ustawienie g³êbokoœci
frezowania - na zewn¹trz

1. Odleg³oœæ pomiêdzy trzpieniami
frezów
2. Os³ona mechanizmu napêdzaj¹cego
3. Pas zêbaty
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Pneumatyczna
frezarka do wpustów

PP 2-VH / PP 2-H
Specjalistyczna frezarka do obróbki s³upków i rygli.
Model stacjonarny ze standardowymi silnikami 1700 W.
Wykonuje jednoczeœnie po jednym wpuœcie w dwóch
elementach w jednym takcie pracy (w pionie lub poziomie).
Masywny stó³ ¿eliwny, du¿a powierzchnia robocza,
podwy¿szona krawêdŸ prowadnicy, sterowanie SPS i oddzielne
pozycjonowanie wysokoœci frezów. Maszyna ta jest równie¿
dostêpna w wersji tylko z frezowaniem w poziomie (PU 2-H).

Jednostki frezuj¹ce

Dane techniczne
Moc przy³¹cza elektrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Silnik
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Sterowanie / docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ frezowania
Usuwanie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

3ph/N/PE 230/400V 50/60Hz 3,4 kW
6 bar
2 x 1700 W
25000 1/min.
SPS / pneumatyczny
250 mm
180 mm/200 mm
Ø 100 mm
W-1/2/3/4
1350/750/1500 mm
350 kg
W 108 4000

Metoda pracy
Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê
po naciœniêciu peda³a no¿nego. Element obrabiany jest
dociskany, nastêpuje frezowanie do ustawionej g³êbokoœci
i silniki powracaj¹ do pozycji wyjœciowej, nastêpuje zwolnienie
docisku. Silniki w³¹czaj¹ siê i wy³¹czaj¹ automatycznie.
Ustawienia prowadnic i g³êbokoœci frezowania wykonuje siê
manualnie. Wybór frezowania w poziomie lub pionie nastêpuje
za pomoc¹ prze³¹cznika preselekcyjnego.

Pó³automatyczna
wciskarka

EP 2-M
Wciskarka dla ³¹czników Hoffmann
z magazynkiem. Wielkoœæ i d³ugoœæ
wcisków na zapytanie.
Widok sto³u
3. Prowadnica
1. Mostek dociskowy
2. Jednostki dociskaj¹ce 4. Wciskarka

5. Magazyn

Metoda pracy

Dane techniczne
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Sterowanie / docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ wciskania
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

6 bar
pneumatyczne / pneumatyczny
nach Werkstückmuster
nach Werkstückmuster
auf Anfrage
850/750/1500 mm
119 kg
W 109 0000

Magazyn nape³niæ wciskami o jednakowej wielkoœci i d³ugoœci, umieœciæ
go w uchwycie magazynu i unieruchomiæ.
Elementy obrabiane nale¿y odpowiednio dosun¹æ do prowadnicy.
Po naciœniêciu peda³u no¿nego nastêpuje wprowadzenie i wciœniêcie
wcisku do wpustu. Cylinder dociskaj¹cy uniemo¿liwia przesuwanie siê
elementu. Po wciœniêciu ostatniego wcisku nastêpuje zmiana
magazynku lub jego ponowne wype³nienie.
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Maszyny Hoffmann

Frezarki do wpustów

Akcesoria

Oryginalne akcesoria Hoffmann oferuj¹ obszerne
rozwi¹zania techniczne w ró¿nych dziedzinach
zastosowania. Wyposa¿enie specjalne jak nak³ad
materia³ów, dodatkowe dociski, specjalne uzwojenie
silnika itp. na zapytanie

Jednostki frezuj¹ce
Silnik
Silnik
Silnik RF
Silnik
Silnik SF
Silnik RF

230V 50/60Hz
230V 50/60Hz
230V 50/60Hz
230V 50/60Hz
230V 50/60Hz
230V 50/60Hz

530 W
1000 W
1100 W z mo¿liwoœci¹ regulacji
1700 W
500 W Silnik k¹towy
1000 W z mo¿liwoœci¹regulacji

Frezy
Standardowe frezy HM

Frezy diamentowe

W-1, 6,00mm
W-2, 6,00mm
W-3, 6,00mm
W-4, 8,00mm

W-1, 6,00mm
W-2, 6,00mm
W-3, 6,00mm
W-4, 8,00mm

Frezy HM
Frezy HM
Frezy HM
Frezy HM

Frezy diamentowe
Frezy diamentowe
Frezy diamentowe
Frezy diamentowe

Frezy HM 6,35mm

Frezy o specjalnej d³ugoœci

W-1, 6,35mm
W-2, 6,35mm
W-3, 6,35mm

W-1, 6,00mm
W-2, 6,00mm
W-3, 6,00mm
W-4, 8,00mm

Frezy HM
Frezy HM
Frezy HM

Frezy HM o specjalnej d³ugoœci
Frezy HM o specjalnej d³ugoœci
Frezy HM o specjalnej d³ugoœci
Frezy HM o specjalnej d³ugoœci

Zaciski

Nakrêtki

Zaciski 6,00mm
Zaciski 6,35mm
Zaciski 8,00mm

Nakrêtka do 0,5 kW Silnika
Nakrêtka do 1,0 kW Silnika

Stó³ z rolkami

Suwak

Stó³ z rolkami do transportu
elementów, prawy i lewy,
z ogranicznikami.

Suwak, mo¿liwoœæ stosowania
we wszystkich frezarkach
Hoffmann. Rolki u³atwiaj¹ce
przesuwanie
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Prowadnica prosta

Ograniczniki wewnêtrzne
Komplet 2 szt.

Prowadnica regulowana
„Synchro”

Ogranicznik

Prowadnica 22,5°/30°/45°

Prowadnica do szprosów

Prowadnica wzd³u¿na

Prowadnica powierzchni
elementu

Przed³u¿enie szyny prowadnicy
Ogranicznik dla przed³u¿enia
Prowadnica prosta

Regulowane ustawienie k¹ta

Urz¹dzenie laserowe
Bateria (3 V)
Automatyczne wy³¹czanie
po 20 s.

Wyposa¿eniu dodatkowe
Szczotki
Szczotki
Szczotki
Szczotki
Szczotki
Szczotki
Szczotki

450W
530W
1000W
1100W
1700W
500W

SF

Wy³¹cznik

£amacz

Sprê¿yny

Wy³¹cznik
450W
Wy³¹cznik
530W
Wy³¹cznik 1000W
Wy³¹cznik 1000W
Wy³¹cznik 1700W
Wy³¹cznik koñcowy

Wersja X_line, MU / PU / PP

Sprê¿yny lewe / prawe, komplet
2 szt.

230V
110V

Wiert³o
HM Ø 5 S 10-R/L, HM Ø 8 S 8R,
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Maszyny Hoffmann

Pilarko - frezarka

MS 35-SF

Pilarko - frezarka MS 35-SF docina elementy i frezuje wpust pod wcisk Hoffmann.
Wzornictwo przemys³owe maszyny zapewnia zarówno wysok¹ jakoœæ ciêcia
jak i wydajnoœæ. Pi³a s³u¿y do obróbki profili lakierowanych, aluminiowych,
listew z tworzyw sztucznych i wielu innych.
Podpora boczna (2,5 m) znajduj¹ca siê po lewej stronie maszyny zapewnia
optymalne pozycjonowanie elementów obrabianych, prowadnica (2,5 m)
po prawej stronie maszyny umo¿liwia dok³adne i niezawodne wprowadzenie
danych. Specjalne dokumenty dla ró¿nych konfiguracji elementów s¹
dostosowane do konkretnego zadania.

Dane techniczne
Moc przy³¹cze elektrycznego
3ph/N/PE 230/400V 50/60Hz 5.4 kW
Parametry przy³¹cza pneumatycznego 6 bar
Silniki
Agregaty pi³
2 x 2.2 kW / Otwór 30 mm
Agregaty frezów
2 x 0.5 kW / Zacisk 6 mm
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Agregaty pi³
3000 1/min.
Agregaty frezów
24000 1/min
Sterowanie / docisk elementu
SPS / pneumatyczny
Przekrój poprzeczny elementu
B 90 mm
H 90 mm

Narzêdzia
G³êbokoœæ frezowania
Odprowadzenie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

Frezy Hoffmann W-1/2/3
Pi³y HM Ø 350 mm x 30 mm
0-70 mm
2 x Ø 120 mm
W-1/2/3
1470/950/1620 mm
680 kg
M 107 0000

Detale maszyny

1. 8 cylindrów dociskowych
do pod³¹czenia lub
od³¹czenia
2. Pi³a HM O 350 x 30 mm
3. Prowadnica wzd³u¿na
(cyfrowy system
pomiarowy)
4. Wolne miejsce
5. Sterowanie obur¹cz
6. Wy³¹cznik g³ówny
7. Wysokoobrotowe silniki
k¹towe
8. Frezy Hoffmann
9. Odprowadzenie py³ów
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Metoda pracy
> Pozycjonowanie elementów na podporze bocznej.
> Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê po naciœniêciu
sterowania rêcznego, nastêpuje docisk elementu na stole maszyny.
> Agregaty pi³ docinaj¹ elementy od góry do do³u.
> Stó³ maszyny rozsuwa siê, nastêpuje pozycjonowanie elementu poprzez
agregaty frezuj¹ce. Wykonuj¹ one frezowanie 1 lub 2 wpustów
w elemencie.
> Stó³ zsuwa siê, nastêpuje wyjêcie elementów.
> Dociêty profil jest przesuwany wzglêdem ustawionej prowadnicy
wzd³u¿nej.
> Rozpoczyna siê nowy takt pracy.

> Dociêty profil jest przesuwany wzglêdem
ustawionej prowadnicy wzd³u¿nej.
> Rozpoczyna siê nowy takt pracy.

Stanowisko z pi³ami
1. Stó³ aluminiowy
z wpustami do monta¿u

2. Pasek napêdowy
3. Magazyn trzpieni pi³

4. Usuwanie py³ów
5. £amacz

Elementy obs³ugi

Ustawienie frezów

1. Mechanizm napêdowy k¹towy
2. Elementy dociskowe (gumowe)
3. Prowadnica wzd³u¿na (cyfrowy
system pomiarowy)
4. Elementy obs³ugi

Pozycje frezów I & II prawy
i lewy
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Maszyny Hoffmann

Pilarka

MS 35

Pilarka Hoffmann typ MS 35 jest perfekcyjn¹
maszyn¹ do dok³adnego ciêcia pod k¹tem 45°.
Wzornictwo przemys³owe maszyny zapewnia
zarówno wysok¹ jakoœæ ciêcia jak i wydajnoœæ.
Pi³a s³u¿y do obróbki profili lakierowanych,
aluminiownych i wielu innych.
Podpora boczna (2,5 m) znajduj¹ca siê po lewej
stronie maszyny zapewnia optymalne
pozycjonowanie elementów obrabianych, prowadnica
(2,5 m) po prawej stronie maszyny umo¿liwia
dok³adne i niezawodne wprowadzenie danych.
Specjalne dokumenty dla ró¿nych konfiguracji
elementów s¹ dostosowane do konkretnego zadania.

Metoda pracy

> Pozycjonowanie elementów na podporze bocznej.
> Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê po naciœniêciu
sterowania rêcznego, nastêpuje docisk elementu na stole maszyny.
> Agregaty pi³ docinaj¹ elementy od góry do do³u.
> Wszystkie cylindry dociskowe otwieraj¹ siê, nastêpuje przesuwanie
elementu po ustawionej zgodnie z wprowadzonymi danymi prowadnicy
wzd³u¿nej do dalszej obróbki.
> Rozpoczyna siê nowy takt pracy.
Elementy obs³ugi
1. Cyfrowy system pomiaru d³ugoœci
2. Prowadnica sto³owa

3. Prowadnica k¹towa 45°
4. W³¹czniki, wy³¹czniki, wskaŸniki

Dane techniczne
Moc przy³¹cze elektrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Silniki
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Sterowanie / docisk elementu
Przekrój poprzeczny elementu
Narzêdzia
Odprowadzenie py³ów
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

3ph/N/PE 230/400V 50/60Hz 4.4 kW
6 bar
Agregaty pi³ 2 x 2.2 kW / Otwór 30 mm
3000 1/min.
pneumatyczne / pneumatyczny
B 90 mm
H 90 mm
Pi³y HM Ø 350 mm x 30 mm
2 x Ø 100 mm
1470/950/1620 mm
620 kg
M 105 0000

Stanowisko pi³
1. Stó³ aluminiowy
z wpustami do monta¿u
2. Pasek napêdowy
3. Magazyn trzpieni pi³
4. Usuwanie py³ów
5. £amacz
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Pilarka

MS 35-F

Wyposa¿enie podstawowe jak MS 35 + wyposa¿enie
specjalne:
> zmodyfikowany, wyd³u¿ony system prowadnic
do produkcji okien (4000 mm)
> podpora boczna do obróbki aluminium
Dane techniczne
patrz MS 35
Numer katalogowy

M 105 0000 F

Pilarko - dyblarka

MS 35-FE

Wyposa¿enie podstawowe jak MS 35-F + wyposa¿enie specjalne:
> agregaty dybluj¹ce z odprowadzeniem wody (regulowane
k¹towo)

1. Stó³
2. Ustawienie k¹ta
3. Agregat dybluj¹cy
4. Wiert³o

Dane techniczne
Moc przy³¹cze elektrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Agregat pi³ / liczba obrotów w biegu ja³owym
Agregat dybluj¹cy / liczba obrotów w biegu
ja³owym
Sterowanie / docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ frezowania (w pionie 90°)
Odprowadzenie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

1ph/N/PE 230V 50/60Hz 1 kW
6 bar
1 x 1000 W / 35000 1/min.
2x 1000 W / 3000 1/min.
pneumatyczne / pneumatyczny
320 mm
0-190 mm
Ø 100 mm
W-1/2/3/4 (opt.)
700/1300 mm
190 kg
M 105 0000 FE

Metoda pracy

> Pozycjonowanie elementów na podporze bocznej.
> Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê
po naciœniêciu sterowania rêcznego, nastêpuje
docisk elementu na stole maszyny.
> Agregaty pi³ docinaj¹ elementy od góry do do³u,
nastêpuje wiercenie z odprowadzeniem wody
(do wyboru).
> Wszystkie cylindry dociskowe otwieraj¹ siê,
nastêpuje przesuwanie elementu po ustawionej
zgodnie z wprowadzonymi danymi prowadnicy
wzd³u¿nej do dalszej obróbki.
> Rozpoczyna siê nowy takt pracy.
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System prowadnic w wersji
z rolkami transportowymi
lub w wersji p³askiej.

Pozycjonowanie
System ELA 2 jest zbudowany z korpusu
podstawowego i stabilnej podstawy na której
zamontowana jest prowadnica z rolkami
transportowymi lub prowadnica p³aska.
Istnieje mo¿liwoœæ wyboru iloœci i szerokoœci
rolek noœnych. Wysokiej jakoœci elementy
rolek zapewniaj¹ dok³adny i cichy przebieg
pracy suwaka.

Dane techniczne
Moc przy³¹cza elektrycznego
Wyœwietlacz
Regulacja
D³ugoœæ ca³kowita
Klasyfikacja
Numer katalogowy

220 V
120 x 150 mm
2800 mm
3000 mm
IP 54
M 310 0000

Metoda pracy

Mocna i odporna za zabrudzenie zafoliowana klawiatura mo¿e byæ
stosowana w ka¿dym otoczeniu.
Prosta obs³uga zapewnia bezproblemowe wykorzystanie w wielu
dziedzinach. Prêdkoœæ pozycjonowania podlega p³ynnnej regulacji,
mo¿na j¹ zmodyfikowaæ na ¿yczenie klienta.
Fukcje:
Panel sterowania
> Obs³uga rêczna (bezpoœrednie wprowadzenie danych)
> Bieg ja³owy (manualne przesuniêcie prowadnicy)
> Praca w trybie automatycznym (opracowanie danych / tabeli) 1. Wyœwietlacz
2. Klawiatura
> Praca w trybie online (Tabellen-Tool/Windows-Basis/RS 232)
3. Wy³¹cznik g³ówny

Widok detali

Widok detali

Prowadnica rolkowa z wózkiem

£añcuch dla
pewnego
prowadzenia
wózka
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Pilarko - frezarki

Akcesoria

Oryginalne akcesoria Hoffmann oferuj¹ obszerne rozwi¹zania
techniczne w ró¿nych dziedzinach zastosowania.
Wyposa¿enie specjalne jak nak³ad materia³ów, dodatkowe
dociski, specjalne uzwojenie silnika itp. na zapytanie.

Ogranicznik, pneumatyczny

Ogranicznik, manualny

Prowadnica k¹towa 45º

Prowadnica prosta

DMS 10

Taœma magnetyczna

Cyfrowy system pomiaru
d³ugoœci

Pi³y

Wyd³u¿enie prowadnicy

> standardowe
> Leitz, niskoszumowe

d³ugoœæ na zapytanie

Frezy

£amacz

HM / diamentowe
W-1, 6,00mm
W-2, 6,00mm
W-3, 6,00mm
W-4, 8,00mm

³amacz, komplet MS-35
³amacz, komplet MS-35-SF
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Maszyny sterowane
numerycznie CNC
Maszyny Hoffmann zapewniaj¹ wysok¹ efektywnoœæ
ekonomiczn¹ i wykonuj¹ kompleksow¹ obróbkê elementów
jak ciêcie, wiercenie i frezowanie.
Wieloosiowe maszyny sterowane numerycznie CNC s¹
konstruowane i produkowane zgodnie ze specyficznymi
wymaganiami klienta i warunkami zastosowania.
Szczegó³owe informacje odnoœnie maszyn sterowanych
numerycznie znajdziecie Pañstwo w katalogu
„Bearbeitungszentren” (centra obróbcze).
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Hoffmann Special - maszyny sterowane numerycznie CNC

Hoffmann Special - maszyny sterowane
numerycznie CNC
Pilarko-frezarko-dyblarki sterowane numerycznie

SO 7.146
Specjalistyczna maszyna do ciêcia, frezowania i wiercenia profili ram okiennych z manualnym
ustawianiem d³ugoœci, wykonuj¹ca do wyboru jeden lub dwa wpusty lub otwory pod ko³ki
na ka¿dy element.
Dane techniczne
Silniki

Liczba obrotów przy biegu ja³owym

Uchwyty narzêdzi

Œrednica pi³y
Wymiary ok. szer. x g³êb. x wys. mm
Maksymalna wysokoœæ elementu
Maksymalna g³êbokoœæ frezowania w pionie
Moc przy³¹cza elektrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatyvcznego
Czas taktu pracy (czas trwania procesu)
Materia³y do obróbki

2x 2,3 KW Agregaty pi³
4x 1,0 KW Agregaty frezów
2x 1,1 KW Agregaty dybluj¹ce
frezowanie
33000 1/min
docinanie
2800 1/min
wiercenie
8000 1/min
zacisk frezów
d = 6 mm otwór
pi³
d = 30 mm
uchwyt wiert³a
d = 8 mm
400 mm lewy / 450 mm prawy
4800 x 1500 x 1500 mm
90 mm
90 mm
3ph/N/PE 230/400V 50Hz
6 bar
Czas frezowania ok. 10 s.
Czas taktu pracy zale¿ny od obs³ugi
drewno masywne, p³yta wiórowa,
p³yta MDF

Opis dzia³ania
Nale¿y ustawieniæ ¿¹dan¹ d³ugoœæ elementu za pomoc¹
liniowego systemu pomiarowego i po³o¿yæ element obrabiany
na stole maszyny. Nastêpnie wybraæ na pulpicie ¿¹dany
wariant obróbki.
Po uruchomieniu sterowania obur¹cz nastêpuje automatyczny
docisk elementu i dociêcie na d³ugoœæ. Agregaty frezów
opuszczaj¹ pozycjê wyjœciow¹ i frezuj¹ wpusty w elemencie
(zgodnie z ustawion¹ g³êbokoœci¹ frezowania).

W nastêpnej kolejnoœci nastêpuje wiercenie otworów pod
ko³ki.
Po ka¿dym takcie pracy agregaty frezuj¹ce i dybluj¹ce
wy³¹czaj¹ siê automatycznie. Agregaty pi³ pozostaj¹
uruchomione. Sterowanie komputerowe online na zapytanie.

Budowa maszyny
Stó³ / p³yta k¹towa
Podstawa maszyny
Posuw narzêdzi
Docisk elementu
Prowadnice / podstawy
Usuwanie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Narzêdzia standardowe
Ustawienie wymiarów
Odstêp pomiêdzy pi³ami

stalowy
masywna podstawa stalowa spawana
pneumatyczny
pneumatyczny po uruchomieniu sterowania
matryce aluminiowe powlekane tworzywem
sztucznym, wymienne
Ø 100 mm
W1, W2, W3
frezy HM W3, wiert³a d = 8 mm
g³êbokoœæ frezowania poprzez g³owicê
rewolwerow¹
d³ugoœæ elementu poprzez pokrêt³o rêczne
z cyfrowym systemem pomiarowympozycja
k¹towa sta³a = 45°

Prowadnica elementu
obrabianego
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Stanowisko w pozycji wyjœciowej

Obróbka 45º

Pozycjonowanie agregatu
dybluj¹cego
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Hoffmann Special - maszyny sterowane numerycznie CNC

Pilarko - frezarka automat

SO 7.128
W pe³ni zautomatyzowana maszyna do docinania i frezowania
specjalnych profili. Posiada specjalny magazyn dla dwóch
ró¿nych profili elementów i automatyczne doprowadzenie.

Dane techniczne
Silniki
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Uchwyty narzêdzi
Œrednica pi³
Wymiary ok. szer. x g³êb. x wys. mm
Maksymalna wysokoœæ elementu
Skok frezowania / g³êbokoœæ
frezowania w pionie

Agregaty pi³ 2x 2,3 KW
Agregat frezuj¹cy 1x 450 Watt
frezowanie
27000 1/min
docinanie
3000 1/min
uchwyt frezu
d = 6 mm
otwór pi³y
d = 30 mm
400 mm
2500 x 1500 x 1800 mm
100 mm
50 mm

Moc przy³¹cza elektrycznego
3ph/N/PE 230/400V 50Hz
Parametry przy³¹cza pneumatycznego 6 bar
Czas taktu pracy (czas obróbki)
proces docinania i frezowania ok. 10 s,
doprowadzenie materia³u jest zale¿ne od obs³ugi
Rodzaj materia³u do obróbki
drewno masywne

Opis dzia³ania
Przygotowanie maszyny do pracy polega na wprowadzeniu
wszystkich danych i ustawieniu k¹tów, nape³nieniu magazynu
elementów i w³¹czeniu maszyny. Automat natychmiast
doprowadza dolny profil do jednostki obrabiaj¹cej i w czasie
jednego taktu pracy wynosz¹cego 10 s nastêpuje kompletna
obróbka elementu (2 x docinanie i 1 x frezowanie).
Po ka¿dym takcie pracy agregaty frezuj¹ce wy³¹czaj¹ siê
automatycznie. Agregaty pi³ pozostaj¹ uruchomione.

2 piêtrowe magazyny

Po wykorzystaniu wszystkich profili z magazynu, maszyna
automatycznie siê wy³¹cza.

Budowa maszyny
Stó³ / p³yta k¹towa
Podstawa maszyny
Posuw narzêdzi
Docisk elementu
Prowadnice / podstawy
Usuwanie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Narzêdzia standardowe
Ustawienie wymiarów

Stanowisko pi³
Stal
masywna podstawa stalowa spawana
pneumatyczny
pneumatyczny
ze zintegrowanym pneumatycznym
dociskiem i centrowaniem elementu
Ø 100 mm
W1, W2, W3
frezy HM W2
manualnie za pomoc¹ prowadnic

Elektroniczny mechanizm zabierakowy
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Pilarko - frezarka centrum obróbcze

SO 7.174
Specjalistyczna maszyna do docinania i frezowania profili
drewnianych o ró¿nym przekroju poprzecznym i d³ugoœci.
Automatyczne doprowadzenie, pozycjonowanie
i transport pojedynczych elementów poprzez sterowany
magazyn przedni i mechanizm zabierakowy.

Dane techniczne
Moc przy³¹cza eleketrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Sterowanie
Przekrój poprzeczny elementu

Metoda pracy
3ph/N/PE 230V/400V
50/60Hz 6 kW
6 bar
IPC
Szerokoœæ 20 - 120 mm
Wysokoœæ 20 - 95 mm

Elementy do obróbki nale¿y u³o¿yæ w magazynie przednim.
Mechanizm zabierakowy przejmuje element od do³u
i transportuje go do maszyny. Obróbka elementu czyli ciêcie
i frezowanie nastêpuje podczas jednego docisku.
Po zakoñczeniu etapu obróbki, gotowy
element jest odbierany z maszyny
i kierowany na zderzak. Mo¿na rozpocz¹æ
nastêpny takt pracy. D³ugoœæ elementów,
iloœæ i pozycje frezowania wprowadza siê
na terminalu. Istnieje mo¿liwoœæ
pod³¹czenia maszyny do posiadanej sieci
na ¿yczenie.

Pilarko - dyblarka podwójna automat

SO 7.165
Specjalistyczna maszyna
do ciêcia i wiercenia futryn
drzwiowych (Tuerzarge)
do szerokoœci 450 mm.
Pó³automatyczna obróbka
wzd³u¿na elementów czo³owych
i bocznych futryn
drzwiowych.

Metoda pracy
Pozycjonowanie profili futryn (czêœci czo³owe i boczne)
nastêpuje na stole maszyny. Jednostka dociskaj¹ca ustawia
czêœci wzglêdem prowadnicy
w maszynie. Sekwencja pracy
rozpoczyna siê po ustawieniu
nastêpuj¹cych parametrów:

Dane techniczne
Moc przy³¹cza elektrycznego
Parametry przy³¹cza pneumatycznego
Sterowanie
Przekrój poprzeczny elementu

3ph/N/PE 230V/400V
50/60Hz 6 kW
6 bar
Sterowanie SPS
szerokoœæ futryn 100 - 450
mmd³ugoœæ futryn 1500 - 2500 mm

> obustronne dociêcie(90°/45°
lub 45°/45°)
> wiercenie otworów monta¿owych
za pomoc¹ 15 trzpieniowej g³owicy
wiertarskiej.
D³ugoœæ jest ustawiana za pomoc¹ sterowanej osi.
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X_line

w Hoffmannie

Linia produkcyjna “X-line by Hoffmann”
stanowi opcjonalny program maszyn do produkcji
racjonalnych po³¹czeñ na wciski Hoffmann.
Wszystkie procesy produkcyjne s¹ œciœle zwi¹zane
z siedzib¹ firmy w Bruchsal. Dziêki temu jakoœæ
i koszty obróbki wp³ywaj¹ na mo¿liwoœæ
przygotowanie interesuj¹cej technicznie i cenowo
oferty maszyn.
Oznacza to bezkompromisowoœæ i wysok¹
wydajnoœæ - zarówno przy maszynach
podstawowych z manualnym wykonywaniem
wpustów pod wcisk jak i przy maszynach
kombinowanych z dwustronnym ciêciem,
frezowaniem i wierceniem bez koniecznoœci zmiany
docisku elementu obrabianego podczas tych
operacji.
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Maszyny X_line

Manualna frezarka
do wpustów

X_line 20
Manualna frezarka do wpustów, 530 W, ró¿ne systemy
prowadnic. Wszystkie dodatkowe akcesoria Hoffmann
mo¿na zastosowaæ równie¿ na tej maszynie.
Wersja Twin z dwoma wrzecionami na zapytanie.

Dane techniczne
Moc przy³¹cza elektrycznego
Silnik
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Obs³uga
Docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ frezowania
Usuwanie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

1ph/N/PE 230 V50/60Hz 0.5 kW
1 x 530 W
29000 1/min.
manualna
manualny
110 mm
0 - 80 mm
Ø 60 mm
W-1/2/3
600/540/770 mm
19 kg
W 100 0200

Metoda pracy

Po uruchomieniu dŸwigni rêcznej nastêpuje dociœk elementu, frez porusza
siê zgodnie z ustawion¹ g³êbokoœci¹ frezowania. Zwolnienie docisku
nastêpuje wraz z ruchem powrotnym dŸwigni, silnik wy³¹cza siê
automatycznie. Wszystkie ustawienia prowadnic wykonuje siê manualnie.

Agregat
3. Wy³¹cznik koñcowy / silnik
1. Silnik
2. Ustawienie g³êbokoœci frezowania

Elementy prowadnic

Elementy obs³ugi

1. Prowadnica k¹towa 45o
2. Prowadnica prosta
3. Podzia³ka

1. Ustawienie g³êbokoœci frezowania
2. Docisk elementu
3. £amacz
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Pneumatyczna
frezarka
do wpustów

X_line 25
Pneumatyczna pó³automatyczna frezarka do wpustów, 530 W,
ró¿ne systemy prowadnic. Dla ma³ej produkcji seryjnej.
Wszystkie dodatkowe akcesoria Hoffmann mo¿na zastosowaæ
ró¿nie¿ na tej maszynie. Dostêpna równie¿ w wersji Twin.

Dane techniczne
Moc przy³¹cza elektrycznego
Ciœnienie powietrza
Silnik
Liczba obrotów w biegu ja³owym
Sterowanie
Docisk elementu
Maksymalna wysokoœæ elementu
G³êbokoœæ frezowania
Usuwanie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

1ph/N/PE 230 V 50/60Hz 0.5 kW
6 bar
1 x 530 W
29000 1/min.
pneumatyczne
pneumatyczny
95 mm
75 mm
Ø 60 mm
W-1/2/3
600/540/580 mm
20 kg
W 100 0250

Metoda pracy

Automatyczny takt pracy maszyny rozpoczyna siê po naciœniêciu peda³a
no¿nego. Element obrabiany jest dociskany, jednostka frezuj¹ca frezuje
wpust na ustawion¹ g³êbokoœæ i wraca do pozycji wyjœciowej, nastêpuje
wówczas zwolnienie docisku. Silnik wy³¹cza siê automatycznie.
Wszystkie ustawienia prowadnic wykonuje siê manualnie.
Agregat
3. Wy³¹cznik koñcowy / silnik
1. Silnik
2. Ustawienie g³êbokoœci
frezowania

Detale

Elementy prowadnic

1. Cylinder dociskowy i posuwowy
2. Silnik
3. Tylna krawêdŸ prowadnicy

1. Prowadnica k¹towa 45o
2. Prowadnica prosta
3. Podzia³ka
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Maszyny X_line

Maszyna
wielozadaniowa

X_line 50
Pilarko - frezarka do wykonywania 1 lub 2 wpustów
jedno- lub dwustronnie. Pneumatyczny posuw pi³y,
prawy agregat przesuwny do d³ugoœci ciêcia 3000 mm.
Szerokoœæ elementu do 140 mm. Agregaty obrotowe
+67o – 0o – 45o. Zintegrowany system odpylania.
Ustawienie d³ugoœci ciêcia poprzez podzia³kê
lub cyfrowy wyœwietlacz (opcja). Pneumatyczny docisk
elementów. Dziedziny zastosowania: elementy
drzwiowe, opaski, ramki i listwy w produkcji mebli
i przy wykañczaniu wnêtrz.
Dane techniczne
Moc przy³¹cza
elektrycznego
pneumatycznego
Agregaty pi³
Liczba obrotów
w biegu ja³owym
Pi³a
Agregaty frezuj¹ce
Liczba obrotów
w biegu ja³owym

3ph/N/PE 230/400 V
50/60Hz 6.2 kW
6 bar
2 x 2200 W
3.000 1/min.
330 x 30 x 3.2 mm
4 x 530 W
29000 1/min.

Sterowanie
Docisk WS
Wydajnoœæ docinania
G³êbokoœæ frezowania
Wielkoœæ wcisków
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

pneumatyczne
pneumatyczny
patrz diagram ciêcia
75 mm
W-1/2/3
3540/1000/1520 mm
480 kg
W1000500

Maszyna
wielozadaniowa

X_line 60
Pilarko - dyblarka do wykonywania jednego lub dwóch otworów pod ko³ki jedno- lub
dwustronnie. Pneumatyczny posuw pi³y, prawy agregat przesuwny do d³ugoœci ciêcia
3000 mm. Szerokoœæ elementu do 140 mm. Agregaty obrotowe w przedziale
od 67o - 0o - 45o. Zintegrowany system odpylania. Ustawienie d³ugoœci ciêcia poprzez
podzia³kê lub cyfrowy wyœwietlacz (opcja). Pneumatyczny docisk elementów.
Dziedziny zastosowania: elementy drzwiowe, opaski, ramki i listwy w produkcji
mebli i przy wykañczaniu wnêtrz.

Diagram ciêcia
X_line 50/60/70

Warianty: 1. Dla elementów dociêtych 2. Dla elementów w sztangach.
45°

Werkstückhöhe

Dane techniczne
Moc przy³¹cza
elektrycznego
pneumatycznego
Agregaty pi³
Liczba obrotów
w biegu ja³owym
Pi³a
Agregaty dybluj¹ce
Liczba obrotów
w biegu ja³owym

3ph/N/PE 230/400 V
50/60Hz 6.2 kW
6 bar
2 x 2200 W
3.000 1/min.
330 x 30 x 3.2 mm
4 x 1100 W
10.000 1/min.

90°

80

Sterowanie
Docisk WS
Wydajnoœæ docinania
G³êbokoœæ dyblowania
Wymiary szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

SPS/pneumatyczne
pneumatyczne
patrz diagram ciêcia
30 mm (Ø 6/8/10mm)
3540/1000/1520 mm
480 kg
W1000600
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Werkstückbreite
0
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Maszyny X_line

Maszyna
wielozadaniowa

X_line 70
Maszyna trójfunkcyjna pilarko - dyblarko - frezarka do wykonywania jednego lub dwóch
wpustów pod wcisk i / lub do wiercenia otworów pod ko³ki jedno lub dwustronnie.
Pneumatyczny posuw pi³y, prawy agregat przesuwny do d³ugoœci ciêcia 3000 mm.
Szerokoœæ elementu do 140 mm. Agregaty obrotowe 90o - 45o. Zintegrowany system
odpylania. Ustawienie d³ugoœci ciêcia poprzez podzia³kê lub cyfrowy wyœwietlacz (opcja).
Pneumatyczny docisk elementów. Dziedziny zastosowania: elementy drzwiowe, opaski,
ramki i listwy w produkcji mebli i przy wykañczaniu wnêtrz.
Dane techniczne

Mechanizm napêdowy
agregatu dybluj¹cego

Moc przy³¹cza
elektrycznego
pneumatycznego
Agregaty pi³
Agregaty dybluj¹ce
Agregaty frezuj¹ce
Pi³a
Liczba obrotów
w biegu ja³owym

3ph/N/PE 230/400 V
50/60Hz 6.2 kW
6 bar
2 x 2200 W
4 x 1100 W
4 x 0,5 kW
330 x 30 x 3.2 mm
ciêcie 3.000 1/min.
wiercenie 10.000 1/min.
frezowanie 27.000 1/min.

Sterowanie
Docisk WS
Charakterystyka ciêcia
G³êbokoœæ frezowania
G³êbokoœæ dyblowania
Usuwanie py³ów
Wielkoœæ wcisków
Wymiary
szer./g³êb./wys.
Waga
Numer katalogowy

SPS/pneumatyczne
pneumatycznie
patrz diagram ciêcia
75 mm
30 mm (Ø 6/8/10mm)
Ø 90 mm
W-1/2/3
3540/1000/1520 mm
520 kg
W1000700
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System Hoffmann
Zastosowanie techniki ³¹czenia HOFFMANN
jest wszechstronne:
Wciski Hoffmann mo¿na znaleŸæ wszêdzie - w ramach
okiennych, ramkach szprosowych, œciennych i sufitowych
panelach oœwietleniowych, meblach, szufladach,
wieñcach, przys³onach oœwietleniowych, ³ó¿kach,
saunach, domach drewnianych, oczkach wodnych,
ozdobach œwi¹tecznych, drzwiach wewnêtrznych,
zewnêtrznych i bramach ogrodowych, schodach
i porêczach jak równie¿ w znanym na ca³ym œwiecie
pianinie.
Równie¿ przy ³¹czeniu elementów noœnych, jak np.
przy ogrodach zimowych, fasadach i konstrukcjach
budowlanych maj¹ zastosowanie wciski Hoffmann.
Najm³odsz¹ dziedzin¹ zastosowania wcisków Hoffmann
s¹ po³¹czenia ramy w wysokiej jakoœci oknach
drewnianych i drewniano-aluminiowych.
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Specjalne zastosowanie - system Hoffmann

System Hoffmann
w budownictwie.
System po³¹czeñ
drewniano - aluminiowych
w widoku i perspektywie.

Okna i fasady
a wyraŸny widok
domu.
Czêsto stanowi¹ one o charakterze domu
i jego w³aœciciela.
Idelanym sposobem wykorzystania
systemu Hoffmann s¹ okna i fasady
na wciski Hoffmann.
Innowacyjny system po³¹czeñ
drewniano - aluminiowych z wyj¹tkowymi
mo¿liwoœciami zastosowania jak
i oczywistymi zaletami produkcyjnymi
i cenowymi

Zalety na zewn¹trz.
Na zewn¹trz trwa³a ochrona przed wiatrem,
deszczem, s³oñcem i promieniowaniem UV
dziêki ok³adzinie aluminiowej. Dopasowana
do wygl¹du budynku, w prawie wszystkich
eloksalowanych odcieniach RAL.

Okna drewniano
- aluminiowe

Fasady przeszklone
/ konstrukcje
budowlane

Okna spe³niaj¹ wiele
funkcji: musz¹ niezawodnie
chroniæ i decyduj¹
jednoczeœnie o estetyce
i jakoœci budownictwa.

Fasady w budownictwie
maj¹ nastêpuj¹ce cechy:
konstrukcje budowlane
przeszklone zapewniaj¹
otwartoœæ i dostêp œwiat³a.

Zalety wewn¹trz
Wewn¹trz elementy drewniane w ramie i skrzydle okiennym
z drewna klejonego warstwowo. Do wyboru równie¿
z oklein¹ naturaln¹, dopasowan¹ do rodzaju drewna pod³ogi,
sufitu, œcian i mebli.
W ten sposób powstaj¹ wysokiej jakoœci okna i drzwi, dopasowane do stylu i wygl¹du konkretnego pomieszczenia.
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Specjalne zastosowanie - system Hoffmann

Fascynuj¹ca jakoœæ
Wysoka jakoœæ w konstrukcji i wykonaniu.
Dociête pod k¹tem 45o i wyprofilowane naro¿niki ram
przy oknach i drzwiach s¹ precyzyjnie i trwale ³¹czone
za pomoc¹ wcisków Hoffmann i ko³ków.

Fascynuj¹ca optyka
Wszystkie okna jak i system drzwi przesuwnych i drzwi
szklane na tarasach i balkonach wykonywane
s¹ w zgodnoœci b¹dŸ w œwiadomym kontraœcie.
Identycznoœæ i postêp techniczny równie¿ w systemach
drzwi przesuwnych, wykonanych w jednolitym wzornictwie.

Ogrody zimowe

System drzwi
przesuwnych

Siatki przeciwko insektom
/ siatki do drzwi

Promienie s³oneczne
s¹ eliksirem ¿ycia ludzi:
obcowanie z natur¹ przy
jednoczesnej ochronie przed
wiatrem i zimnem - to jest
¿ycie w ogrodach zimowych.

Mozliwie blisko natury:
szeroki widok i ³atwy dostêp
na zewn¹trz.

Harmonijna optyka i wysoki komfort: okna i drzwi
w jednolitym wygl¹dzie i zgodnym wzornictwie.
Teraz dodatkowo ochrona przeciw insektom.

Najwa¿niejsze jest
wykorzytanie

Przy oknach na wciski Hoffmann oznacza to wiêcej zalet

Wy¿sza jakoœæ

Lepsze wzornictwo

Wiêcej funkcji

Wiêcej komfortu
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Specjalne zastosowanie – okna na wciski Hoffmann

Okna na wciski
Hoffmann
Kombinowane po³¹czenie drewna z aluminium

Dodatkowe zalety
Okna pokazuj¹ na zewn¹trz, to co zawiera wnêtrze. Kszta³tuj¹ otoczenie
i pomieszczenia, wywieraj¹ wra¿enie i fascynuj¹ !
Zapewniaj¹ to materia³y wysokiej jakoœci, wartoœciowe drewno i aluminium
odporne na dzia³anie czynników atmosferycznych.
Kombinacja ok³adzin aluminiowych i drewna zapewnia doskona³e
w³aœciwoœci izolacyjne przy jednoczesnym wysokim potencjale energii.

Produkcja wysokiej
jakoœci profili

Potrzebny
park maszynowy

Wszystkie profile drewniane s¹
produkowane wed³ug specyfikacji
klienta, profilowane, impregnowane
i przygotowane bezpoœrednio
do lakierowania.
Ok³adziny aluminiowe mog¹ byæ
równie¿ dostarczane w stanie
nieobrobionym lub z powierzchni¹
lakierowan¹ (dostêpne prawie
wszystkie kolory RAL
lub eloksalowane).

Do produkcji elementów okiennych i drzwiowych
potrzebne s¹ nastêpuj¹ce maszyny:
> Pilarka
> Frezarko - dyblarka
> Maszyna do mechanicznego œciskania profili
aluminiowych
Zbêdne s¹ drogie narzêdzia jak równie¿ lakiernie
i urz¹dzenia do odpylania.
Dziêki zastosowaniu techniki ³¹czenia na wciski
Hoffmann nie jest potrzebna nawet prasa.

Przebieg produkcji
Wszystkie potrzebne komponenty
s¹ produkowane wed³ug specyfikacji.
Zapewnia to racjonalny i bezb³êdny
przebieg procesu produkcji,
na który sk³ada siê kilka etapów.
Elementy fasad mo¿na montowaæ
zarówno w warsztacie jak i na
budowie. Zalet¹ tego jest krótki czas
przebiegu produkcji i niski procent
towarów wybrakowanych.

Profil ramy doci¹æ pod
k¹tem 45o, wyfrezowaæ
wpusty pod wciski
Hoffmann, wywierciæ
otwory i wcisn¹æ ko³ki.

Powierzchniê ³¹czenia
posmarowaæ klejem,
z³¹czyæ elementy ram
i wbiæ wciski Hoffmann.

Umieœciæ uszczelkê
i zamontowaæ klipsy
monta¿owe ok³adziny
aluminiowej.
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Kantówki
drewniane

Wysokiej jakoœci
profile aluminiowe

Do produkcji ramy
i skrzyd³a okiennego
stosuje siê kantówkê
drewnian¹ klejon¹
warstwowo na d³ugoœci
z zaokr¹gleniami Softline.

Profile aluminiowe w wysokiej
jakoœci wykonaniu
s¹ dostarczane w postaci
nieobrobionej do samodzielnej
obróbki lub jako produkt
gotowy po lakierowaniu
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(zgodnie z kart¹ kolorów RAL
lub eloksalowanych).

Powierzchnia indywidualnie uszlachetniona
Obok tradycyjnych okien drewnianych sosnowych lub œwierkowych
dostêpne s¹ równie¿ okna z oklein¹ naturaln¹. W celu osi¹gniêcia
naturalnego piêkna drewna, do dyspozycji jest wiele rodzajów drewna.
Uzupe³niaj¹co do standardowych gatunków jak klon, œwierk i buk mo¿liwe jest
równie¿ zastosowanie oklein naturalnych jak wiœnia, orzech, jesion, d¹b,
modrzew, douglasie, palisander, mahoñ lub zebrano.
W ten sposób powstaj¹ wysokiej jakoœci okna i drzwi, dopasowane do stylu
i wygl¹du konkretnego pomieszczenia.

Dostawa - wszystko z jednej rêki
Firma Hoffmann dostarcza wszystko, co jest potrzebne do systemu:

Oznacza to:

> maszyny do obróbki elementów drewnianych
i aluminiowych

> minimaln¹ iloœæ odpadów i brak towarów wybrakowanych

> kantówki i ok³adziny aluminiowe
> wszystkie pozosta³e potrzebne do obróbki materia³y (oprócz
szk³a i okucia).

Zapewnia to racjonalny i bezb³êdny przebieg procesu produkcji,
na który sk³ada siê kilka etapów. Procent towarów wybrakowanych
i reklamowanych jest bliski 0.

Na³o¿yæ przygotowan¹
ramkê aluminiow¹.

Profil skrzyd³a doci¹æ pod
k¹tem 45o, wyfrezowaæ
wpusty pod wciski
Hoffmann, wywierciæ
otwory i wcisn¹æ ko³ki.

> brak nak³adów na przygotowanie produkcji
> potrzebê okreœlenia i dyspozycjê zgodnie ze specyfikacj¹
wed³ug standardowej listy materia³ów
> lista materia³ów jest jednoczeœnie list¹ s³u¿¹c¹ do szybkiej
kalkulacji cen sprzeda¿y
> terminiowe „od rêki” przygotowanie materia³ów
„just in time”.

Powierzchniê ³¹czenia
posmarowaæ klejem,
z³¹czyæ elementy ram
i wbiæ wciski Hoffmann.

Monta¿ szyby w skrzydle.
Gotowe do ostatecznego
monta¿u w³¹cznie
z monta¿em uszczelki.

… gotowe
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Specjalne zastosowanie – fasady / konstrukcje budowlane

Fasady / konstrukcje
budowlane
Pomieszczenia staj¹ siê otoczeniem

Przejrzyœcie, jasno i lekko
Przejrzyœcie, jasno i lekko - to atrybuty modnej architektury z dobrze
nas³onecznionymi pomieszczeniami.
Fasady przeszklone chroni¹ i jednoczeœnie wywieraj¹ wra¿enie
niezale¿nie od tego czy wystêpuj¹ w mieszkaniach prywatnych
lub pomieszczeniach firmowych, budynkach publicznych lub budowlach
komunalnych, nowych lub do przebudowy, gotowych do u¿ytku
lub do modernizacji,.
Firma Hoffmann proponuje dla budowli konstrukcyjnych szerok¹ paletê
mo¿liwoœci kszta³towania i produkcji:

Œwiat³o, elegancja
i harmonia
S¹ to trzy oczywiste zalety nowych
profili Hoffmann do produkcji fasad,
konstrukcji budowlanych i ogrodów
zimowych.

Oszczêdnie
Wybór wysokiej jakoœci materia³ów: kosztownego drewna i odpornego
na warunki pogodowe aluminium pozwala na produkcjê fasad szklanych
o doskona³ych w³aœciwoœciach izolacyjnych i wysokim potencjale energii

Przebieg produkcji
Wszystkie potrzebne komponenty s¹
produkowane wed³ug specyfikacji.
Zapewnia to racjonalny i bezb³êdny
przebieg procesu produkcji, na który
sk³ada siê kilka etapów.
Elementy fasad mo¿na montowaæ
zarówno w warsztacie jak i na
budowie. Zalet¹ tego jest krótki czas
przebiegu produkcji i niski procent
towarów wybrakowanych

Doci¹æ elementy.
Wyfrezowaæ wpusty pod
wciski Hoffmann. Wzglêdnie
wywierciæ otwory pod ko³ki

Wbiæ wciski Hoffmann
W-4 wykonaæ po³¹czenie

D³ugoœæ wcisków
zgodnie z g³êbokoœci¹
frezowania.

(za pomoc¹ szablonu lub automatu
frezarsko - dybluj¹cego)

OPPOLD POLSKA Sp. z o.o. PL 45-710 Opole, ul. Niemodliñska 19/16, tel.: +48 77 457 01 01, +48 77 451 42 31, fax: +48 77 451 42 30, e-mail: oppold@oppold.pl, www.oppold.pl

Specjalne zastosowanie – fasady / konstrukcje budowlane

Powierzchnia uszlachetniona indywidualnie
Obok tradycyjnych okien drewnianych sosnowych lub œwierkowych
dostêpne s¹ równie¿ okna z oklein¹ naturaln¹. W celu osi¹gniêcia
naturalnego piêkna drewna, do dyspozycji jest wiele rodzajów drewna.
Uzupe³niaj¹co do standardowych gatunków jak klon, œwierk i buk mo¿liwe jest
równie¿ zastosowanie oklein naturalnych jak wiœnia, orzech, jesion, d¹b, modrzew,
douglasie, palisander, mahoñ lub zebrano.
W ten sposób powstaj¹ wysokiej jakoœci okna i drzwi, dopasowane do stylu i wygl¹du
konkretnego pomieszczenia.

???

Swoboda w planowaniu

Uzupe³niaj¹co do wzornictwa dla
fasad, ogrodów zimowych jak
i zgodnych pod wzglêdem formy okien
(standardowych, okien ³ukowych,
³uków odcinkowych i okien skoœnych)
proponujemy równie¿ te same profile
do produkcji drzwi.

Wysokiej jakoœci system drewniano-aluminiowy,
który od wielu lat jest skutecznie stosowany przy
produkcji okien, zosta³ teraz poszerzony o profile
fasad / konstrukcji budowlanych i ogrodów
zimowych.

W ten sposób równie¿ systemy drzwi
przesuwnych, obrotowych, sk³adanych
i wejœciowych mo¿na z powodzeniem
wkomponowaæ w wygl¹d
pomieszczenia.

Profile drewniane potrójnie laminowane,
wzglêdnie zale¿nie od przekroju klejone,
dostêpne s¹ w wymiarach 80 do 240 mm
g³êbokoœci z okleinowaniem furnirem. Istnieje
wiêc nie znana dot¹d swoboda planowania
dla architektury domu i pomieszczeñ.

Wszystko z jednej rêki
Do wykonania po³¹czenia wystarcza podstawowy zakres maszyn na który sk³ada siê
pilarka, frezarka i dyblarka. Inne maszyny i zestawy narzêdzi nie s¹ potrzebne.
Dziêki zastosowaniu techniki ³¹czenia na wciski Hoffmann jest zbêdna nawet prasa i czas schniêcia.
Umo¿liwia to transport wszystkich elementów konstrukcji ramowej wzglêdnie konstrukcji budowlanej
w pojedynczych czêœciach na budowê i ³¹czenie ich dopiero na miejscu. Pozwala to na obni¿enie kosztów,
ze wzglêdu na transport o mniejszej objêtoœci. Dodatkowo sk³adanie i monta¿ elementów przebiega
w sposób ci¹g³y, poniewa¿ s¹ one ju¿ odpowiednio przygotowane w warsztacie.

Umieœciæ i dokrêciæ
œruby szyny noœnej pod
szybê.

Wmontowaæ uszczelki

Umieœciæ szybê
i zamontowaæ zewnêtrzne
uszczelki

Zamontowaæ zaœlepki
szyn noœnych i profil
zewnêtrzny.

… gotowe
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Produkty specjalne
& informacje dodatkowe
Zgodnie z tym has³em firma Hoffmann proponuje potrzebne
produkty dodatkowe u³atwiaj¹ce pracê.
Liczne certyfikaty i miêdzynarodowe zezwolenia œwiadcz¹
o wymaganiach jakoœciowych firmy Hoffmann GmbH.
Produkty i serwis s¹ zawsze skierowane do klienta i ulegaj¹
ci¹g³emu ulepszaniu.
Nowa strona internetowa „www.hoffmann-schwalbe.de”
zawiera liczne informacje i interesuj¹ce nowoœci,
jest dostêpna 24 godz. na dobê.
Przekonajcie siê sami!
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Specjalne produkty Hoffmann

Specjalne produkty
Hoffmann
Zaciski ³¹cz¹ce

Clac
Clac to niewidoczny zacisk ³¹cz¹cy do ³atwego monta¿u zaœlepek, coko³ów, wieñców
i innych elementów drewnianych, które musz¹ byæ zamocowane w sposób
niewidoczny.
Szybko, bezproblemowo, z najwy¿sz¹ precyzj¹ i starannoœci¹.
Powszechne zastosowanie i mo¿liwoœæ demonta¿u.
> po³¹czenie do demonta¿u

> prosta obs³uga

> monta¿ bez wyznaczania

> oszczêdnoœæ czasu

> po³¹czenie na miejscu

> powszechne zastosowanie

Komplet do nawiercania

Varidrill
Nowej generacji komplet do nawiercania Varidrill jest idealnym
urz¹dzeniem do nawiercania dla ka¿dego rzemieœlnika: stolarza,
producenta schodów lub przy wykañczaniu wnêtrz.
Dziêki Varidrill unikamy uci¹¿liwego ustawiania k¹tów nachylenia
i pozycji do wiercenia. Do monta¿u porêczy i tralek, p³yt roboczych
lub zaœlepek przy korpusach. Po³¹czenie to jest perfekcyjne i dok³adne.
>
>
>
>

oszczêdnoœæ czasu
ma³a iloœæ potrzebnych materia³ów
wysoka zaleta cenowa
powszechne zastosowanie

> prosta obs³uga
> mo¿liwoœæ ustawienia
dowolnego k¹ta
> utwardzona tulejka
wiertarska
> automatyczne centrowanie

Dopasowany do odstêpu
pomiêdzy tralkami przy
po³¹czeniach prostych
i k¹towych.

Metoda pracy
Komplet do nawiercania na³o¿yæ na s³upki i ustawiæ szerokoœæ
odpowiedni¹ do profilu. Po wsuniêciu porêczy do uchwytów,
nastêpuje zamocowanie za pomoc¹ œcisków œrubowych, porêcz
zdejmuje siê i odwraca do wiercenia. Utwardzone tuleje
prowadz¹ce zapewniaj¹ dok³adne i zgodne z ustawionym k¹tem
wiercenie.
Dopasowana porêcz jest montowana.
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Informacje dodatkowe - certyfikaty

Wasze bezpieczeñstwo

Certyfikaty
Niezale¿nie od prawa w³asnoœci patentu w zakresie naszych
produktów, zosta³y one równie¿ sprawdzone przez
renomowane instytucje naukowe i badawcze.
Œcis³a zale¿noœæ pomiêdzy nauk¹ a prac¹ badawcz¹
i praktyk¹ wzmacnia nie tylko nasz¹ pozycjê na rynku,
ale zapewnia równie¿ bezpieczeñstwo pracy naszych
klientów.

Nauka i praktyka

> TÜV-Stuttgart
> Universität Karlsruhe
> eph-Dresden
> Fachhochschule Biel/CH
> Deutsches Institut für Bautechnik
> Berufsgenossenschaft
> CEBTP Saint-Remy-Les- Chevreuse/F
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Informacje dodatkowe - internet

Informacje

www.hoffmann-schwalbe.de
Proszê zapoznaæ siê z nasz¹ stron¹ internetow¹
www.hoffmann-schwalbe.de. Mo¿na tam zanleœæ du¿o
informacji godnych uwagi odnoœnie wszystkich naszych
produktów.

Intensywna wspó³praca

> Aktualnoœci Hoffmann

rozwój nowych produktów /
informacje godne uwagi

> targi

b¹dŸcie na bie¿¹co
wystawiamy siê ...

> Produkty

wszystkie produkty
s¹ dok³adnie opisane

> Przyk³ady zastosowania z pewnoœci¹ znajdziecie
tutaj swój produkt
> Archiwum

raporty o produktach
i publikacje

> Login

dostêp do raportów badañ,
cenników i zezwoleñ

> Sklep

zakupy online
z zachowaniem
dotychczasowych
warunków.
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Informacje dodatkowe - us³ugi

Zalety

Informacje
& us³ugi

W dzisiejszych czasach poszukujemy szybkiej reakcji
i elastycznoœci - równie¿ w naszej dziedzinie. Pytacie o nasz¹
poradê, my udzielamy naszym klientom informacji o naszych
produktach i wspieramy ich.

Szkolenia

Media

Katalogi

Szko³y partnerskie

Uzupe³niaj¹co do naszego
g³ównego katalogu proponujemy
dodatkowo specjalne katalogi
tematyczne i prospekty:

Wspieramy przysz³oœæ naszej bran¿y. Praktykujemy wyk³ady,
seminaria i inne formy wspó³pracy z wieloma szko³ami w kraju
i zagranic¹.

> Fasady / konstrukcje budowlane
> Okna na wciski Hoffmann

Wspólne odkrycia, zawody we wzornictwie i wspólne wystêpy
na targach s¹ przyk³adem naszej wspó³pracy z centrami
kszta³cenia.

> Centra obróbcze.

Szkolenia klientów
W naszym zak³adzie w Bruchsal prowadzimy regularnie
szkolenia produktowe. Tutaj mo¿na zobaczyæ wszystkie
produkty „na ¿ywo” w pracy”.

Zdjêcia, pokazy
multimedialne
Nasza biblioteka pokazów
multimedialnych i zdjêæ daje
podgl¹d na nasze osi¹gniêcia.
Zainteresujcie siê nim.

Publikacje
Kompletny zbiór raportów
o produktach i artyku³ów jest
do Pañstwa dyspozycji.
Artyku³y bran¿owe i specjalne
publikacje z ostatnich lat
zawieraj¹ cenne informacje.

Na ¿yczenie klienta wykonujemy bezp³atnie wzory po³¹czeñ
na dostarczonych nam materia³ach.

Targi / targi w formie „drzwi otwartych”
¯adna ulotka informacyjna nie zast¹pi bezpoœredniego
kontaktu z klientem. Z tego wzglêdu bierzemy udzia³
w wa¿nych krajowych i miêdzynarodowych imprezach
targowych. Istnieje wtedy okazja do wymiany doœwiadczeñ,
co czêsto prowadzi do powstania nowych produktów.

Wyró¿nienia i nagrody
Jesteœmy szczególnie dumni z otrzymanej nagrody Rudolfa
Eberle za system ³¹czenia Hoffmann-Schwalbe i nagrody
Bayerischen Staatspreis za pilarkê MS 35.
Naszym obowi¹zkiem jest konstruowanie produktów zgodnie
z zapotrzebowaniem rynku.
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Wciski Hoffmann s¹ znane w ca³ej bran¿y
obróbki drewna jako wielofunkcyjny system
po³¹czeñ. Wysokie wra¿enie wywieraj¹
ró¿norodne mo¿liwoœci jej stosowania.
Wciski Hoffmann obok czysto
konstrukcyjnej funkcji czêsto pe³ni¹
równie¿ funkcjê jako elementy
dekoracyjne. Wciski Hoffmann
³¹cz¹ w sobie doœwiadczenie
i estetykê!
Dok³adniejsze informacje zawarte
s¹ w specjalnych katalogach:
> fasady / konstrukcje budowlane
> okna na wciski Hoffmann
> centra obróbcze.

