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Skutecznie prezentują nowości
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Formuła tegorocznych targów 
FIMMA MADERALIA była na-
stawiona na innowacyjność, pre-
zentację opłacalnych rozwiązań, 
potrzeb technologicznych i  ma-
teriałowych dla fachowców oraz 
większe otwarcie na międzynaro-
dowość targów, przez co uzyskano 
całkiem dobry efekt prezentacyjny. 
Na targach dominowały nowe tech-
nologie, nowe materiały i  więcej 
ofert półproduktów obrobionych 
mechanicznie, wykończonych i go-
towych do zastosowań w wyrobach 
ostatecznych oraz kompleksowe 
rozwiązania techniczne dla prze-
mysłu. W wydarzeniu udział wzięły 
przedstawicielstwa 17 międzynaro-
dowych organizacji targowych oraz 
32 zagraniczne misje gospodarcze. 
Jak zawsze, przy okazji targów od-
były się liczne konferencje i pokazy, 
a  w  strefach aktywnych zaprezen-
towano produkcję pokazową jaką 
była fabryka okien na żywo na po-
wierzchni 400 mkw, z  zastosowa-
niem maszyn przelotowo obrabiają-
cych pro3l ze szlifowaniem (SCM) 
i przelotowego centrum frezarsko-
wiertarskiego Conturex (Weinig). 
W  wielu miejscach królowały ro-
boty jednoramienne, wspomagają-
ce produkcję oraz roboty wielora-
mienne do zastosowań specjalnych. 
Szerokie zastosowanie robotów 
w  produkcji mebli i  drzwi wynika 
ze względów czysto ekonomicz-
nych. Na ich korzyść przemawiają: 
koszty jednostkowe zastosowań, już 
w zakresie kosztów jednostkowych 
pracy ludzkiej, powtarzalność i do-
kładność wykonywanej pracy, przy 
zwiększonych obciążeniach powta-
rzalnych prostych czynności.
Równolegle do targów FIMMA 
MADERALIA odbywała się eks-
pozycja pod nazwą Pasarela Sinte-
sis, czyli pokaz najważniejszych no-
wości prezentowanych na targach 
MADERALIA: nowe produkty, 
procesy i aplikacje dla producentów 
mebli, drzwi i  innych produktów 
z drewna oraz materiałów drewno-
pochodnych, jak np.: zlewozmywa-
ki i baterie ze sklejki. Zaprezento-
wane podczas tej ekspozycji nowe 
tekstury i kolory mogą z powodze-
niem kreować przyszłe tendencje 
w naszym przemyśle. 

Narodowa strategia
Według Jose Manuel Menoyo, ho-
norowego prezydenta Stowarzy-
szenia Hiszpańskich Producentów 
Maszyn i  Wyposażenia dla Prze-
mysłu Drzewnego (AFFEMA), 
targi w Walencji pretendują do roli 
kreatora mechanizmu napędowego 
ofert i  zapotrzebowań również na 
rynku maszyn.
– Jest na to szansa, bo społeczność 
Walencji postawi do dyspozycji swych 
3rm w 2010 roku około 124 miliony €  

– zapowiedział Vicente Rambla na 
spotkaniu Komitetu Wykonawczego 
Federacji Przedsiębiorców Społecz-
ności Walencyjskiej FEVAMA. – 
W sektorze meble i drewno regionu 
Walencji pracuje 33,5 tysiące osób, to 
jest 20% w stosunku do całego sekto-
ra w Hiszpanii. 
Ten kierunek działań zaczyna być 
coraz bardziej popularny w  Euro-
pie, o czym może świadczyć fakt, że 
Nicolas Sarkozy, prezydent Francji 
przed targami FIMMA MADE-
RALIA wypowiedział się na temat 
konieczności rozwoju branży drzew-
nej jako sektora przyszłości i  chce 
dziesięciokrotnie zwiększyć zużycie 
drewna we Francji. W Urmatt zade-
klarował również budżet ca. 100 mi-
lionów €, gdyż – jak stwierdził – lasy 
„to nowa ekonomia” – „sektor przy-
szłości”, który generuje we Francji 
około 450 tysięcy miejsc pracy. 

Cenna automatyzacja
Na targach nie zabrakło między-
narodowych potentatów branżo-
wych, którzy zaprezentowali swo-
je najnowsze rozwiązania. Firma 
BIELE pokazała szeroki zakres 
rozwiązań z  zakresu automatyza-
cji i  kompleksowych rozwiązań 
w  produkcji płyt, drzwi, podłóg 
jedno- i  wielowarstwowych oraz 
mebli, jak również nowe rozwiąza-
nia z  zakresu pras hydraulicznych. 
Latem 2009 roku 3rma Biele ku-
piła producenta pras MARZOL, 
który posiadał ponad dwudziesto-
letnie doświadczeniem na rynku. 
Obecnie Biele oferuje know-how 
potrzebne w produkcji oraz rozwią-
zania „pod klucz” na miarę swoich 
klientów oraz jednostkowe rozwią-
zania techniczno-technologiczne. 
Każdy z dotychczas zrealizowanych 
projektów przyniósł klientom bar-
dzo pozytywny efekt ekonomiczny. 
Ostatnim hitem są między innymi 
rozwiązania optycznych systemów 
kontroli jakości, wraz z  separacją 
i  naprawą elementów wadliwych, 
w zastosowaniach do oklein, sklejki 
i  elementów oklejanych czy lakie-
rowanych, bez przerywania pracy 
linii produkcyjnych, jak również 
zintegrowane systemy załadunku 
i  wyładunku konstrukcji bramo-
wych i zrobotyzowanych systemów 
jedno- i  wieloramiennych. Auto-
matyczna fabryka drzwi obsługi-
wana przez jednego pracownika to 
również jeden z  ostatnio zrealizo-
wanych projektów 3rmy. Przy do-
borze poszczególnych elementów 
systemów, linii czy gniazd produk-
cyjnych Biele kieruje się optymali-
zacją rozwiązań według preferencji 
swych klientów.

Nowe maszyny i gniazda 
produkcyjne
Podczas targów można było zoba-

czyć m. in.: wiertarko-frezarkę Ho-
mag Espańa BHX 050 oraz C650 
3rmy hiszpańskiej. Ciekawe połą-
czenie centrum obróbczego z okle-
iniarką, jako dobre rozwiązanie 
dla małych i  średnich producen-
tów mebli, zaprezentowała 3rma 
RIERGE. EgurkoOrtza zaprezen-
tował idee nowego nestingu oraz 
rozwiązania zamaszynowienia do 
produkcji w każdym sektorze zwią-
zanym z  produkcją wyrobów dla 
domu. Skonsolidowana po kryzysie 
3rma scaliła nazwę oraz zmieniła 
dotychczasowe logo, idąc wspólnie 
z  producentem maszyn DANO-
BATGROUP w  holdingu Mon-
dragon, w kierunku standardowych 
i specjalizowanych rozwiązań tech-
nologicznych. 
Znana na rynku światowym 3rma 
BARBERAN – oprócz swych sztan-
darowych okleiniarek i  linii lakier-
niczych – zaprezentowała również 
linię do okleinowania cienkimi fo-
liami w wysokim połysku, bez efektu 
skórki czy perlistości powierzchni, 
maszynę lakierniczą HOT CO-
ATING oraz udoskonaloną ma-
szynę do druku bezpośredniego na 
elementy płytowe, przy jednoczesnej 
obniżce kosztów jednostkowych do 
poziomu porównywalnego z  trady-
cyjnym oklejaniem folią (od 0,4 €/
m2 do 0,7 €/m2, czyli według kosz-
tów: podkładu 0,15 €/m2 + druku 
od 0,15 €/m2 do 0,45 €/m2, w  za-
leżności od wzoru + lakierowania 
0,10 €/m2), ale – jak dotąd – z ogra-
niczeniem szerokości elemen-
tów drukowanych do 635 mm. 
Niemniej, większość elementów 
meblowych może być z  jakością 
fotogra3czną drukowana na tej ma-
szynie. Maszyna jest wyposażona 
w  system samoczyszczący, co daje 
dodatkową wygodę w  obsłudze. 
Oczywiście, koszt zakupu takiej 
drukarki jest na razie dosyć wyso-
ki, ale walory tej technologii dobrze 
prognozują na przyszłość. Dla roz-
wiązań szerokopłaszczyznowych 
i  całych płyt MDF, HDF, wióro-
wych, sklejek czy drzwi pozostaje 
rozwiązanie technologiczne nieco 
tańsze, znane pod nazwą – serigra-
3i (specy3cznego sitodruku), które 
z powodzeniem jest już stosowane 
w Polsce. Firma GODINO wpro-
wadziła również nowe rozwiązania 
lustrzanego połysku i  na targach 
MADERALIA zaprezentowała je 
w wyrobach 3rm w dziale drzwi. 
Na targach wystawiono również wiele 
innych ciekawych rozwiązań maszyn 
do produkcji: domów z  bali, frezo-
wania złącz w balach, produkcji palet. 
Można było obejrzeć przelotowe im-
pregnarki 4-stronne do desek, ciekawe 
i  tanie rozwiązanie jednogłowicowej 
frezarki pionowej ROTADOOR, 
to jest centrum frezarskie CNC do 
drzwi, frezujące i  osadzające zawiasy 
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i zamek w ciągu 2 minut, przy jednym 
założeniu drzwi. Zainteresowaniem 
cieszyły się również poziome centra 
do drzwi wraz z osadzaniem zawiasów 
i  zamków 3rmy Rierge, powlekarki 
folii zabezpieczającej, samoprzylega-
jącej PRO-J do elementów meblo-
wych, drzwi i całych płyt, maszyny do 
wykonywania pudeł oraz pakowarki 
przelotowe, jak też drukarka 3D do 
modelowania i  produkcji elementów 
przestrzennych z tworzyw sztucznych 
do wymiaru 300 x 400 x 250 syste-
mem druku bezpośredniego i  inne 
urządzenia uzupełniające produkcję, 
takie jak: kabiny lakiernicze, urządze-
nia kontroli jakości 2D i 3D, bezdo-
tykowo w linii produkcyjnej w ruchu 
ciągłym, wraz z eliminacją elementów 
wadliwych bez zatrzymania. 

Innowacje w narzędziach
Absolutną nowością roku 2009 na 
targach FIMMA było zaprezento-
wane wśród narzędzi nowo opaten-
towane rozwiązanie trzpieniowego 
narzędzia diamentowego DUST 
FLOW. Jego zaletą jest samoczynne 
chłodzenie trzpienia i  diamentów, 
przez co – przy tych samych płytkach 
PCD (i tej samej cenie) – uzyskuje 
się około 30% większy czas między-
ostrzeniowy oraz zwiększoną żywot-
ność frezu o min. 1 cykl ostrzeniowy. 
Posiadacz patentu – 3rma PREZISS 
rozpoczyna również produkcję na-
rzędzi diamentowych (głowice, frezy 
trzpieniowe i piły) z  zastosowaniem 
nowej jakości diamentu CPD. Jest 
to wynik wspólnej pracy 3rmy z pro-
ducentami diamentów nad wzrostem 
żywotności ostrza diamentowego 
przy skrawaniu drewna i materiałów 
drewnopochodnych.
Praktyczny efekt zmaterializowany, 
np. przy frezowaniu sklejki niskiej 
klasy z  sękami etc. frezem trzpie-
niowym, to kilkadziesiąt tysięcy 
metrów bieżących rzazu, a w płycie 
laminowanej do 15 tys. mb frezo-
wania międzyostrzeniowego. 
Istniejąca od 38 lat 3rma Preziss już 
od 1989 roku produkuje narzędzia 
diamentowe i  obecnie wraz z  na-
rzędziami tradycyjnymi marki BOY 

Barcelona powiększa swoją ofertę dla 
przemysłu, pod swoją marką również 
na rynku polskim. Firma cały czas 
kontynuuje swą drogę do innowacji, 
co owocuje wieloma ciekawymi roz-
wiązaniami w  zakresie mocowania 
hydraulicznego frezów i  oprzyrzą-
dowań do zastosowań specjalnych. 
Marc Farrarons, dyrektor handlowy 
3rmy Preziss, podkreśla, że 3rma 
kładzie szczególny nacisk na jakość 
i  nowoczesność produkcji oraz na 
serwis. Ostrzy i regeneruje nie tylko 
narzędzia swojej produkcji, co przy 
zleceniach zewnętrznych, pozwala 
producentom na scalanie periodycz-
nych wysyłek. Firma daje gwarancję, 
że narzędzie serwisowane w Preziss, 
będzie kontynuowało pracę w okre-

sach międzyostrzeniowych praktycz-
nie na tym samym poziomie co nowe 
i przez zbliżony okres czasowy.

Pod lupą – drzwi
Na targach MADERALIA, oprócz 
wystawianych całych serii okuć, 
produktów lakierniczych i  klejo-
wych oraz nowych szybkozłączek 
CLAMEX P, na szczególna uwagę 
zasługiwał dział drzwi. Pojawiło się 
tu kilka nowości wzorniczych i roz-
wiązań technicznych, m.in.: drzwi 
szerokopłaszczyznowe zdobione 
przestrzennie, drzwi przesuwne 
z segmentami drukowanymi, drzwi 
z  powłoką poliakrylową z  lustrza-
nym połyskiem oraz drzwi z wizje-
rem w formie wyświetlacza LCD.
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- hydrauliczne podnośniki nożycowe,
- przesuwnice, obrotnice,

- przenośniki rolkowe i taśmowe,
- wózki etażowe.

UWAGA!!! Wykonujemy regenerację wałów lakierniczych
i klejowych do szlifierek, rolek do posuwów 

oraz MASZYNY I URZĄDZENIA WG ŻYCZENIA KLIENTA.

Maszyny i urządzenia dla producentów stolarki

Maszyny i urządzenia dla przemysłu meblarskiego

Urządzenia transportu technologicznego

NOWOŚCI!!!

- linie do łączenia elementów  
  drewnianych na długość,

- hydrauliczne prasy wiatrakowe,
- hydrauliczne ściski montażowe  
  do okien i drzwi,

- frezarko-czopiarki, 
- frezarki  do  łuków,
- wiertarko-frezarki do drzwi,

- zraszacze wodne do mikroklimatu,

- hydrauliczne ściski do klejenia
  na grubość,

- prasy do łuków okiennych
  i drzwiowych,
- stoły montażowe do okien

  i drzwi,
- nakładarki kleju,
- kapówki do wycinania wad,

- szlifierki bębnowe.

- polewarki lakieru,
- szczotkarki,

- meblowe ściski montażowe,
- ściski montażowe do frontów 
  meblowych,

- nakładarki kleju,
- szlifierki bębnowe,

- pneumatyczne ściski do klejenia  
   blatów i frontów meblowych.

p r o d u k u j e :

„FAMAD”
Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.

48-370 Paczków, ul. Wojska polskiego 28
tel. +48 774390070, fax. +48 774316110

Marketing : +48 774390071,774390072,774390073
http://www.famad.com.pl

e-mail: famad@famad.com.pl

- Hydrauliczny ścisk do klejenia parkietu dwuwarstwowego HSPP
- Ścisk montażowy stopni schodów DSMS-5
- Podnośnik nożycowy hydrauliczny DPNH - 1,0-2,5 t
- Linia do uszlachetniania powierzchni LUP - O (do olejowania) 
  nowość wystawiona będzie na targach BUDMA-2010

Wesołych Świąt

Serdecznie zapraszamy na Targi BUDMA 2010 w Poznaniu.

Nasze stoisko znajdziecie w hali nr 5, sektor D
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MEBLE RUMIŃSKI   tel. (086) 218-38-40
18-400 ŁOMŻA   ul. Poligonowa 22

∙ płyty fornirowane
∙ płyciny pro�lowane
∙ usługowe fornirowanie
∙ fronty meblowe

“STARTING & BUSINESS”

TECHNOLOGY   WOOD   MACHINE   STARTING

NOWE TECHNOLOGIE
AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

ROBOTYZACJA PRAC            NARZĘDZIA DIAMENTOWE

Przedstawicielstwa:

Firmy współpracujące:

"Starting&Business" PUHP Sp. z o.o.     PL 35-105  Rzeszów    ul. Przemysłowa 12 p. 23,24      tel. +48 17  854 9363

starting@rz.onet.pl 


