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FC – 13
Najbardziej rozpowszechnionym 
automatem do płaskich elemen-
tów płytowych jest maszyna do 
wiercenia i wklejania kołków. Na 
przykładzie maszyny FC – 13 &r-
my BERLE można powiedzieć, że 
większość elementów meblowych 
można wiercić i kołkować w cyklu 
automatycznym.
Maksymalna długość wierconego 
i kołkowanego elementu to 1500 
mm, a maksymalna jego szerokość 
to 550 mm, natomiast wymiary mi-
nimalne to: 115 mm długości i 50 
mm szerokości. Maszyna posiada 
aż 13 osi sterowanych CNC.

FC–4 i FC-11
Innym automatem z rozszerzo-
ną gamą operacji jest model FC–4 
i FC-11 &rmy BERLE, na którym 
wykonywane jest wiercenie i frezo-
wanie czół szu2ad. Cykl roboczy 
wygląda następująco: 
- podawanie elementów płytowych 
przez taśmę;
- mocowanie i przemieszczanie 
boczne (aby przemieścić elementy 
do różnych miejsc roboczych); 
- wiercenie z głowicami górnymi 
i dolnymi w zależności od progra-
mu wybranego;
- przekazywanie elementu od grup 
wiercenia do zespołu tarczowego 
rowkującego; 
- rowkowanie frezem piłkowym 
w zależności od wybranego progra-
mu ;
- wyjście elementu do taśmy wyj-
ściowej. 
Opcjonalnie można wbudować 
w maszynę system sztaplowania 

warstwowego oraz system jedno-
czesnego montażu szu2ady.

Główne składniki 
maszyny FC-11
Konstrukcja stalowa maszyny jest 
zespawana, obrobiona mechanicz-
nie i składa się z dwóch ram, tj. z le-
wej - stałej oraz prawej - przemiesz-
czalnej w osi X. Między obiema 
ramami znajduje się taśma, która 
dostarcza elementy do wózka trans-
portu. Wózek mocuje i przemiesz-
cza elementy pomiędzy odrębnymi 
zespołami roboczymi, (wiercenie – 
frezowanie/piłowanie). Mocowanie 
elementów realizuje się za pośred-
nictwem cylindrów pneumatycz-
nych. Przemieszczanie wózka po-
między grupami roboczymi odbywa 
się także pneumatycznie w prowad-
nicach liniowych. W ramie stałej 
lewej jest zamontowana płyta prze-
mieszczalna zespołu wiercenia dol-
nego lewego. Jest on uruchamiany 
za pomocą dwóch serwomechani-
zmów z reduktorami planetarnymi 
wraz przemieszczaniem w prowad-
nicach liniowych. 
W systemie FC-11 osie X i Y są 
kontrolowane za pomocą serwome-
chanizmów. Ta grupa będzie mieć 
głowicę 5-uchwytową na wiertła 
(128 mm / systemu 32) wprawianą 
w ruch pneumatycznie.
Lewa rama posiada również za-
montowaną drugą stację roboczą, 
która ustawia elementy w celu row-
kowania od spodu. 
W obydwóch stacjach roboczych 
znajdują się dociski pneumatycz-
ne w celu utrzymania umocowa-
nego elementu zamontowanego 

w w/w ramie lewej.
Z prawej strony znajduje się ra-
ma przemieszczalna. Ta rama jest 
wprawiona w ruch za pomocą ser-
womechanizmów z reduktorem 
planetarnym, który sprawdza dłu-
gość elementów. Przemieszczanie 
realizuje się w suwadłach i prowad-
nicach liniowych napędzanych za 
pomocą śruby napędowej. 
W ramie prawej są zamontowane 
dwie stacje robocze jednakowe i na-
przeciw - rama stała.
Zespoły wiercenia pionowego są 
zamontowane w podstawę prze-
mieszczalną - w moście górnym, 
w linii z pierwszą stacją roboczą. 
Podstawy podpory przemieszcza-
ją się w prowadnicach liniowych 
i uruchamiane są za pomocą czte-
rech serwomechanizmów z reduk-
torami - sprawdzając osie X i Y 
z każdej grupy. Ruch pionowy wier-
cenia jest pneumatyczny. 
Każda grupa posiada głowicę 
6-uchwytową na wiertła (160 mm 
/ systemu 32). 
W grupie dolnej zespołu piłowego 
znajduje się także zespół – zamon-
towany w podstawę przemieszczalną 
z przemieszczaniem w prowadnicach 
liniowych i uruchamiany za pomocą 
dwu serwomechanizmów z redukto-
rami, które sprawdzają osie X i Y.
Głębokość wiercenia reguluje się 
zderzakami - ogranicznikami me-
chanicznymi, a nadzór parametrów 
odbywa się przez PLC kontroli ste-
rowania elektrycznego i servodrive-
ry (9 osi). Wprowadzenie danych 
odbywa się poprzez ekran dotyko-
wy z pamięcią programów i kontrolą 
informacji na temat części obrobio-
nych. Diagnostyka błędów wyświe-
tlana jest na ekranie z możliwością 
łączności z siecią producenta i służbą 
pomocy technicznej „on line”. 
Maszyna może być wyposażona 
w system posuwu poziomego na-
dążnego. 
Ten system jest wskazany w przy-
padku pracy z delikatnymi wykoń-
czeniami powierzchni obrabianych 
elementów. Aby uniknąć ocierania, 
rysowania etc. system kleszczy ła-
pie element i przenosi z jednej sta-
cji roboczej do innej, dzięki czemu 
element jest delikatnie podniesiony 
i przeniesiony bez zarysowań .
Wielkość produkcji na tym auto-
macie wynosi od 6 do 10 elemen-
tów/minutę (w zależności od dłu-
gości rowka czoła szu2ady), co daje 
możliwość wykonania tych elemen-
tów w jednym miejscu dla wszyst-
kich zakładów przedsiębiorstwa 
wielozakładowego, jak również spe-
cjalizację zakładów usługowych.
Przykładowe wymiary elementów 
do obróbki: 
- maksymalna długość - 1100 mm;
- minimalna długość - 230 mm;
- maksymalna szerokość - 300 mm;
- mini lana szerokość - 100 mm;
- grubość elementu - do 30 mm.
Inne wymiary dostosowywane są do 
potrzeb klienta.
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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 Mieczysław Lewicki
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