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DREMA - narzędzia, 
maszyny, kleje, lakiery…
Targi Drema i Furnica 2010 poprzez pryzmat proponowanych 
przez wystawców rozwiązań wydają się nie wnosić przełomu 
w technologiach i wzornictwie, ale będąc kontynuacją 
wcześniejszych europejskich prezentacji, przenoszą 
najnowsze osiągnięcia na rodzimy grunt dla szerokiego grona 
producentów. Można tu dostrzec pewne oznaki możliwego 
rozwoju w kontynuacji znanych i modyfikowanych rozwiązań.m
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Chcąc zobrazować oznaki rozwoju 
w obszarze procesów technologicznych, 
należy w pierwszej kolejności zauważyć 
prezentowaną podczas targów Fabry-
kę Mebli na Żywo. I chociaż od strony 
maszynowej nie było w niej zaskaku-
jących innowacji, to przykład zastoso-
wania oprogramowania CAD/CAM 
oraz CAE i MPR do tworzenia kon-
strukcji i procesów technologicznych 
jest wyznacznikiem przyszłości w przy-
gotowaniu i realizacji produkcji. Daje 
to pozytywny impuls dla producentów 
mebli w Polsce i od nich tylko zależy na 
ile ta inspiracja zostanie wykorzystana.

Narzędzia
Dosyć szeroką i ciekawą ofertę zapre-
zentowali podczas targów producenci 
narzędzi, m.in. POLCOMM, LEITZ, 
LEUCO, FABA, FREZWID, BRYK 
czy DIMAR.
Firma Leitz przedstawiła narzędzia 
trzpieniowe złożone z wymiennymi 
ostrzami ProfilCut Plus, które posia-
dają możliwość ostrzenia nożyków. Za-
prezentowany frez trzpieniowy spiral-
ny wstępno-wykańczający do drewna 
posiada powłokę MARATHON wy-
dłużającą kilkakrotnie żywotność mię-
dzyostrzeniową narzędzia w stosunku 
do tradycyjnych produktów z ostrzami 
z węglików spiekanych HM.
Natomiast firma LEUCO pokazała:
- nowy Diamax dający większe możli-
wości obróbcze,
- głowice z wymiennymi trzpieniami 
z ostrzem diamentowym zwiększające 
żywotność narzędzia,
- wiertła z ostrzem z diamentu polikry-
stalicznego wielokrotnie zwiększające 
ich żywotność,
- wiertła VHW dające lepszą jakość 
wiercenia przelotowego i nieprzeloto-
wego,
- piły z uzębieniem grupowym UniCut 
PN tworzonym przez zęby naprze-
miennie z kątem negatywnym oraz po-

zytywnym ostrzy diamentowych, co 
daje istotnie wyższą jakość rzazu.
Na uwagę zasługują też diamentowe 
frezy trzpieniowe ze spiralną łamaną li-
nią ostrzy i diamentowe głowice pro-
filowe firmy POLCOMM oraz to, 
że firma oferuje serwis na terenie Pol-
ski, w tym ostrzenie z dokładnością do 
0,001 mm z zachowaniem fabrycznych 
parametrów narzędzia.
Z ciekawostek narzędziowych trze-
ba wymienić również produkt firmy 
CRUING- korpus osadczy frezów 
trzpieniowych AEROTECH. Za-
stosowanie systemu AEROTECH 
umożliwia wykorzystanie obrotów 
wrzeciona do wytworzenia przepływu 
powietrza wspomagającego odpylanie 
nawet do 80m/sek. Jest to inne, bardziej 
rozbudowane rozwiązanie wspoma-
gania odprowadzania wiórów z miej-
sca skrawania niż to występujące we 
frezach trzpieniowych diamentowych 
DUST FLOW firmy PREZISS. Każ-
da firma oferuje swe rozwiązania, in-
formując, że są one dobre, lepsze lub 
najlepsze, ale brak w informacji wskaź-
nika ważnego dla potencjalnego klien-
ta, tj. kosztu jednostkowego wykona-
nia jednostki obróbczej, np. 1 czy 1000 
mb rzazu, co pozwoliłoby klientom 
dokonać w pełni optymalnego wybo-
ru. Niejednokrotnie klient kieruje się 
przy zakupie ceną jednostkową narzę-
dzia, które często, choć tańsze, przynosi 
większy całkowity koszt eksploatacyjny 
(cena zakupu, czas przezbrojenia, wy-
dajność, jakość obróbki etc.).

Suszenie drewna
Spośród wielu producentów na wyróż-
nienie zasługuje kontenerowa suszarnia 
tarcicy o aluminiowej konstrukcji ste-
rowana komputerowo z możliwością 
suszenia do 6% wilgotności końcowej 
drewna polskiej firmy AMS elektronik, 
którą można uruchomić już w kilka go-
dzin po dostawie do zakładu.

Filtracja
Filtracja powietrza odciąganego ze sta-
nowisk obróbki maszynowej i urzą-
dzeń lakierniczych była domeną fir-
my Schuko. Opracowała ona układ 
kaskadowy wentylatorów, który wyda-
je się być efektywniejszym rozwiąza-
niem w stosunku do falowników po-
wszechnie stosowanych w systemach 
odpylających. Nowe worki filtracyjne 
„SchukoCONE®” mają o 60% więk-
szą powierzchnię filtrującą i wykony-
wane są z antystatycznej tkaniny igło-
wanej na bazie poliestru.

Rozkrój dla tapicerów
Rozkrój materiałów tapicerskich to 
również ważny odcinek procesu tech-
nologicznego, którego automatyzacja 
przynosi wymierne korzyści, co moż-
na było zaobserwować na stoisku firmy 
GERBER Technology. Eliminacja pa-
pieru podkładowego i precyzyjne cię-
cia ze zmienną siłą nacisku noża oraz 
kompatybilność zastosowanego ste-
rowania z systemami CAD znacznie 
przyśpiesza produkcję.

Obróbka materiału
Obróbka marmuru, aglomarmuru, alu-
minium, MDF, płyty wiórowej i innych 
materiałów konstrukcyjnych to zadanie 
dla firmy EGURKO z grupy DANO-
BAT, która po swej transformacji mo-
że już zapewnić maszyny do większości 
zadań w produkcji mebli kuchennych, 
pokojowych, drzwi, elementów kon-
strukcyjnych i osłonowych domów i nie 
tylko. Do obróbki profili aluminiowych 
dla meblarstwa można użyć nie tylko 
centrum obróbczego, ale i oferowane 
małe maszyny wiercąco-frezujące fir-
my BERLE.

Centrum+okleiniarka
Minifabryka (złożona z centrum ob-
róbczego BIMA CUT i okleiniarki 
Advantage 300) do jednostkowej pro-

Efekt końcowy Fabryki Mebli na Żywo - DREMA 2010. 
Fot. M. Lewicki

Narzędzia Leuco. 
Fot. M. Lewicki

CRUING: korpus osadczy frezów trzpieniowych AEROTECH. 
Fot. M. Lewicki

Wentylatory kaskadowe Schuko. 
Fot. Schucko

Efekt pracy rozkrawarki GERBER. 
Fot. M. Lewicki

Jedna z prezentowanych maszyn firmy BAR-GAR. 
Fot. M. Lewicki

Nowe możliwości obróbcze również dla meblarstwa. 
Fot. M. Lewicki
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 maszyny i narzędzia do obróbki drewna
głowice do miniwczepów, do okien i drzwi

noże piły • wiertła • serwis
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dukcji mebli to znany już w Polsce wy-
twór firmy IMA. Właśnie teraz mon-
towane jest pierwsze takie urządzenie. 
Różni się ono od swojego odpowied-
nika zaprezentowanego na targach 
w Walencji - firma RIERGE propo-
nowała tego typu rozwiązanie do roz-
kroju w systemie NESTING dla za-
dań obejmujących rozkrój całej płyty, 
a następnie okleinowanie. Prezentowa-
ne przez firmę IMA na targach Dre-
ma 2010 rozwiązanie ma inteligent-
ny podajnik podający płytę do wycięcia 
niezbędnych elementów, która potem 
może być zwrócona. Ma to znacze-
nie szczególnie przy małych zamówie-
niach, gdzie nie zawsze potrzebna jest 
powierzchnia całej płyty. Agregat do 
okleinowania krzywoliniowego wą-
skich płaszczyzn i system antykolizyjny 
zastosowany w BIMA CUT pozwala 
na efektywne wykorzystanie czasu pra-
cy oraz materiału.

CNC
Centra obróbcze to już standard 
w przemyśle. Prawie każda z liczących 
się firm maszynowych m.in. Multicam, 
Grupa Homag, IMA, Comac, Egurko 
i inne, mają w swojej ofercie różne ty-
py tych maszyn usprawniających proces 
produkcji. Temat jest na tyle obszerny, 
że znajdzie zapewne miejsce w oddziel-
nym artykule na ten temat, szczególnie, 
że zadania zindywidualizowanych za-
mówień inspirują do ich rozwoju rów-
nież z uwzględnieniem nowoczesnej 
technologii rozkroju płyt, jaką jest NE-
STING (w tym również w zastosowa-
niu do coraz szerzej stosowanej płyty 
komórkowej w produkcji mebli). Roz-
wiązania niosą ze sobą nowe wyzwania 
dla producentów specjalistycznych na-
rzędzi do tego celu.

Proces klejenia
Obserwując kolejne targi w kraju i w Eu-

ropie można odnieść wrażenie, że w za-
kresie klejenia zostało już powiedziane 
prawie wszystko. Kleje tapicerskie wod-
ne, montażowe dyspersyjne, topliwe 
i specjalne to podstawowa gama ofero-
wanych pozycji przez czołowych produ-
centów. Na szczególną uwagę zasługuje 
nowa pozycja w klejach topliwych firmy 
Henkel - DORUS KS250 COOL- ja-
ko przyszłościowy produkt do przykle-
jania obrzeży w niższych temperatu-
rach aplikacji, dając mniejsze naniesienie 
i cienką spoinę z zachowaniem dobrych 
parametrów sklejenia. 

Druk i lakierowanie
Pistolety natryskowe HTI oraz HPA 
firmy KREMLIN – REXON to 
nowa jakość w rozpylaniu lakierów 
i farb o wyjątkowo szerokim stru-
mieniu dającym bardzo dobrą jakość 
rozpylania z wyjątkową jakością na-
noszenia. Natomiast w zakresie lakie-
rów nietypowych zaprezentowała się 
firma IRURENA z Hiszpanii pro-
dukująca m.in. dobrej jakości lakie-
ry wodne jedno- i dwuskładnikowe 
oraz UV nie tylko do drewna. Kon-
tynuację trendu druku bezpośrednie-
go na płytach i materiałach elastycz-
nych potwierdza firma ATRIUM, 
której maszyny drukują atramentem 
UV z rozdzielczością 600 dpi.

Roboty, manipulatory oraz 
zintegrowane linie produkcyjne
Urządzenia pomocnicze w proce-
sie produkcji nie tylko mebli i drzwi 
na stałe zagościły już w wielu za-
kładach w Polsce. Są one coraz bar-
dziej doceniane szczególnie przy pra-
cach monotonnych oraz uciążliwych. 
Ten kierunek z pewnością zostanie 
utrzymany, pomimo iż zakup takie-
go urządzenia nie jest to jednorazo-
wo mały wydatek. Oprócz manipu-
latorów jednoramiennych wkraczają 

w nasz przemysł manipulatory wie-
loramienne, co daje możliwość zasto-
sowań między innymi do szlifowania 
elementów złożonych i małych, co 
dotychczas wykonywane jest ręcznie. 
Mimo to jednak nadal przy produkcji 
potokowej niezastąpione są zintegro-
wane linie produkcyjne. 

Godne uwagi na targach DREMA
- Transport, obrót, szlifowanie, lakie-
rowanie i polerowanie elementów me-
blowych z drewna litego to specjaliza-
cja polskiego Zakładu Mechanicznego 
WIKOMA. Firma wykonując zamó-
wienia nie tylko od małych, ale i śred-
nich wielkością produkcji wytwórców, 
skutecznie przebija się na zdominowa-
nym przez zachodni rynek producen-
tów maszyn i urządzeń.
- Prasy jedno- i wielopółkowe, urzą-
dzenia załadowcze i wyładowcze, ob-
rotnice, linie produkcyjne, instalacje 
technologiczne, transfery, obrotnice itp. 
to domena firmy BIELE, która specja-
lizuje się w kompleksowych rozwiąza-
niach dla przemysłu. 
- Korowanie kłód, przecieranie i roz-
krawanie wielopiłą automatyczną tarci-
cy to domena m.in. firmy BAR-GAR 
S.L., która zaprezentowała się na sto-
isku firm hiszpańskich. 
- Interesującym rozwiązaniem są hy-
drauliczne ściski do klejenia polskie-
go producenta - firmy FAMAD, która 
zapewnia dobre i trwałe w eksploatacji 
urządzenia.
- Toczenie drewna to stały punkt w pro-
cesie technologicznym oraz w ofercie 
firmy INTOREX z Hiszpanii, która 
coraz szerzej przebija się na rynku dzię-
ki firmie CEHPOL z Poznania.
- Szeroką ofertę maszyn przedstawi-
li jak zawsze włoscy producenci sku-
pieni głównie w firmach handlowych 
IMAC oraz Teknika, która jak zawsze 
wystawiła się w swoim pawilonie.

Inspiracja nie tylko na fronty domów. 
Fot. EGURKO

Efekt- obróbka profili 
aluminiowych na maszynach 
BERLE.                Fot. M. Lewicki

Obrotnica elementów lakierowanych w ruchu ciągłym. 
Fot. BIELE

Automat tokarski INTOREX. 
Fot. M. Lewicki

Robot podawczo-
odbiorczy 
do elementów 
surowych 
i lakierowanych. 

Fot. EGURKO

Zintegrowana linia produkcyjna. 
Fot. EGURKO




