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Także w przemyśle meblarskim 
produkty o naturalnych kształtach 
profilowych - niejednokrotnie wyko-
nywane ręcznie w małych ilościach 
- wypadają lepiej w porównaniu z 
przykładami prostoliniowej, pudeł-
kowatej masowej produkcji. Najczę-
ściej te proste kształty można spotkać 
w typowych meblach o charakterze 
użytkowym. W zestawieniu tych ro-
dzajów meble z elementami profilo-
wanymi przyciągają wzrok swoją nie-
przemijającą urodą i użytecznością.
Dlaczego więc ucieka się od pro-
dukcji mebli profilowanych? Ponie-
waż wstępna i ostateczna obróbka 
profili jest dla wielu z nas niemożli-
wa do wykonania. Szlifowanie ręcz-
ne powoduje ogromne straty czasu, 
a także brak możliwości uzyskania 
stabilnego profilu na całej jego dłu-
gości. Wielu polskich producen-
tów mebli rozwiązało już problem 
szlifowania profili dzięki jedynemu 
opatentowanemu przez sia Abrasi-
ves materiałowi ściernemu i tech-
nologii szlifowania profili.
Materiał ścierny, oznaczony sym-
bolem 2943 SIATUR H, posiada 
zdolność rozciągania się do 30 proc. 
Jest to unikalny materiał dla bran-
ży drzewnej, oferujący całkowicie 
inny rodzaj szlifowania profili od 
znanego dotychczas. Koła profilo-
we wykonane z pianki poliuretano-
wej wraz z warstwą rozciągliwego 
materiału ściernego pozwalają na 
idealne odwzorowanie kształtu. 
Uzyskanie w szybkim czasie ide-
alnego profilu nie wymaga już du-
żego nakładu pracy i uniemożliwia 
złe wykonanie pracy. Ukoronowa-
niem funkcjonowania technologii 
szlifowania profili jest zastosowanie 
podkładu rzepowego. Teraz wymie-
nia się tylko materiał ścierny - koło 
i rzep pozostają te same.

Przy zastosowaniu tej technolo-
gii pamiętać należy o właściwych 
prędkościach skrawania dla po-
szczególnych średnic kół profilo-
wych: 3000 obr./min dla średnicy 
maks. 100 mm, 1500 obr./min dla 
średnicy maks. 200 mm i 750 obr./
min dla średnicy maks. 400 mm. 
Ważne jest też, aby wycinać paski 
materiału ściernego zgodnie z kie-
runkiem oznaczonym strzałką na 
podkładzie. 
Elastyczny materiał ścierny z pod-
łożem rzepowym „siafast” różni się 
od konwencjonalnych materiałów 
ściernych swoją rozciągliwością 
do 30 proc., zgodnie z kierunkiem 
oznaczonym strzałką na podkła-
dzie.
Podane parametry uwzględniające 
rozciągliwość umożliwiają użycie 
materiału ściernego na koło pro-
filowe, bez uciążliwego docinania 
paska SIATUR H na właściwy wy-
miar. Użycie systemu rzepowego 
SIAFAST ogranicza czas wymiany 
materiału do minimum. 
Każdy stolarz, modelarz czy technik 
może łatwo przygotować koło do 
swojego profilu ze standardowych 
kół poliuretanowych. Poliuretan jest 
materiałem dającym się łatwo obra-
biać. Zrobione z niego koła nie wy-
magają wyważania ze względu na 
niewielką wagę. Koła można wyko-
nywać także z podziałem na 2, 3 lub 
4 sektory. Opisywane koła są przy-
gotowane według restrykcyjnych 
wymagań. Można je stosować na 
proste frezarki dolnowrzecionowe, 
automaty do krawędzi profilowych 
lub frezarki CNC. Kosztowne roz-
wiązania z zastosowaniem głowic 
stalowych, gumowych czy alumi-
niowych mają teraz znaczenie wy-
łącznie przy ekstremalnych profi-
lach lub wymaganiach specjalnych.

System szlifowania elementów profilowanychWykonywanie otworów pod podpórki kołkowe

Krzywizny 
są naturalne

Wyciskanie 
zamiast wiercenia

W swoim bogactwie form natura 
powszechnie preferuje kształty okrągłe 
lub zakrzywione. Bardzo rzadko można 
spotkać naturalne kształty prostoliniowe. 
Ludzkość od dawna stara się wyrażać 
swój bliski związek z naturą poprzez 
łączenie występujących w przyrodzie form i 
kształtów z ergonomicznymi i estetycznymi 
pomysłami konstruktorów. 

Stosowanie wyciskarki zamiast standardowego wiercenia otworów 
pod podpórki kołkowe obniża koszty wymiany wierteł oraz ogranicza 
czas przestoju maszyn. M
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Wyciskarka otworów pod podpórki 
kołkowe pozwala na wykonywanie 
otworów o małych średnicach, takich 
jak: 2,5 mm, 2,8 mm i 3,0 mm. Do-
skonale nadaje się do otworów nie-
zbędnych w bokach regałów i szaf. 
Podczas standardowej pracy przy 
wierceniu otworów istnieje potrzeba 
stosowania dużej ilości wierteł i ten 
etap pracy jest częstą przyczyną za-
trzymań maszyn w liniach. Ponadto 
użytkownik musi często wymieniać 
wiertła, a tym samym ponosi koszty 
zakupu narzędzi oraz traci czas na 
ostrzenie i zakładanie wierteł. Pro-
blem może być rozwiązany przez 
zastosowania technologii wyciskania 
(wgniatania) otworów punktakami 
wykonanymi ze specjalnego materia-
łu, które wytrzymują do roku użyt-
kowania. Pomijając oszczędności w 
narzędziach,  główny zysk to wyeli-
minowanie przestoju maszyn i linii 
produkcyjnych. Producent urządzeń 
wyciskających, firma BERLE, stosu-
je to rozwiązanie z powodzeniem od 
kilku lat u swoich klientów nie tylko 
w zakładach meblarskich. 
Wykorzystanie tej technologii jest 
szczególnie opłacalne u producen-

tów stosujących serie wierceń w ele-
mentach meblowych z dużą ilością 
otworów.
 
Automat 
do wyciskania otworów P-81
Maszyna posiada hydrauliczny sys-
tem wyciskający otwory i jest w stanie 
wykonać nawet 91 otworów o śred-
nicy 3 mm za jednym razem. Urzą-
dzenie ma  silnik o mocy 2,2 kW i 

3000 obrotów na minutę. Maszyna 
na jeden cykl zużywa litr powietrza. 
Średnica wykonywanych otworów 
wynosi 3 mm. W efekcie pracy ma-
szyny automatycznie wykonywane 
są dwa rzędy rowków. Maksymalna 
długość deski, jaką można poddać 
obróbce, wynosi 2900 mm, maksy-
malna szerokość 700 mm i maksy-
malna wysokość 40 mm. 

Podstawowa maszyna 
do wyciskania kołków - 
półautomatyczna P-30
Maszyna także wyposażona jest w 
hydrauliczny system wyciskający koł-
ki. Urządzenie jest w stanie wykonać 
30 otworów naraz o średnicy 3 mm. 
Silnik ma moc 1,5 kW i wykonuje 
3000 obrotów na minutę. Maszyna 
na jeden cykl zużywa litr powietrza. 
Urządzenie wykonuje pierwszy rząd 
otworów automatycznie, następ-
nie deskę przekłada się ręcznie i po 
wciśnięciu odpowiedniego przycisku 
maszyna wykonuje drugi rząd otwo-
rów. Urządzenie może być stosowane 
dla desek dowolnej długości i szero-
kości. Maksymalna ich grubość nie 
może przekraczać 40 mm.
Kontakt z polskim przedstawicielem 
firmy BERLE: starting@rz.onet.pl
Film z pokazem pracy tej maszyny 
można zobaczyć na stronie www.ku-
rierdrzewny.pl


