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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

Dla budownictwa
Budownictwo drewniane wciąż pozostaje istotnym ele-
mentem zastosowań drewna litego. Dlatego też na tar-
gach nie zabrakło producentów maszyn podstawowych 
do obróbki drewna budowlanego między innymi stru-
garki czterostronnej i centrum do elementów konstruk-
cyjnych-nośnych. W specyfikę tej grupy maszyn dobrze 
wpisują się: WEINIG z maszyną do krzywoliniowych 
elementów okien, centrum obróbcze HOMAG’a wyko-
nujące np. element poręczy czy tokarko-obtaczarki do 
produkcji tralek schodowych i pilarki taśmowe z regu-
lowanym przechyłem do elementów budowlanych. Cie-
kawym przykładem dostosowywania cen do możliwo-
ści klientów było centrum do drzwi oferowane już od 33 
tysięcy euro oraz frezarka płaskorzeźbowa dająca szero-
kie możliwości zdobnicze elementów wystroju wnętrz.
Budownictwo zdominowało powierzchnię wystawien-
niczą targów również w zakresie drzwi, podłóg czy pro-
pozycji nietuzinkowych powierzchni paneli.

Meble
Meble szkieletowe to wciąż ważna część meblarstwa, 
a ich coraz to nowsze formy wymagają do produkcji 
nowych rozwiązań technicznych. Oprócz maszyn pod-
stawowych (produkowanych i oferowanych również 
przezdaleko wschod-nich producentów) oraz linii wy-
kańczania elementów na targach prezentowano też spe-
cjalistyczne, wielofunkcyjne obrabiarki do produkcji 
m.in. nóg zdobionych oraz szeroką gamę centrów ob-
róbczych oraz wielogłowicowe i wielonarzędziowe cen-
trum BACCI.
Nowe zdobienia, nowe powierzchnie do mebli płyto-
wych oraz nowe materiały, m.in. płyta kompozytowa, 
sklejki z pianką wzmocnioną nitkami aluminium, pro-
ponowane przez ich producentów skutkują powstawa-
niem nowych rozwiązań technologicznych oraz maszyn 
wykonawczych. Na targach w tym zakresie mogliśmy 
odnaleźć zarówno rozwiązania szczegółowe jak i kom-
plek-sowe.
Jedno z rozwiązań technologicznych oklejania płasz-
czyzn w wysokim połysku laminatami oraz połyskują-
cymi fotorealistycznymi nadrukami proponowała firma 
BARBERAN. Firma zaprezentowała też serię maszyn 
do oklejania oraz postformowania z bardzo małym pro-
mieniem krawędzi 1,6 mm. Natomiast firma BIELE 
przedstawiła kompleksowe rozwiązania dla odcinków 
oraz całych linii technologicznych wytwarzania, lakie-
rowania, pakowania mebli i drzwi. A oprócz tego przed-
stawiła także swoje sztandarowe wyroby, np. prasy tak-
towe, przelotowe - jedno i wielopółkowe, urządzenia 
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transportowe za- i wyładow-
cze, z robotami i urządzenia-
mi do kontroli jakości włącznie. 
W szerokiej gamie centrów ob-
róbczych nie zabrakło nowości  
na przykład umożliwiających 
rozkrój frezowaniem frezem 
trzpieniowym techniką NE-
STINGU, która coraz szerzej 
wprowadzana jest tam, gdzie 
można zoptymalizować wydaj-
ność materiału i wykorzystanie 
czasu pracy w produkcji jed-
nostkowej oraz małych seriach 
produkcyjnych meblowych ele-
mentów płytowych z płyt wió-
rowych, MDF, płyt komórko-

wych i innych kompozytowych. 
Nowością było również cen-
trum IMA z laserowym kleje-
niem obrzeży tworzywowych do 
elementów meblowych.
Powstające przy produkcji me-
bli odpady proponowane były do 
zagospodarowania poprzez spra-
sowywanie i spalanie, do których 
to procesów zaprezentowana by-
ła cała gama urządzeń i kotłów.

Nowoczesność i optymalizacja
W wystawianych na XYLEXPO 
2010 propozycjach maszyn 
i technologii zauważa się dąże-
nie do rozwiązań nowoczesnych 

i optymalizujących procesy produkcyjne dające duże moż-
liwości zarówno dla dużych, jak i dla małych producentów 
wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych. Nie-
zależnie od dających się i tu odczuć oznak spowolnienia 
gospodarczego, następuje stały rozwój technik i techno-
logii, co w perspektywie kilkuletniej wdroży nową jakość 
do naszej gałęzi przemysłu. Minimalizacja pracy ręcznej 
i nisko zautomatyzowanej jest nieodwracalnym trendem, 
który pozwoli pozostać na rynku tylko wytwórcom stale 
wdrażającym coraz to tańsze i nadążające za zmiennym za-
potrzebowaniem rynku wyroby.
Z tej perspektywy targi XYLEXPO 2010 można uznać za 
udane pomimo ich zredukowanej w tym roku wielkości. 

Dla zainteresowanych szczegółami tematów poruszonych 
w tej relacji z targów proponujemy kontakt z autorem star-
ting@rz.onet.pl 
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