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Jednym z wielu producentów pras do 
aplikacji na elementy wycinane, kle-
jone i formowane z MDF jest turecka 
firma RIBEX, która prezentowała nowe 
pomysły na targach LIGNA 2015. Za-
letą maszyn jest ich prostota rozwią-
zania połączona z pełną funkcjonal-
nością do termoformowania zarówno 
elementów płaskich frezowanych 
3D, jak i form przestrzennych do 300 
mm wysokości. Zastosowane w nich 
główne elementy robocze i sterujące 
najwyższej jakości, produkcji krajów 
UE, stawiają maszyny na wysokim, 
europejskim poziomie przy zachowa-
niu znacznie niższych cen nabycia.
Prasy składają się z korpusu dolnego, 
czaszy grzewczej oraz stołu jezdnego 
z ramą zaciskową folii PCW, a w przy-
padku wykonania z membraną - rów-
nież z ramy z membraną silikonową 
umożliwiającą oklejanie fornirem z za-
ginaniem.
Do nagrzewania używane są lampy 
kwarcowe dające szybkie i równo-
mierne podniesienie temperatury na 
powierzchni aplikacji. Do odprowadze-
nia powietrza spod folii (membrany) za-
stosowano pompy podciśnieniowe. 
Maszyny mają certyfikat CE. Cechuje 
je automatyczna kontrola temperatury 
i krótki cykl prasowania. Posiadają 
okno do monitorowania procesu i prze-
nośną jednostkę sterującą. Można ręcz-
nie je ustawiać i nie wymagają dłu-
giego czasu obsługi. Generują niskie 
koszty ogrzewania i utrzymania. Mo-
żemy wybierać w trybach pracy po-
między pojedynczym lub podwójnym 
stołem, którego wymiary wynoszą 
2435 x 1440 mm - powierzchnia netto 
2275 x 1230 mm. Maksymalna wyso-

Zaawansowane technologie   

Nowa generacja 
termoformujących pras 3D typ 
ROBO & ECO 
Prasy termoformujące do aplikacji folii PCW na elementy drzwi 
wewnętrznych lub całych drzwi, paneli, drzwiczek kuchennych, 
listew profilowych itp. są powszechnym wyposażeniem zakładów 
produkujących ww. elementy. 
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Czasza prasy z lampami. 
Fot. Archiwum autora

kość robocza wynosi 300 mm. Pompa 
próżniowa ma silnik 1,5 kW - 1450 ob-
rotów na minutę. Wydatek pompy 
wynosi 105 m3/h, a głośność - 68 dB. 
Maksymalna temperatura to 200° C, 

a całkowita moc 19 kW lub 24 kW. Czas 
cyklu prasowania wynosi 4 - 5 min. 
Waga urządzenia to 850 kg.
Zainteresowanych tematem proszę 
o kontakt: biuro@starting.com.pl.

Prasa po wyjeździe stołu z elementami oklejonymi PCW.
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System podpór zmiennopołożeniowych.
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