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W zależności od skali produkcji oraz 
użytego kleju stosowane są różne kon-
strukcje pras - od prostych ścisków śru-
bowych i pneumatycznych umieszczo-
nych na stole roboczym, poprzez 3- lub 
4-płaszczyznowe stoły obrotowe, aż 
po bardziej zaawansowane konstruk-
cje. Do większych produkcji używane 
są przelotowe prasy hydrauliczne o du-
żej sile docisku. Najprostsze wyposa-

żone są w belkę dociskową wzdłużną 
na przemieszczalnym suporcie. Inne, 
bardziej zaawansowane, mają zespoły 
dociskowe wzdłużne dojeżdżające do 
końców drzwi po ich zatrzymaniu na 
transporterze. 
Te przelotowe prasy zapewniają od-
powiedni automatyczny docisk w cy-
klu mieszanym wraz ze sprawdzeniem 
przekątnych ramy, pracując w cyklu 
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Prasowanie w przelocie z obrotem 

W produkcji drzwi meblowych i wewnątrzlokalowych o konstrukcji ramiakowej 
najistotniejszą częścią linii montażowej jest prasa. Zapewnia ona dokładne skleje-
nie z zachowaniem kątów prostych w odpowiednio krótkim czasie.

wstępnego sprasowania, dopasowania 
i ostatecznego ściśnięcia konstrukcji.
W przypadku drzwi meblowych i ra-
mek o końcach sklejanych pod kątem 
45° przydatne są bardziej zaawanso-
wane prasy, które mają specjalny cykl 
dopasowywania skosów i docisku za-
pewniającego dokładne sklejenia. Jedną 
z takich maszyn jest prasa przelotowa 
ADP firmy Dynma o możliwym szyb-
kim cyklu klejenia w linii z różnymi pro-
gramami docisków sterowanych CNC. 
W zależności od użytego kleju wydaj-
ność tej prasy może sięgać do dwóch 
drzwi na minutę, a w przypadku drzwi-
czek meblowych liczba ta może być 
większa. Niemniej jednak stosując tra-
dycyjne kleje polioctanowinylowe 
czasy utrzymywania w ścisku są dłuż-
sze, jak również stosowane kleje poli-
uretanowe także wymagają dłuższych 
czasów utrzymania w ścisku.

Wychodząc naprzeciw wymogom 
i kilkukrotnie zwiększając wydaj-
ność, Dynma opracowała i opatento-
wała nowe rozwiązanie zapewniające 
4-krotne zwiększenie przepustowości li-
nii prasowania z zachowaniem wyma-
ganych przez kleje czasów utrzymania 
w ścisku. Ten patent jest realizowany 
w prasie obrotowej PRN w różnych wa-
riantach zależnych od potrzeb użyt-
kownika. Drzwi mogą być wstępnie zło-
żone przed prasą, która pobiera zestaw, 
a umieszczając go na płycie wykonuje 
cykl prasowania. To również opatento-
wane rozwiązanie pozwala na tworze-
nie zestawów dwóch pras pracujących 
równolegle do linii produkcyjnych. Po 
pobraniu wstępnie złożonych zesta-
wów następuje cykl ściskania, a po spra-
sowaniu i utrzymaniu stosownie długo 
- obrót x 4-pozycyjny i oddanie wyko-
nanych drzwi do linii produkcyjnej. 
Pracę symultaniczną dwóch pras obsłu-
guje jeden specjalny wózek wielopozio-
mowy. 
Innym rozwiązaniem zastosowa-
nia pras PRN jest układ równoległy 
z przemieszczeniem spięty stosownymi 
transporterami, buforami i wózkami 
przemieszczającymi.

Element systemu załadunku i wyładunku z pras bębnowych. Prasa bębnowa PRN.

Prasa przelotowa pozioma ADP.
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Krótka charakterystyka techniczna prasy obrotowej specjalnej PRN-2110 Plus
Montaż drzwi i ram następuje w nowej opatentowanej konstrukcji prasy bębnowej, a belka dociskowa ciągła przemieszczana 
jest po prowadnicach liniowych. Standard wymiarowy rozwarcia do prasowania wynosi od 2060 x 1100 mm do 1960 x 640 mm 
(i inne). Prasa nie wymaga ustawień cylindrów. 
Siła (standard) w pionie: 1200 kg, boczna: 600 kg. 
Możliwy jest wybór trybu prasowania ręcznego lub automatycznego. W ramach tego drugiego występują dwa sposoby: standard 
i przedfrontalny.
Panel kontroli ruchu wyposażony jest w ekran programowania podstawowego/bazowego (przycisk inicjujący obrót, wyłącznik bez-
pieczeństwa grzybkowy, typ sterowania prasowaniem, informacje o alarmach).
Programowanie jest modyfikowalne do realizacji załadunku automatycznego drzwi do prasy.
Prasa pracująca w linii wyposażana jest w specjalny wózek załadunku i rozładunku automatycznego CDA-2511 (przygotowany do 
przyszłej pracy z dwoma prasami). Przemieszczanie wózka napędzane jest z prędkością 30m/min. Wózek wyposażony jest w enko-
der elektroniczny do pozycjonowania. 
Zasilanie elektryczne i komunikacja odbywają się poprzez łańcuch suportowy kabli na poziomie podłogi, sygnał dźwiękowy i za-
trzymanie awaryjne. 
Kurtyna fotoelektryczna do pomiaru szerokości drzwi przed automatycznym załadunkiem pozwala na poprawne pozycjonowanie 
wózka w momencie potrzeby załadunku drugiego wsadu - drugiej prasy.
Inne rozwiązania pras, linii produkcyjnych, buforów pionowych i poziomych, urządzeń specjalnych, automatycznych wózków do-
stawczo-odbiorczych oraz projekty innych rozwiązań organizacyjno-technicznych wykonywane są według potrzeb zainteresowa-
nych klientów. 
Rozwiązanie jest własnością intelektualną firmy:
Dynma DESARROLLO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA BENICARLÓ S.L., która zaprezentuje się podczas tegorocznych targów Ligna.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z autorem: biuro@starting.com.pl
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