
12 / 2013 41 
Prasy jednopłaszczyznowe, obrotowe i automatyczne   

Prasy do klejenia elementów drzwi
Oprócz płytowych form drzwi i elementów meblowych coraz częściej produkuje się je w wersji ramowej (ramiakowej) z 
wypełnieniem płycinowym bądź listwowym. Poszerzają się dzięki temu możliwości designerskie i produkcyjne wytwórców. 
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R E K L A M A

żone konstrukcje mogą przypomi-
nać wielofunkcyjne roboty przemy-
słowe lub gniazda montażowe CNC.
Osoby zainteresowane tematyką 
prosimy o kontakt z autorem (biu-
ro@starting.com.pl).

wania bardzo szybkich systemów 
klejenia, docisku i podawania ele-
mentów. Mają głównie zastosowa-
nie do produkcji ram do drzwi lek-
kich, ram mebli tapicerowanych czy 
ram do dalszej obróbki. Bardziej zło-

Prasa elektromechaniczna 
ADP
W liniach o wysokiej wydajno-
ści zastosowanie mają przeloto-
we automatyczne prasy do ram, 
drzwi płycinowych i ramiakowych 
– z transporterem załadowczo-wy-
ładowczym. Są to prasy z platformą 
ściskania wzdłużnego, jedną częścią 
napędzaną precyzyjnym wrzecio-
nem śrubowym i suwadłem kulko-
wym. Powierzchnia zetknięcia po-
kryta jest polietylenem ślizgowym. 
Most docisku bocznego wyposażony 
jest w dwie grupy dociskowe zmien-
nopozycyjne, aby pozwolić na zała-
dunek i wyładunek automatyczny. 
Precyzyjna i cicha praca uzyskiwa-
na jest tu dzięki użyciu prowadnic 
liniowych z recyrkulacją krążenia 
kul. Załadunek, pozycjonowanie, do-
ciski i wyładowanie następują cał-
kowicie automatycznie. Wysoka 
prędkość pozycjonowania (100 mm/
sek.) pozwala na ściśnięcie maks 3 
drzwi/minutę. Natomiast grupa do-
cisku dodatkowego składającego się 
z 4 siłowników, które naciskają czo-
łowo na rogach drzwi, pozwalają na 
zabezpieczenie płaskości drzwi. 
Ruchomy pulpit sterowania wyposa-
żony jest w ekran dotykowy progra-
mowania ze wszystkimi niezbędny-
mi alarmami stanów nietypowych, 
zintegrowanymi czynnościami kon-
trolnymi, takimi jak czas i siła pra-
sowania-docisku, typ pracy (ręcz-
ny lub automatyczny), ograniczenie 
posuwu, wymiarów i zapamięty-
wanie elementów, zarządzanie pra-
cą itp. Transporter taśmowy posia-
da zmienną prędkość posuwu (10-35 
m/min). Strefa wstępnego składa-
nia drzwi o długości 2400 mm wy-
posażona jest w zderzak ustawiający 
w szereg. Wymiary największe ści-
skanych drzwi to 2450 x 1080 x 60 
mm. Wymiary najmniejsze ściska-
nych drzwi i innych konstrukcji pła-
skich to 200 x340 x15 mm.

Prasy przelotowe specjalne
Ta grupa urządzeń konstruowana 
jest w konkretnym dostosowaniu 
do produkcji masowych, gdzie ilość 
wykonywanych ram sięga nawet 
700 sztuk /godzinę. Tego typu spe-
cjalne urządzenia wymagają stoso-

kowych. Specjalny mechanizm stop-
niowo ściska ramkę tak, by ograni-
czyć uderzeniową siłę i bezpiecznie 
zmontować nawet najbardziej de-
likatne konstrukcje ze szkłem, z za-
chowaniem kątów prostych wyrobu. 
Prasa obrotowa
Przy produkcji większych ilości ram 
czy drzwi różnych typów, a szcze-
gólnie tam, gdzie wskazane są dłuż-
sze czasy prasowania, wskazane jest 
stosowanie pras wielopłaszczyzno-
wych obrotowych.
Ze względu na zajmowane miej-
sce powierzchni produkcyjnej opty-
malne jest ustawienie pionowe 
z zastosowaniem 3 lub 4 płaszczyzn 
roboczych. 
Wielopozycyjne położenia monto-
wanych wyrobów pozwalają na cią-
głą pracę, podczas gdy wcześniej 
złożone elementy poddawane są 
działaniu ciśnienia, a klej procesowi 
suszenia (utwardzania).
Szybki system ustalenia pozycji 
płaszczyzny roboczej pozwala na 
ciągłą pracę nawet w linii produk-
cyjnej ramek, drzwi czy ram okien-
nych. Prasy te mogą być wykonane 
jako pneumatyczne lub hydraulicz-
ne z różnymi dodatkowymi opcja-
mi wyposażenia, usprawniającymi 
produkcję.

Poza gamą typowych ścisków mon-
tażowych do sklejania ram, ramek 
i całych drzwi ramiakowych czy 
płycinowych bądź ramiakowo–pły-
cinowych, często wykonanych sa-
modzielnie, mamy do dyspozycji 
bardziej złożone prasy usprawniają-
ce montaż zmiennych form i różnych 
typów połączeń. Istotny z punktu 
widzenia jakości i ilości wykony-
wanych wyrobów jest oczywiście 
zastosowany klej, niemniej jednak 
użyty rodzaj prasy ma na to również 
istotny wpływ.

Prasa jednopłaszczyznowa 
pionowa
Jedną z bardziej optymalnych funk-
cjonalnie, ergonomicznie i cenowo 
pras do dokładnego klejenia ramek, 
drzwi a nawet szuflad jest prasa 
BOX-2. Jest to prasa pneumatycz-
na z możliwością szybkiej zmiany 
wymiarów sklejanych elementów, 
dostosowana do różnej szerokości, 
długości i grubości elementów. Ta 
funkcjonalność pozwala połączyć 
elementy ramiakowe z płytowymi 
w dowolnym systemie złącz (sko-
śne gładkie, skośne kołkowe, skośne 
wpustowe itp.), dając rękojmię do-
skonałego sklejenia z zachowaniem 
kątów ram czy konstrukcji skrzyn-

Prasa 4-płaszczyznowa obrotowa.  Fot. Archiwum autora

Na wyjściu linii montażu ram drzwi ze szprosami.  
Fot. Archiwum autora

Fragment linii do automatycznej produkcji ram.   
Fot. Archiwum autoraAutomatyczna prasa do klejenia drzwi meblowych.  Fot. Archiwum autora

Prasa 3-płaszczyznowa PRN-esp.  Fot. Archiwum autora


