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Drzwi ramiakowe  

Drzwi wewnątrzlokalowe - efektywny 
produkt na wymagający rynek (cz. 2)

Rozwój produkcji drzwi wieloramiakowych pozwala podtrzymać tendencję w 
produkcji wewnątrzlokalowych drzwi jako tanich i produkowanych masowo bez 
zaniku różnorodności konstrukcji i bogatego wzornictwa dla zindywidualizowa-
nych jednostkowych zamówień. 

Mieczysław Lewicki 

R E K L A M A

Drzwi wewnątrzlokalowe ramia-
kowe są złożone co do zasady z czte-
rech czy pięciu ramiaków sklejonych 
trwale na kołki i/lub czopy, z jedną 
lub dwiema płycinami płaskimi lub 
o uformowanej powierzchni 3D. Dwa 
pionowe ramiaki i dwa poziome ma-
ją grubość rzędu 40 mm i stanowią 
modelową konstrukcję jako pierw-
sze w typoszeregu. W zależności od 
inwencji producentów i projektan-
tów, drzwi te różnią się swymi skła-
dowymi nie tylko w zakresie designu 
powierzchni, ale również konstruk-
cji, trwałości, odporności na obciąże-
nia użytkowe i dostosowania do po-
trzeb klientów.

Prasa przelotowa ADP w linii montażu drzwi. Fot. Archiwum autora

Jedna z płaszczyzn roboczych prasy bębnowej PRN. Fot. Archiwum autora

Schemat pracy prasy bębnowej PRN w linii z automatycznym wyładunkiem. 
Fot. Archiwum autora

bardzo krótkim czasie,
- szeroka oferta - wielość modeli skrzy-
deł, ościeżnic, okuć itp., 
- stabilna jakość bez użycia pras półko-
wych do oklejania,
- możliwość bardzo szerokiego kompo-
nowania wypełnień, 
- możliwość stosowania różnorod-
nych materiałów, układu kolorów 
skrzydła etc.,
- możliwość oklejania ramiaków "w 
pionie" w maszynach przelotowych bez 
widocznej krawędzi styku płaszczyzn,
- możliwość produkcji w porównywal-
nej jakości przez dużych oraz małych 
producentów z odpowiednio dobranym 
zestawem maszyn i urządzeń.  

Specjalne prasy
W niektórych przypadkach wystę-
puje konieczność korzystania z róż-
nych klejów, czasów prasowania, 
przy zachowaniu jednorodnego cy-
klu spływu drzwi na linię montażu 
akcesoriów, kosmetyki i pakowania. 
Wymaga to stosowania indywidual-
nych parametrów oraz czasów mon-
tażu wstępnego i prasowania. Więk-
szość tych wymagań spełniają 
montażowe ściski (prasy) przelotowe 
hydrauliczne oraz bębnowe pneuma-
tyczne włączone w linie produkcyjne 
i opcjonalnie wyposażone w automa-
tyczny wózek do transportu za i wy-
ładowczego drzwi. Zaciśnięte drzwi, 
po upływie niezbędnego do ich skleje-
nia czasu, są przekazywane wózkiem 
transportowym do innego miejsca.

Maksymalnie 
zautomatyzowana linia
Spełnienie postulatu wytworzenia ta-
nich i dobrych drzwi wewnątrzlokalo-
wych ramiakowych wymaga również 
zastosowania maksymalnie zautoma-
tyzowanych linii produkcyjnych o dużej 
elastyczności i niezawodności oraz zasto-
sowania odpowiednich materiałów za-
pewniających optymalne walory użyt-
kowe i dekoracyjne.
Wydajność automatycznych i półau-
tomatycznych linii produkcyjnych 
do drzwi ramiakowych może zawie-
rać się w przedziale od 50 do 1200 
skrzydeł na zmianę przy kilkunasto-
osobowej obsłudze i zastosowaniu 
sprzężonych pras bębnowych z auto-
matycznym za i rozładunkiem (szcze-

BOX specjal do drzwi. 
Fot. Archiwum autora

Regulacja w BOX specjal.  Fot. Archiwum autora

Gniazdo okuwania drzwi i ościeżnicy. Fot. Archiwum autora

góły opisano w „Kurierze Drzewnym” 
nr 5 i 12/2015).
Możliwe są też uproszczenia linii i za-
stosowania automatycznych gniazd 

wytwarzania, a dla małych produ-
centów pojedynczych urządzeń typu 
BOX z możliwością regulowania wy-
dajności w zależności od potrzeb. 

Mnogość zalet
Podstawowe zalety drzwi ramiakowych:
- potencjalnie najbogatsze wzornictwo 
dające możliwość zmiany designu w 

Stanowisko kosmetyki i okuwania - ustawienie kątowe.  
Fot. Archiwum autora

Kosmetyka drzwi w poziomie.
Fot. Archiwum autora

Kontakt dla zainteresowanych tematem: 
biuro@starting.com.pl
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