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Wintersteiger na targach LJGNA 2019

Naprawa powierzchni drewnianych, produkcja
rustykalnych desek i optymalizacja! .�!?��
W trakcie targ6w LIGNA w Hanowerzefirma Wintersteiger zaprezentowata szereg ciekawych urzqdzen, w tym r6wniei nowosci. Na
dw6ch stoiskach oraz przestrzeni otwartej moina byto zapoznac si(; z technologiami oferowanymi i polecanymi przez austriackiego
producenta. Firma przedstawitadwie nowe instalacje do naprawy powierzchni i kosmetyki drewna, a takie nowq kombinacj(; maszyn
z pitq cien_kotnqcq. Odwiedzajqcy mogli zobaczyc takie bardzo ciekawe rozwiqzanie do automatyzacji uktadania w stos lameli
wierzchnich. Zaprezentowana zostata tei nowa generacja brzeszczot6w do pit tasmowych cienkotnqcych - OSB Prime ST oraz nowe
produkty w segmencie brzeszczot6w do tartacznych pit tasmowych. Na przestrzeni otwartej moina byto z kolei zobaczyc traki tasmowe
do tartak6w mobilnych i stacjonarnych produkowane przez naleiqcq do grupy Wintersteigerfirm(; SERRA GmbH.
Oprac. (ab)
W tym roku sp6lka Wintersteiger AG po
kazaia na targach LIGNA liczne nowo
sci produktowe i optyma!izacje. Opr6cz
dw6ch nowych instalacji do naprawy po
wierzchni i kosmetyki drewna produko
wanych przez nalez4c4 do grupy Winter
steiger sp6ik� VAP Gruber Automations
GmbH, specjalisci w zakresie ci�cia cien
kowarstwowego z G6rnej Austrii prezen
towali r6wniez innowacje w dziedzinie
automatyzacji, brzeszczot6w do pH ta
smowych, a takze now4 kombinacj� ma
szyn. Od stycznia 2019 roku producent
maszyn SERRA z miejscowosci Rimsting
am Chiemsee nalezy do grupy Wintersteiger i uzupeinia asortyment produkto
wy o traki mobilne i stacjonarne dla tar
tak6w, kt6re mozna byio podziwiac na
przestrzeni otwartej.

Wytwarzanie unikalnych
powierzchni drewnianych
Nowo opracowany system TRC Manu-
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factory pozwala produkowac unikatowe
oraz modne, rustykalne powierzchnie, w
tym taki:e podiogi. System ten indywi
dualnie obrabia szpachlowane i formato
wane, pojedyncze deski, kt6re uprzednio
s4 analizowane. Operator moze wybrac
r6znorodne rodzaje obr6bki: kraw�
dzie desek mog4 byc zaokr 4glane nie
regularnie, bruzdy frezowane, a sioje i
s�ki szlifowane, aby odr6zniaiy si� od
pozostaiej powierzchni. Daje to moz
liwosc stworzenia unikalnych w wy
gl 4dzie powierzchni z bardzo ciekaw 4
faktur4. Technologia pozwala obrabiac
drewno o di ugosci od 500 mm, szerokosci 100 - 6 50 mm i grubosci 8 - 45 mm.

Naprawa powierzchni drew
nianych
Zaprezentowany w trakcie targ6w LI
GNA nowy system TRC 1500 stuzy do au
tomatycznej naprawy warstw wierzch
nich, parkiet6w i desek podiogowych, do
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TRC Manufactory

uszlachetniania tarcicy itp. Rozwi4zanie
umozliwia zwi�kszenie potencjalu wy
konawczego, mi�dzy innymi dzi�ki ko
ordynacji pracy iniektora i aplikatora.
Mniejsze ubytki s4 wypetniane za po
moc4 aplikatora ze specjalnym syste
mem nakiadania. Wü;ksze ubytki i caie
otwory s4 korygowane przez jednost
k� iniekcyjn4. TRC 1500 pozwala po raz
pierwszy na calkowicie automatyczn4
naprawi; warstw wierzchnich. Obr6bce
moi:na poddac powierzchnie drewnia
ne o dtugosci 500 - 3000 mm, szerokosci
100 - 350 mm oraz grubosci 3 - 30 mm.

Automatyzacja sztaplowania
lamel drewnianych
Wsr6d pokazanych w Hanowerze roz
wi4zait, duzym zainteresowaniem cie
szyla si� technologia pozwalaj4ca na
automatyzacj� sztaplowania. Podczas
sztaplowania lamel drewnianych odst�p
mi�dzy przekladkami oraz ich liczba w
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