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NOVIMAT Contour R3   
Stroj za serijsko in posamično obdelavo robov

• visoka stopnja avtomatizacije (servo motorji) in zelo hitra menjava 
programov za obdelavo robov,

• možnost nadgradnje za lasersko obdelavo z IMA Laser Edging (robo-
vi brez vidnega spoja)

• zelo robustno ohišje stroja preprečuje torzije,
• pritiskanje z zgornje strani je izvedeno z dvojnim klinastim jermenom;
• hitra menjava lepila z IMA quick-lock sistemom,
• centralno mazanje transportne verige,
• integriran hladilni agregat;
• programsko krmiljenje pomika od 6 do 30 m/min.;
• krmiljenje ICOS open – idealno za stroje s srednjo in visoko kapaciteto; 

osnovano je na operacijskem sistemu Windows® in nudi dobro grafiko, 
ki spremlja procese na stroju.

 □ Agregat za konturno rezkanje KFAx20 z avtomatsko 
menjavo štirih radijev 1,5 mm, 1 mm, 2 mm in 3 mm

 □ Lasersko obdelan rob brez vidnega spoja

 □ Diodni laser

Tehnični podatki

Obdelovanci:  
Debelina:  8 - 60 mm
Širina: min. 65 mm
Dolžina: min. 150 mm

Robni materijal:  
Debelin:  0,3 - 3 mm
Višina:   14 - 65 mm
Dolžina:   min 120 (role)
Presek:  min. 130 mm2

Energetska učinkovitost 
že v standardni opremi

OBDELAVA ROBOV

Možnost 
laserske 

obdelave 
robov
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Stroj za krojenje plošč S 45  Žaganje pod kotom in krojenje plošč

 □ Agregat za žaganje pod            
koti 0°- 46°

 □ Primer proizvodov

Stroj za krojenje plošč s 45 omogoča istočasno krojenje plošč 
in žaganje pod kotom (na zajero). Zato prekladanje plošče na 
drug stroj in dodatna obdelava na formatni žagi ali CNC obde-
lovalnem centru niso potrebni.

Žaganje in utorjenje pod kotom ter možnost izdelave poševnin omo-
gočajo zelo enostavno izdelavo proizvodov, ki jih je sicer težko kvalitetno 
izdelati, na primer oblog stebrov, trapeznih elementov, piramid in po-
dobno.

Dolžina žaganja do 5800 mm
Dvig žaginega lista do 102 mm
Žagalni agregat z nagibom žage 0 - 46°
Natančnost žaganja +/-0,1 mm na dolžini 3m

• glavni motor 18,5 kw s pogonom preko 
zobate letve

• 10 let garancije na vodila
• avtomatsko pozicioniranje pritisne grede 

glede na debelino plošče in zajero
• posamično zapiranje vpenjalnih klešč
• nastavljanje tlaka na vpenjalnih kleščah 

in pritisni gredi
• strojna miza z zračno blazino
• avtomatsko čiščenje žagalnega agregata
• avtomatska naprava za žaganje pod 

različnimi koti
• avtomatsko nastavljanje dolžine reza
• kratek dvig pritisne grede za hitre cikluse 

žaganja
• naprava za poravnavanje trakov z avto-

matskim predpozicioniranjem
• LED osvetlitev delovnega področja
• krmiljenje z vizualizacijo za pomoč ope-

raterju
• 22’’ barvni zaslon
• program za optimizacijo krojenja 
• program za upravljanje z ostankiXBoB
• kombinacija s skladiščem plošč

KROJENJE PLOŠČ

Brezplačen 
teleservis

celo življenjsko 
dobo stroja
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MANIPULACIJA S PLOŠČAMI

Avtomatsko skladišče plošč CSF
Optimalna konstrukcija skladišča in zelo dobro izkoriščen prostor
Varna manipulacija s ploščami

• obračalna naprava za plošče 90° (opcija 180°) omogoča skladiščenje plošč v vseh 
smereh, plošče se pri vsakem vskadiščenju stehtajo in izmerijo

• paket za MDF in tanke plošče
• razporeditev v skladišču: po vrstah materiala, kaotično ali po skupinah
• program za krmiljenje in prikazivanje stanja v skladišču, 22’’ zaslon na dotik;            

program za upravljanje z ostanki
• kompatibilnost programa s stroji praktično vseh proizvajalcev obdelovalnih strojev
• opcija: tiskalnik etiket

Tehnični podatki skladišča:

dolžina tira do 50 m (po naročilu več)
most do 13 m (opcija 16,5 m)

dolžina obdelovanca do 4200 mm                                                              
(opcija 5600 mm), širina 600 - 2100 mm

višina paketa 1800 mm do 2500 mm
debelina obdelovanca 6 mm (opcija 3 mm)

Zmagovalna 
kombinacija 
Schelling & 
Barbaric!

 □ Stroj za krojenje plošč Schelling s45 in avtomat-
sko skladište plošč Barbaric CSF
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Brusilni stroj HSM .2/.3

Brusilni stroj za brušenje masivnega lesa, furnirja, laka, 
visokega sijaja

• širina brušenja 1300 mm, hitrost pomika 3 - 15 m/min 
• različne konfiguracije agregatov za vse vrste obdelav - od kalibriranja do 

brušenja za visoki sjaj
• programi za različne efekte na primer “vintage” postaran izgled lesa
• EMS sistem za varčevanje z energijo
• CSD® pritisna greda z računalniško kontrolo tlaka (10 let garancije)

 □ Programi za različne efekte površin (neobdelan les, washed-look, vintage)

 □ CSD® sistem z elektromagnetno             
pritisno gredo

 □ Sistem za tipanje obdelovancev in 
izračunavanje tlaka brušenja

Pri priznanem  CSD® sistemu se 
sila pritiskanja vsakega pritisnega 
čeveljčka brezstopenjsko prilagaja 
obliki obdelovanca in trenutni površini, 
s katero čeveljček nalega na obdelova-
nec. CSD® sistem ni potrebno vzdrževa-
ti, ker ni podvržen umazaniji (kot je to 
slučaj pri pnevmatskih sistemih).

Cenovno 
najugodnejša 

brusilka za 
križno brušenje  

na trgu!
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