Efektywne systemy
manipulacyjne do
drewna

Pinomatic
Pinomatic dostarcza linie produkcyjne jak i pojedyńcze
urządzenia dla firm z szeroko rozumianego przemysłu
drzewnego. Jakość gwarantuje nasze ponad 30 letnie
doświadczenie w specjalnie indywidualizownych
projektach w branży drzewnej. Bliska współpraca z
odbiorcami począwszy od etapu projektowania aż do
odbioru daje pewność oczekiwanych rezultatów dla
naszych klientów.
Urządzenia Pinomatic pozwalają osiagnąc elastyczność, wydajność oraz oszczedność kosztów produkcji.
Wszystkie rozwiązanie są projektowane pod potrzeby
klienta, używając wiedzy i doświadczeń z poprzednich
dostaw. Uzupełnieniem jest powiązanie standardowych rozwiązań z indywidualnymi życzeniami klienta.
Poprzez urządzenia można także modernizować
istniejące linie aby osiągac wyższą wydajność i
dokładność.
Dziedziny w których firma jest ekspertem to przetwarzanie drewna w tartakach, przemysł drzwi i okien,
produkcja palet transportowych, produkcja paneli i
kształtek, produkcja belek klejonych i CLT (tarcica
klejona krzyżowo), produkcja sklejki i LVL jak również
produkcja mebli i płyt z klejonki.
Produkty Pinomatica wytwarzane są od poczatku do
końca w naszej fabryce w Kauhajoki w Finlandii –
począwszy od projektowania mechaniki jak i
wyposażenia elektrycznego i automatyki. Pierwsze
uruchomienie odbywa się przed dostawą w naszej
fabryce, tak aby instalacja i rozruch w siedzibie klienta
przebiegły bez niespodzianek.
Jesli potrzebujesz sprzetu badz linii produkcyjnych
dostarczaonych na zasadzie “pod klucz”, oferujemy je
również jak i szkolenie personelu, obsługi w czasie
instalacji i rozruchu urządzeń.
Profesionalny serwis posprzedażny jest dostepny w
ciągu całego okresu eksploatacji urządzeń,
umozliwiając korzystanie ze sprzetu przez długie lata.

2

Urządzenia mechanizacyjne
Sprzęt układający i rozładowujący
Pinomatic dostarcza różne typy sztaplarek jak i
urządzeń rozsztaplowujących dla przemysłu drzewnego. Sztaplarki Pinomatic mogą być używane jako
urządzenia podające materiał do maszyn drzewnych
bądz linii produkcyjnych jak również mogą układać
gotowe produkty badz półprodukty na końcu linii czy
za maszyną po wykonaniu określonej operacji.
Urządzenia sztaplujące i rozsztaplujące dostępne
są w wielu typach i modelach. Blisko 400 różnych
sztaplarek zostało dostarczonych do róznych zastosowań w przemyśle drzewnym.
W ofercie dostepny jest szeroki wachlarz chwytaków począwszy od chwytaków mechanicznych po
próżniowe chwytaki kasetowe. Próżniowy chwytak
kasetowy Pinomatic jest zastrzeżony patentem zgłoszonym w 2014 w Europejskim Biurze Patentowym.
Pinomatic 1900 jest bazową propozycją w gamie
sztaplarek, może być używana jako urządzenie
podające materiał do maszyny badz linii produkcyjnej lub jako urządzenie odbiorcze za maszyną lub
na końcu linii do układania produktów badz półproduktów.
Także nasze sztaplarki portalowe mogą być
używane do podawania materiału do maszyn
drzewnych i linii jak i odbioru materiału z tychże
urządzeń. Sztaplarki portalowe są szczególnie
użyteczne przy liniach o dużych prędkościach
posuwu oraz posiadających wiele stacji sztaplujących.
Dostepnych jest wiele modeli w zależności od
rodzaju materiału obrabianego na linii. Sztaplarki
mogą być również wyposażone w serwomotory
zwiększjące wydajność.
Sztaplarka kompletuje pełne pakiety tarcicy. Opcjonalnie mozliwość dodania sprzetu podającego
przekładki.
Do linii optymalizacyjnych wycinających tarcicę
polecamy różne modele sztaplarek typu OS
dostępne w zależności od wydajności. Te urządzenia
mogą być montowane bezpośrednio na posadzce
lub też na wyższych poziomach tak jak ma to miejsce
w liniach.
Sztaplarka Pinomatic 1930 jest zaprojektowana do
sztaplowania paneli oraz pakietów zapakowanych już
w folię kurczliwą. Urządzenie formuje dokładnie
sztaple bez uszkadzania plastykowego pakowania.
Urządzenie zawsze dostarczane jest z transporterem
odbiorczym na końcu maszyny pakującej.
Dostarczamy także różne typy specjalne sztaplarek i
urządzeń rozsztaplowujących w zależności od
potrzeb klienta. Dodatkowo posiadamy modele
heavy duty do przenoszenia bardzo ciężkich
elementów jak CLT czy panele LVL.
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Urządzenia mechanizacyjne
Podajniki
Prawie wszystkie nasze dostawy zawierają określoną liczbę podajników i transporterów. W naszej
ofercie są podajniki tasmowe, rolkowe i łańcuchowe produkowane pod indywidualne potrzeby
klienta. Produkujemy podajniki począwszy od lekkich konstrukcji przenoszących np. elementy mebli
jak i masywne, ciężkie konstrukcje do przenoszenia całych pakietów tarcicy. Właściwy układ podajników i transporterów zapewnia płynną pracę
całej linii.

Urządzenia podawcze do maszyn
drzewnych
Dostarczamy specjalne urządzenia podawcze do
maszyn drzewnych takich jak strugarki, piły poprzeczne, maszyny do łączenia na mikrowczepy,
skanery i wielu, wielu innych.

Obrotnice
Nasz program produkcyjny zawiera różne typy
obrotnic począwszy od lekkich urzadzeń aż po
urządzenia typu heavy duty obracające duże
pakiety tarcicy.

Rozwiązania specjalne
W zależności od potrzeb klientów, możemy dostarczyć także specjalne rozwiązania mechanizacyjne, na dzień dzisiejszy mamy dostarczonych
ponad 100 takich instalacji.
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Skanery
Wood Vision
Skaner Pinomatic Wood Vision jest systemem optymalizacji i oceny jakościowej, który skanuje materiał z czterech
stron. Skaner jest w stanie rozpoznać poprzez kamerę i
technologię lasera takie wady drewna jak: sęki, pęknięcia,
rdzenie, pęcherze żywiczne, oflisy, siniznę, okorki, drewno
tensyjne, mursz oraz wady wymiaru. Skaner Pinomatic
Wood Vision może być używany do kontroli jakości na linii
optymalizacji wycinania tarcicy, liniach strugarek, kształtek
jak również wszędzie tam gdzie elementy drzewne
poruszają się wzdłuż linii.

Circle View
Skaner Pinomatic Circle View jest zaprojektowany aby
rozpoznawać układ przyrostów rocznych na końcu deski i
dawać sygnał do urządzenia obracającego jesli zachodzi
potrzeba odwrócenia deski przed maszyną wykonującą
operację. Urządzenie jest idealne do strugarek, pił
taśmowych i linii na mikrowczepy jak również do innych
zastosowań w których deski transportowane są
poprzecznie do osi linii i oceniane jakościowo ręcznie na
transporterze łańcuchowym. Skaner Circle View może być
instalowany w istniejących liniach.

Specjalne piły
Produkujemy szereg urządzeń przecinających aby wyjść
naprzeciw oczekiwaniom klientów. Maszyny te są instalowane do cięcia elementów ram, do dzielenia i przecinania
płyt w połączeniu z prasami do klejonki, przed i za strugarkami do rozcinania na wymiary oraz za maszynami do
łączenia na mikrowczepy. Dostarczamy również piły w wersji heavy duty do masywnych elementów oraz jednostki do
linii produkujących LVL.

Maszyny pakujące
Maszyna pakująca Pinomatic jest przeznaczona do
pakowania długich elementów takich jak kształtki, wypraski, panele, deski podłogowe. W jednostce pakującej
pakiet jest owijany automatycznie w folię plastykową z
rolki, końce są zgrzewane. Po tym pakiet jest przesuwany
do grzałek, które powodują, że folia obkurcza się ściśle
dookoła pakietu.
Maszyna pakująca dostępna jest w dwóch wersjach o
różnych wydajnościach - w zależności od potrzeb klienta.
Nasz program produkcyjny zawiera także urządzenia
do pakowania szerszych elementów np. drzwi i paneli z klejonki .

Prasy do klejonki
Prasy typu INNOVAPRESS i SMARTPRESS są prezentowane na stronie 11.
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Linie strugające
Pinomatic dostarcza rozwiązania do róznego typu linii
strugających. Do róznych wymiarów i róznych prędkości posuwu stosowane są specyficzne produkty
standardowe. Linia produkcyjna może być wyposazona w nowoczesną technologię chwytaków próżniowych bądź rozwiązania tradycyjne.
Możemy dostarczyć w pełni zmechanizowaną linię
strugającą, dostosowaną do prędkości szybkich
strugarek.

Linie do łączenia
na mikrowczepy
Pinomatic dostarcza urządzenia do automatycznych
linii do łączenia na mikrowczepy, tak aby zwiększyć
wydajność jej pracy oraz wprowadzić ergonomię
pracy. Dostawa zawiera urządzenia podawcze począwszy od ręcznych do w pełni automatycznych
(dostępne różne poziomy automatyzacji), osprzęt
pomiędzy piłami poprzeczymi a maszyną do łączenia
na mikrowczepy, jak również sztaplowanie, urządzenia do cięcia połączonej tarcicy. W niektórych
przypadkach można zwiększyc wydajność linii nawet
o 40 procent bez wymiany głównej maszyny łączącej
mikrowczepami.
Nasz program produkcyjny zawiera automatyczne
urządzenia podawcze zarówno do maszyn łączących
horyzontalnie jak i wertykalnie. Jako specjalność
Pinomatic rozwija konstrukcję sztaplarki, która formuje pakiet, po czym podaje go do maszyny łączącej
ma mikrowczepy.

Linie pił tasmowych
Pinomatic dostarcza mechanizację do różnych typów
linii pił taśmowych.
Dostarczamy kompletną mechanizację linii
począwszy od podawania materiału do piły taśmowej
do sztaplowania gotowego produktu.
Często linie zawierają również system sortowania i
oceny jakościowej, z użyciem systemu kamery
CirlceView.
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Linie optymalizacyjne do
tarcicy
Łącznie z mechanizacją, możemy dostarczyć także
linię optymalizacyjną do wycinania tarcicy razem ze
skanerem. Pakiety są rozładowywane na linię i podawane do skanera, który transmituje
listę ciecia do pił poprzecznych.
Do wycinanych elementów
oferujemy najszybsze
sztaplarki z serii OS.

Linie wykańczające
Dostarczamy dwa typy linii wykańczających. Pierwszy
to linie do uszlachetniania powierzchni elementów
meblowych których szerokość jest duża. Drugim typem linii są linie uszlachetniające waskie elementy
takie jak fryzy, panele zewnętrzny siding, tutaj mamy
do czynienia z wyższymi prędkościami linii.
W najdłuższych dostarczonych liniach element
przechodziły 3 krotny proces uszlachetniania
powierzchni i pokonywały w tym
czasie dystans 230 metrów.

Linie układające pakiety z
przekładkami
Pinomatic dostarcza mechanizację linii sztaplujących
z przekładkami aby manipulować tarcicą przed i po
komorach suszarniczych.

Inne linie produkcyjne
Poproś o rozwiązania firmy Pinomatic dla innych linii
w przemyśle drzewnym.
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Kompleksowa kontrola
całej linii produkcyjnej
przez system SCADA
System SCADA firmy Pinomatic pomaga znacznie
zwiększyć stopień wykorzystania linii dzięki scentralizowanej kontroli. Wprowadzanie ustawień zajmuje mniej czasu, ponieważ można je wykonać z
jednego miejsca, a możliwe zakłócenia można szybko zlokalizować i wyeliminować, bez marnowania
czasu na poszukiwanie przyczyny zakłócenia.
Często system SCADA jest również podłączony
do maszyn do obróbki drewna innych dostawców
maszyn.
Dla każdego produktu wyprodukowanego na linii można stworzyć plan produkcji. W systemie
SCADA staje się on "formułą", która zawiera ustawienia techniczne, według których kontrolowane są
maszyny liniowe.
System SCADA można również włączyć do
różnego rodzaju statystyk i raportów produkcyjnych.
Instrukcje obsługi i konserwacji, a także inne
dokumenty, można również dodać do systemu
SCADA.

Produkcja CLT
(tarcica klejona krzyżowo)
Pinomatic może dostarczyć mechanizację do produkcji CLT oraz zaoferować indywidualne rozwiązania linii produkcyjnych.
W zalezności od przeznaczenia i potrzeb
powierzchnia elementów może być kompletnie
wykończona łącznie z polerowaniem. Deski przeznaczone do paneli muszą byc połączone na
mikrowczepy oraz przestrugane w tej samej firmie.
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Produkcja klejonych
belek nośnych
(Glulam)
Pinomatic przeprowadzał mechanizację różnej wielkości linii do produkcji klejonych belek konstrukcyjnych i posiada szeroką wiedzę i doświadczenie na
tym polu.
W przypadku linii do klejenia warstw klejących
dostarczamy urządzenia wejscia do prasy do sortowania jakościowego lameli i przygotowywania partii lameli, co można wykonać za pomocą "formuł"
wykonanych przez system SCADA dostarczony
przez firmę Pinomatic. Na końcu linii prasowania
znajdują się urządzenia do oddzielania i układania
sklejonych belek.
Belki z drewna klejonego można przyciąć do
długości na linii strugania. Po struganiu sprawdzana jest jakość glulamu i w razie potrzeby można
je prowadzić do stanowiska naprawczego.
Na końcu linii belki konstrukcyjne są
układane w stosy i pakowane.
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Produkcja sklejki
Pinomatic może dostarczyć sztaplarki i urzadzenia rozładowujące do przemysłu sklejkowego a także wiele
rozwiązań mechanizacyjnych.
W sztaplarkach jest używana technologia prózniowych chwytakow kasetowych. To rozwiązanie jest
bardzo elastyczne i zapewnia niskie koszty w produkcji
bo pozwala przenosić różne elementy pod względem
powierzchni jak i wymiarów w tym samym czasie jak
np. sklejka surowa jak i foliowana.
Pinomatic posiada także w swojej ofercie
obrotnice dla przemysłu sklejek. Mogą być one
używane do obracania pakietów sklejki czy forniru.
Pakiet są dostarczane do obrotnicy i odbierane z
obrotnicy z tej strony. Oznacza to, że potrzebne jest
niewiele miejsca aby zainstalować taką obrotnice. W
tym momencie dostępne są dwa rozmiary obrotnic.

Ręczne urządzenie
podnoszące
Firma Pinomatic opracowała ręczne urządzenie podciśnieniowe, które można podłączyć do dźwigu halowego. Typowe cele, w których można zastosować to urządzenie podnoszące, obejmują przenoszenie ciężkich elementów, takich jak sklejka, LVL lub deski drewniane.
Urządzenia podnoszące produkowane są zgodnie
ze specyficznymi potrzebami klienta. Urządzenia
podnoszące są wyposażone w zasilacze awaryjne UPS
w przypadku niespodziewanego przerwania zasilania.
Urządzenie podnoszące jest oznakowane znakiem
CE.

Produkcja LVL
Do produkcji LVL, Pinomatic dostarcza różne rodzaje
linii produkcyjnych do niestandardowego cięcia i pakowania elementó płyt, w zależności od potrzeb i przestrzeni fabrycznej klienta.
Linie składają się ze sprzętu mechanizacji i urządzeń do obsługi sztapli. Dostarczamy również różnego rodzaju piły do rocinania i przycinania płyt i belek
LVL.
Często szlifowanie kalibracyjne, rozcinanie, struganie
i zabezpieczanie przed wilgocią odbywa się również
na liniach LVL.
W urządzeniach do układania w sztaple oraz do
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ich rozkładania stosowana jest opatentowana technika prózniowa.

Produkcja płyt klejonych
Pinomatic produkuje kompletne linie do klejonki
klejonej bocznie łącznie z prasami. Wiekszość produktów jest przeznaczona dla zakładów produkujących panele z róznych gatunków drzewa, ale linie są dostarczane również dla zakładów produkujących okna i drzwi.

INNOVAPRESS
Prasa Pinomatic INNOVAPRESS działa w ruchu
ciągłym. Na przodzie prasy jest tzw. ”gorący
element”, klej jest szybko aktywowany co umozliwia skrócenie czasu prasowania. Na końcu prasy
znajduje się sekcja chłodząca.
Prasa podgrzewana jest odpowiednikiem pras
w których są gorace półki, ale jej działanie jest
prostsze i nie wymusza szlifowania elementów
przed prasowaniem oraz zapewnia pracę ciągłą.
Nanoszenie kleju odbywa się przez opatentowany aplikator Pimomatic, który umozlwia nanoszenia kleju z prędkością do 300 mb na minutę. Prasa
może być wyposazona w grzebień albo aplikator w
formie natryskiwacza. Ustawianie pracy prasy jest
bardzo proste dzieki procesowi automatyzacji.

SMARTPRESS
Prasa Pinomatic SMARTPRESS jest zaprojektowana
do małej i średniej produkcji. Jakość klejomych
paneli jest taka sama jak z pras o wysokich wydajnościach.
SMARTPRESS działa w sposób ciągły i jest
wyposazona w konstrukcje grzanej płyty. Mozna na
niej kleić zarówno drewno iglaste jak i liściaste.
Dzięki procesowi grzania sklejenie jest uzyskiwane
w ciagu 3 minut w czasie przejścia panelu przez
prasę.
Dostarczyliśmy ponad 100 pras do zakładów na
całym świecie.
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Produkcja drzwi
Firma Pinomatic dostarczyła wiele rozwiązań linii
produkcyjnych i ma doświadczenie w ponad 100
udanych projektach w różnych fazach produkcji
drzwi. W rezultacie klienci mają bardziej
konkurencyjną i rentowną produkcję dzięki
zwiększonym zdolnościom produkcyjnym, co wynika z eliminacji wąskich gardeł produkcyjnych na
istniejących liniach produkcyjnych i dzięki
poprawie ergonomii pracy.

Do wykańczania i lakierowania drzwi dostarczamy automatyczne linie o wysokiej wydajności, z
których najnowsza wersja rozwojowa jest wyposażona w roboty. Drzwi robią dwa cykle na linii, tak że
obie strony drzwi są malowane, roboty również
obracają drzwi. Sztaple drzwi poruszają się automatycznie.

Oferujemy kompletne dostawy linii do wyposażania i pakowania drzwi. Linia oferuje doskonałą
ergonomię pracy, ponieważ drzwi nie są ręcznie
podnoszone ani obrabiane na żadnym etapie. W
produkcji liniowej produkcja jest również systemowo płynna i wydajna.
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Przemysł okien
Dla przemysłu okien dostarczamy linie, gdzie maszyny drzewne połączone są w jedną jednostkę. Nasze dostawy rozpoczynają się od prostych, ma-łych
linii aż do linii o wielkich wydajnościach i długościach ponad 400 metrów.
Dostarczamy rozwiązania do produkcji komponentów okien takich jak np. ramy jak i kompleksowe rozwiązania wraz z pakowaniem.

Produkcja palet
transportowych
Pinomatic produkuje linie dla przemysłu palet transportowych. Sztaplarki i urządzenia rozładowujące
mogą być użyte zarówno do podawania komponentów do produkcji palet ja i do układania
gotowych palet.
Opracowaliśmy specjalne chwytaki dla naszych
sztaplarek i rozsztaplarek przeznaczonych dla
przemysłu palet. Te chwytaki pracują zarówno z
tarcicą z oflisami jak również z pakietami w którym
nie ma pełnych warstw. Dla chwytaków mechanicznych pył, trociny, żywica nie stanowią problemu.
Mamy rozwiązania podające bezpośrednio materiał
do kaset paleciarki.
Pinomatic rozwinął także system kamer,
który rozpoznaje oflisy i obraca deskę do
właściwej pozycji przed załadowaniem
do kasety.
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Panele, fryzy i produkcja
materiałów podłogowych
Do paneli i produkcji materiałów podłogowych dostarczamy linie począwszy od strugania, łączenia
na mikrowczepy poprzez lakierowanie paneli, wyprasek, pokrywanie paneli z MDF jak i do gotowyh
parkietów.
Gotowe produkty mogą być spakowane na linii
pakującej Pinomatic.

Produkcja meblowa
Pinomatic dostarcza sprzęt sztaplujący i rozładowujący łącznie z systemem podajników do elementów z litego drewna jak i komponentów meblowych. Posiadamy tutaj również szybkie modele wyposażone w serwomotory.
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Wiecej informacji uzyskasz
kontaktując się z nami!

Pinomatic Oy
Pohjolantie 7
61800 Kauhajoki
FINLAND
Tel.
+358 20 741 9720
e-mail
pinomatic@pinomatic.fi
Internet www.pinomatic.fi
Partnerzy Pinomatic na swiecie:
Patrz www.pinomatic.fi -> CONTACT
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