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Alege următorul pas pentru afacerea ta.

 profit H80
Centrul de prelucrare CNC 



 Centrul de debitare, găurire și frezare profit H80 aduce producţia de mobilier de înaltă performanţă 4.0 
în secţiile moderne de producţie ale producătorilor de mobilă.   Mobilierul realizat complet cu toate 
găurile, canelurile și îmbinările necesare este produs într-un singur ciclu de producţie, printr-o simplă  apăsare 
a unui buton.   Tehnologia „Nesting’’ de ultimă generaţie de pe H80 asigură economie sporită de material 
și timp.   Disponibil în variantă cu automatizare completă, suprafaţa de lucru a CNC-ului profit H80 poate 
fi extinsă cu diferite unităţi de încărcare și descărcare, obţinând astfel o productivitate maximă. 

 
 Centrul de prelucrare CNC profit H80 din gama de soluţii inteligente de producţie 
F4®Solutions este răspunsul pentru producţia de mobilier a viitorului. 

 Bine aţi venit în era producţiei 
de mobilier 4.0 
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10kW sau 12kW
Electromandrină
cu mandrină HSK 
pentru prinderea 
sculelor

Utilizarea ușoară 
a ventuzelor

Fiecare lungime a 
sculei este stocată 
în baza de date a 
echipamentului 
(woodflash software) 
cu precizie de sutime 
de milimetru

Magazie de scule 
acoperită, reglabilă 
pe înălţime

Diferite opţiuni 
ale limitatorului 
pentru flexibilitate 
suplimentară

Varianta standard, fără unităţi 
încărcare-descărcare

Afișajul de stare cu 
5 culori informează 
despre starea curentă 
a CNC-ului
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 F4®Solutions, soluţia software integrată 
pentru producătorii de mobilă. 

Tăiere, găurire și frezare în orice formă dorită, toate într-un singur proces de prelucrare

 Tăiere CNC 
 Încărcaţi panoul, porniţi tăierea - după încărcare, profit H80 funcţionează fără operator, nu este necesară nici o manipulare suplimentară. 

 Găurire CNC  
 Economisiţi timp cu fiecare ciclu de găurire:   Transportul suplimentar al pieselor de la CNC către mașinile de găurit este eliminat prin 
combinarea aplicaţiei de tăiere CNC și găurire CNC într-o singură operaţie. 

 Frezare CNC  
 Masa de lucru plină „matrix’’ poate f i echipată cu ventuze de f ixare, asigurându-se astfel o frezare la fel de eficientă ca pe 
CNC-urile standard.   Proiectarea ”tip gantry” (pod mobil) cu prindere pe două laturi a profit H80 garantează o precizie și o 
repetabilitate maxime.   Transmisia pinion-cremalieră în direcţiile X și Y asigură viteze maxime de traversare pentru cei mai 
scurţi timpi de procesare și de schimbare a sculelor. 

Încărcare Prelucrare

 F4®Solutions asigură un proces de producţie complet și ef icient cu f iecare piesă de mobilier.   
Instrumentele software vă garantează eficienţă în întregul lanţ de producţie:   proiectaţi piese de mobilier 
personalizate și utilizaţi vizualizarea 3D integrată pentru a-i convinge până și pe cei mai exigenţi clienţi.  
 Transmiterea detaliată a datelor către centrele de prelucrare sau procesarea datelor prin F4®Nest, 
software-ul intern pentru optimizarea procesului de prelucrare, este soluţia F4®Solutions care contribuie la 
eficienţa producţiei pentru că echipamentulu poate fi integrat în reţeaua de producţie a companiei. 
Prin această soluţie, intri rapid în lumea producţiei 4.0! 
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Descărcare

PLANIFICARE - PREZENTARE - CALCULAȚIE 
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Sistemul de etichetare pentru eficientizarea 
etapelor de producţie.

Ușa de acces pentru întreţinere, situată în 
partea din spate a capotei face ca unitatea de 
frezare să fie ușor accesibilă, în mod ergonomic 
și rapid.

Axa C este opţional disponibilă ca a patra 
axă și se interpolează (360) cu o interfaţă cu 
aer comprimat pentru prinderea agregatelor 
de lucru.

Așchiile finale sunt extrase complet prin 
extracţia pe sub masă dintre banda 
transportoare și masa de lucru.

 Datorită modului de control inteligent al 
zonelor de vacuum, acestea pot fi comutate fie 
în modul complet automat, fie în modul control 
manual în funcţie de mărimea piesei de lucru.  
 De ex.:   H80 21.31 cu 10 zone de vacuum.  

Datorită controlului automat al conectorului de 
vacuum, capacitatea maximă de extracţie este 
îndreptată în mod optim spre zonele de 
prelucrare respective.

 Sistemul de exhaustare al benzii transportoare 
curăţă suprafaţa pieselor de prelucrat în timpul 
transportului acestora către zona de lucru.  
 Acest lucru garantează că etichetele vor rămâne 
în poziţie pe suprafaţă fără praf. 
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DH 8 DH 12 DH 16

Cap de găurire
 Indiferent dacă utilajul va fi utilizat doar pentru fabricarea corpurilor sau 
va fi utilizată pentru un proces complet de producţie, puteţi decide care este 
configuraţia capului de găurire care este potrivită pentru nevoile 
dumneavoastră.   Alegeţi între un cap de găurire care are doar axe verticale 
sau un cap cu axe și pânză circulară pentru caneluri pentru prelucrare 
verticală și orizontală.   Motor controlat prin invertor, cu până la 7.500 rpm. 

Agregate de prelucrare opţionale
 Utilizarea standardizată a grupurilor de lucru permite aplicatii aproape 
nelimitate cu profit H80.   Cu interfaţa de aer comprimat deja integrată cu 
funcţie de suflare și răcire, chiar și cele mai personalizate unităţi sunt
compatibile pentru aplicaţii speciale. 

 Alinierea materialelor panoului are loc direct 
pe masa de ridicare și se face sincronizare 

automată pentru procesarea pe zona de lucru.  
 Acest lucru economisește timp și sporește 

productivitatea. 

La încărcarea automată, masa de ridicare poziţionează 
pachetul de panouri direct la înălţimea de lucru 
corespunzătoare.

Capacul de protecţie pentru magazia de scule 
liniară reglabilă, protejează în mod optim 

soclul de preluare a sculei împotriva așchiilor 
și prafului, asigurând cele mai scurte cicluri de 

schimbare. Acesta 
poate găzdui până la 
12 unelte și 3 unităţi.

Masa plină de lucru de tip „nesting’’ cu geometrie 
optimă permite suportul complet al panourilor de 
orice dimensiune și design, garantând poziţionarea 

exactă și fixă.

www.format-4.com

 Clamex-P 

Dispozitiv plutitor

Nișă de blocare

Agregat tăiere fină

 Agregat indexabil  

Unitate de nivel scăzut

FELDER GRUPPE ROMÂNIA 
Showroom: Str. Turnu Măgurele 270D, Clădirea Cavar Center, Corp B, Parter, Sector 4, 041713 - București  
 Mașinile sunt ocazional ilustrate cu echipamente opţionale.   Preţurile, datele tehnice și erorile de tipar pot fi 

modificate fără notificare. 
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 L1 [mm]  B1 [mm]  L2 [mm]  B2 [mm] 
 H80 16.38  3720 mm  1530 mm  7050 mm  3900 mm 
 H80 21.31  3090 mm  2100 mm  6400 mm  4500 mm 
 H80 21.38  3720 mm  2100 mm  7050 mm  4500 mm 

*Dimensiunile variază atunci când se folosește echipament special

Opţiuni de automatizare
Indiferent dacă este utilizat ca o mașină autonomă sau ca o celulă complet automatizată, profit H80 
oferă diferite opţiuni de automatizare pentru creșterea eficienţei și scurtarea ciclurilor de prelucrare.

L1

B1

L2

B2

Garnituri suplimentare pentru condiţii de funcţionare extreme

 Identificarea mărcilor înregistrate:   Pentru prelucrarea materialelor din plăci imprimate din industria publicitară, 
o cameră asigură cea mai mare precizie de prelucrare prin recunoașterea automată a mărcilor înregistrate 
imprimate pe piesa de prelucrat 

Numeroasele soluţii inovatoare pentru răcirea pieselor de prelucrat, pentru creșterea duratei de viaţă a sculei, 
pentru îmbunătăţirea calităţii suprafeţei sau pentru îndepărtarea optimă a așchiilor garantează productivitate 
maximă și, prin urmare, mai mult profit.

Prelucrarea materialelor plastice și a celor 
compozite cu c-tech de la Format-4
Cu opţiunile echipamentelor special dezvoltate ale Format-4 c-tech,
profit H80 devine mașina perfectă pentru prelucrarea materialelor plastice și compozite.

Varianta standard, fără unități 
încărcare-descărcare

Varianta cu descărcare automată

Varianta cu încărcare și descărcare automate

Varianta cu încărcare și descărcare automate
cu o conexiune de stocare

FELDER GRUPPE 
ROMÂNIA
Telefon: 0731-335337
E-mail: felder@felder.ro
Showroom: Str. Turnu Măgurele 270D, 
Clădirea Cavar Center, Corp B, Parter, 
Sector 4, 041713 - București
www.felder-gruppe.ro
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