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STEBLO Arkadiusz Łodyga na targach DREMA

Urządzenia z każdej kategorii
- Wydarzenie, jakim są targi, to zawsze dobry moment, aby zaprezentować i wypromować nowe produkty. Podczas
tegorocznej DREMY przedstawimy szeroki asortyment urządzeń do klejenia i montażu drewna, a na naszym stoisku będzie
można zapoznać się z każdym z nich bezpośrednio podczas pracy - informuje Arkadiusz Łodyga z firmy STEBLO.
Opr. Alicja Bagnucka

Ściski i stojaki

i do obłogowania.

Z grupy ścisków i stojaków firma STEBLO zaprezentuje dwufunkcyjny stojak pionowy z płytą otworową. Na
przesuwnych ściskach założonych na
stojaku można produkować klejonkę.
Natomiast po zamocowaniu na płycie
otworowej osprzętu w postaci podtrzymek i docisków śrubowych bocznych
możliwe jest (z zastosowaniem ww. ścisków) klejenie konstrukcji ramowych
np. drzwi.

Prasy pneumatyczne trapezowe
W tej kategorii zaprezentowane zostaną prasy: dwustronna i jednostronna. Można je z powodzeniem
wykorzystać do produkcji klejonki,
blatów, parapetów, siedzisk, stopni
schodowych, belek, krawędziaków

Prasy montażowe
Firma STEBLO podczas poznańskich targów zaprezentuje również ramę wyposażoną w płytę otworową oraz belki
wyrównujące do kąta prostego. Duża powierzchnia pola roboczego oraz bogaty
wybór osprzętu mocowanego na płycie
otworowej pozwalają na wykonywanie
wielu różnych operacji:
a) po dołączeniu siłowników urządzenie gotowe jest do montażu elementów
drewnianych o różnych kształtach i gabarytach, np.: drzwi, okna, elementy ramowe, fronty meblowe, elementy przestrzenne;
b) po zamocowaniu belek dociskowych
uruchamianych przeponą pneumatyczną można produkować klejonkę;

Stojak z płytą otworową.

Prasa trapezowa jednostronna.

c) po założeniu odpowiedniej formy możliwe jest także klejenie elementów warstwowo w łuki.
Podane przykłady nie wyczerpują
wszystkich możliwości urządzenia, które oferowane jest standardowo w dwóch
wersjach w zakresie wysokości pola roboczego, tj. H = 2000 mm i H = 1500 mm.

tacją techniczno-ruchową maszyn.
Przedsiębiorstwo zapewnia również
fachowe doradztwo przy wyborze

Prasy do klejenia na długość
Na stoisku będzie można zobaczyć prasę
pneumatyczną przelotową do klejenia na
długość i pod dowolnym kątem, na różne łączenia. Za pomocą tego urządzenia
możliwe jest klejenie belek, elementów
ramowych i kształtowych oraz łuków.

Więcej maszyn w salonie

Prasa trapezowa dwustronna.
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W salonie STEBLO w Nowym Tomyślu, na ul. Leśnej 11, można obejrzeć
firmowe urządzenia, a także uzyskać
wyczerpujące informacje techniczne
oraz zapoznać się z pełną dokumen-

Prasa montażowa z płytą otworową.

optymalnego urządzenia, najlepiej dostosowanego do indywidualnych potrzeb kupujących.

