
 

G.00 HPP 350/43/43 

 

PILARKA DO ROZKROJU PŁYT, typ HPP 350 

 

Automatyczna pilarka do dokładnego i bez wyrwań 

rozkroju oklejonych i nieoklejonych płyt 

drewnopochodnych i o podobnym wykorzystaniu. 

Tablica sterowania i ogranicznik kątowy 

z prawej strony. 

 

 

1. Najważniejsze cechy 

- HOLZMA ecoLine: oszczędność energii aż do 20% 

  > przycisk Standby 

  > silniki - 1 klasa energetyczna (EFF1) 

  > sterowanie ciśnienia powietrza 

    w stole poduszkowym 

    uwzględniające wagę pakietu / płyty 

    (w połączeniu z opcją nr 2506) 

  > redukcja ilości zużywanego powietrza 

    o ponad 15% 

- trzy 2-palcowe chwytaki 

- patent HOLZMY: centralne urządzenie docisku 

  kątowego 

- motoryczne przestawianie piły podcinającej 

- stół maszyny w całości wyposażony w dysze 

- prędkość belki podającej: 90 m/min. 

- posuw wózka piły: 1 - 150 m/min. 

- sterowanie CADmatic z grafiką przebiegów w 3D 

- 19-calowy płaski monitor TFT dotykowy 

- najszybsza maszyna w swojej klasie: 

  - czas rozkroju (EU)                     142 s. 

  - czas rozkroju (poza EU)             125 s. 

  (szczegóły: patrz prospekt HOLZMY!) 

 

2. Tylny stół maszyny 

 

Pozycjonowanie podawanego materiału 

następuje na tylnym stole maszyny, 

wyposażonym w wysokiej jakości szyny rolkowe. 

 

Zaleta: 

+ bezpieczne transportowanie materiału 

 

3. Belka podająca 

 

Sterowana poprzez program belka podająca 

za pomocą mocnych chwytaków 

pozycjonuje równo przy linii cięcia 

materiały przeznaczone do rozkroju. 

 

Zalety: 

+ prowadnica belki podającej wykonana 

  jako podwójny wspornik T -> niezmienna 



  dokładność pozycjonowania! 

+ napęd poprzez listwę zębatą i mniejsze koło 

  zębate -> nie ma konieczności smarowania! 

+ bezdotykowy, elektromagnetyczny system 

  pomiarowy: 

  - dokładność pozycjonowania +/- 0,1 mm/m! 

  - nie podlega zużyciu! 

  - nie wymaga konserwacji! 

  - pomiar następuje niezależnie od systemu 

    napędowego! 

+ krótkie, mocne chwytaki: 

  - żadnych negatywnych działań podnoszących 

  - materiał zostaje dociśnięty do podstawy 

    chwytaka -> bez przesunięć! 

+ aktywny system bezpieczeństwa opracowany 

  przez Holzmę -> bez przeszkadzających płotków 

  zabezpieczających! 

 

4. Stół maszyny (korpus) 

 

Przedni stół maszyny wyposażony jest 

w wielkopowierzchniowe nakładki pokryte 

odpornymi na ścieranie płytami 

żywiczno-fenolowymi z odpowiednimi 

wyżłobieniami na chwytaki. 

 

Zalety: 

+ bez wyfrezowań w stole maszyny -> zostaje 

  zachowana pełna stabilność! 

+ łatwa, tania wymiana płyt żywiczno-fenolowych 

  w przypadku zużycia! 

+ stół maszyny w całości wyposażony w dysze: 

  - bezpieczny transport materiału! 

  - optymalne podawanie materiału we wstęgach! 

 

5. Belka dociskowa 

 

Optymalne unieruchomienie płyt na stole 

maszyny. 

 

Zalety: 

+ sztywna, aluminiowa belka dociskowa: 

  - mniejsza waga własna, dzięki temu 

    mniejsze zużycie cylindrów! 

  - ciśnienie ustawiane na manometrze 

    jest dokładnie zachowane! 

+ obustronne prowadzenie belki dociskowej 

  poprzez zębatkę: 

  - siła docisku identyczna na całej 

    powierzchni! 

  - bez wychyleń (równoległe wyrównanie) 

    -> bez uszkadzania materiału! 

+ belka dociskowa z wyżłobieniami na chwytaki: 

  - minimalne przycięcie -> optymalne 

    rozcięcie! 



+ automatyczne sterowanie wysokości belki 

  dociskowej -> znaczne skrócenie czasu cyklu! 

+ optymalna wydajność odciągu poprzez minimalne 

  otwarcie belki docikowej: 

  - wartości emisji będą znacznie poniżej 

    wartości granicznych! 

 

6. Wózek piły + urządzenie docisku kątowego 

Wózek piły wykonany jako mocna, stalowa 

konstrukcja jest wyposażony w piłę główną 

i piłę podcinającą oraz opatentowane 

"urządzenie centralnego docisku kątowego". 

 

Zalety: 

+ masywny, stalowy korpus wózka piły 

  (ok. 300 kg): 

  - wytrzymały na skręcanie! 

  - kierunek rozkroju do liniału kątowego 

    -> bez przesunięć płyt! 

+ wyważony wózek piły: 

  - minimalne zużycie rolek! 

  - bez dodatkowych rolek przytrzymujących! 

+ napęd poprzez zębatkę i mniejsze koło zębate: 

  - bez konieczności smarowania! 

  - nie powstają wibracje / zachowane dokładne 

    pozycjonowanie = najwyższa jakość rozkroju! 

+ 10 lat gwarancji na prowadnice wózka piły 

  (przy pracy na 1 zmianę)! 

+ motoryczne ustawianie piły podcinającej 

  na pulpicie obsługi -> minimalny czas 

  przezbrajania! 

+ optymalna wymiana brzeszczotów pił 

  poprzez system szybkiej wymiany "Power-Loc"! 

+ automatyczne, płynne ustawianie wysokości 

  cięcia - redukcja czasu cyklu! 

+ patent HOLZMY: centralne urządzenie docisku 

  kątowego: 

  - obniża czas cyklu w porównaniu 

    z konwencjonalnymi systemami do aż 25 %! 

  - docisk pasków możliwy na całej długości 

    rozkroju! 

  - siła docisku regulowana elektrycznie 

    -> cienkie i wrażliwe płyty 

    mogą być automatycznie dociskane! 

 

7. Power Control: CADmatic 4 - Professional - 

 

Najnowocześniejszy system sterowania stworzony 

specjalnie dla potrzeb produkcji. 

 

a) sprzęt 

 

+ SPS sterowanie zgodne z normą międzynarodową 

  IEC61131 

+ system operacyjny: Windows XP (US) embedded 



+ płaski monitor TFT: 19-calowy, dotykowy 

+ napęd DVD 

+ port USB / modem (analogowy) 

 

b) oprogramowanie 

 

+ wskazywanie planów rozkroju w ruchomej 

  grafice (2-D/3-D) 

+ możliwość podłączenia do sieci 

+ zintegrowane zarządzanie narzędziami 

  z podaniem ich zużycia 

+ diagnoza błędów z grafiką i sekwencjami video 

 

c) program optymalizacji 'CAD-Plan 4' 

 

Program optymalizacji do rozkroju płyt 

bezpośrednio przy sterowaniu pilarki: 

 

+ możliwość zapisu list elementów, płyt 

  i parametrów 

+ uwzględnia cięcia czołowe i ponowne, 

  późniejsze cięcie tego samego elementu 

+ do 99 pozycji zapisu 

+ każda pozycja może zawierać do 999 elementów 

+ 15 różnych formatów płyt 

 

Dane techniczne 

 

wystawanie brzeszczotu piły     80 mm 

posuw wózka piły: 

        do przodu                1 - 150 m/min. 

        do tyłu, stały           150 m/min. 

 

prędkość belki podającej: 

        do przodu                90 m/min. 

        do tyłu                   90 m/min. 

(w krajach UE do przodu = 25 m/min.) 

 

automatyczne sterowanie wysokością 

 belki dociskowej                              tak 

automatyczne sterowanie wysokością 

 cięcia                                         tak 

ustawiana siła nacisku belki dociskowej      tak 

ustawiana siła zacisku chwytaków              tak 

stół maszyny w całości wyposażony w dysze    tak 

 

docisk boczny 

        min. szer. docisku        0 mm 

        max szer. docisku         całkowita dł.cięcia 

 

silnik piły głównej               13,5 kW 

silnik piły podcinającej          2,2 kW 

napięcie robocze                  400 V (+10% /-5%) / 50 Hz 

wartość przyłącza elektrycznego 

przy silniku piły głównej: 



                                   13,5 kW = 20 kW 

wysokość robocza                  920 mm 

 

brzeszczot piły głównej         350 x 4,4 x 60 mm 

brzeszczot piły podcinającej   180 x 4,4 - 5,4 x 45 mm 

 

wymagane ciśnienie powietrza     6 bar 

zapotrzebowanie 

  na sprężone powietrze           150 NL/min. 

prędkość powietrza na króćcach   ok. 26 m/s. 

podciśnienie min.                 1200 Pa 

ilość odciąganego powietrza      3800 m3/h 

przyłącze odciągu 

  kanału dla wiórów               1 szt. 180 mm 

przyłącze odciągu 

  belki dociskowej                1 szt. 150 mm 

 

temperatura robocza min.         + 5 stopni 

temperatura robocza max          + 35 stopni 

Jeśli podane wartości nie mogą być zachowane, 

to trzeba zastosować agregat chłodzący 

(nr sprzed. 6750). 

 

Standardy jakości: 

- CE, GS, FPH 

- dokładność pozycjonowania: +/- 0,1 mm/m 

Wartości odnoszą się do materiału wolnego 

od naprężeń i brzeszczotu piły o dobrej 

jakości. 

 

 

Dane maszyny specyficzne dla Klienta 

 

 

HPP 350/43/43 

 

długość cięcia                           4300 mm 

szerokość cięcia (droga przemieszczania 

 belki podającej)                        4250 mm 

szyna rolkowa (element 10-torowy)  1 szt. 

szyna rolkowa (element 2-torowy)    5 szt. 

chwytaki                                  6 szt. 

 z tego trzy pierwsze 2-palcowe, 

 pozostałe 1-palcowe, podziałka 

 75/275/475/1050/1850/3450 mm 

 mierzone od liniału kątowego do środka 

 chwytaka 

możliwe 2 dodatkowe 2-palcowe chwytaki 

 poz. 175/375 mm 

możliwe 2 dodatkowe 1-palcowe chwytaki 

 poz. 650/2650 mm 

stół poduszkowy z rolkami 

 2160 x 800 mm                            1 szt. 

 2160 x 650 mm                            3 szt. 

dmuchawa centralna                        1 szt. 



podziałka dysz w stole                70 x 70 mm 

 

 

N.02 Usługa: 0036    1 raz 

PAKIET ETYKIETOWANIA   BR 3 / 4 / 5 

Pakiet obejmuje: 

1) etykietowanie z grafiką elementów 

  > graficzne przedstawianie informacji o obrzeżach, 

         rysunków obróbczych i rysunków elementów 

2) program etykietowania 

3) drukarkę etykiet Pica 108 

  > stacja drukowania termicznego 

  > dane techniczne: 

         szerokość etykiet:   max. 110 mm 

           min.    15 mm 

        szerokość drukowania:           108 mm 

        rozdzielczość:             300 dpi 

        prędkość drukowania:      100 mm / s. 

        średnica tuleji (etykiety):   40 mm 

        średnica rolki:   max. 180 mm 

        automatyczne urządzenie rozwijające:      tak 

        automatyczne urządzenie nawiające:      tak 

 

     Drukarka jest zainstalowana w osobnej obudowie,  

     W obszarze liniału kątowego. 

 

 

N.04 Numer: 1215    1 raz 

CHWYTAK 1-PALCOWY  TYP 230/250/350 

Poz.: 2650 mm 

 

E.02 Usługa: 6200    1 raz 

 PRZENOSZENIE DANYCH ONLINE + PORT USB 

   

 Zakres funkcji: 

 przenoszenie danych optymalizacji (pliki SAW) do piły 

 możliwość podglądu aktualnej kolejności programów  

sterowania CADmatic z komputera w biurze  

i sprawdzenia: 

+ które zlecenie jest aktualnie wykonywane; 

+ jak długo będzie ono jeszcze trwało; 

+ które zlecenie będzie wykonane jako kolejne; 

+ które zlecenia były tego dnia już wykonane (historia). 

 Funkcja chat pomiędzy pilarką / obsługującym  

a komputerem w biurze (wymiana informacji) 

 HOLZMA USB-Stick  

 

D.95 Usługa: 8332    1 raz 

 TEKST DOKUMANTACJI I STEROWANIA: PO POLSKU 

  

Zakres dostawy: 

1. instrukcja obsługi po polsku: 

        składająca się z instrukcji obsługi 

        i konserwacji, wydrukowana na papierze A4 

        i w formie elektronicznej na płycie CD-ROM 



2. teksty obsługi na monitorze po polsku 

        dla operatora maszyny, dla sterowań 

        CADmatic 3.0 lub 4.0 

3. oznaczenia części zamiennych po niemiecku, 

        na płycie CD-ROM 

 

 


