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RYNEK WYMAGA
zmiany w procesach produkcyjnych, która po-
zwoliłyby na przyjęcie jak największej ilości 
zamówień, przy równoczesnym zachowaniu 
wysokich standardów jakości, personalizacji 
produktów, zachowaniu krótkich i pewnych ter-
minów wykonania oraz zaspokojeniu potrzeb 
nawet najbardziej kreatywnych architektów.

NIEWIELKA INWESTYCJA,
OGROMNE KORZYŚCI

BIESSE ODPOWIADA
oferując rozwiązania technologiczne, które 
wzmacniają i wspierają umiejętności techniczne 
i znajomość procesów i materiałów. 
Jade 200 to gama jednostronnych okleiniarek au-
tomatycznych stworzonych z myślą o rzemieśl-
nikach oraz przedsiębiorstwach, które poszukują 
prostoty, elastycznych rozwiązań w ograniczo-
nych przestrzeniach oraz metod produkcyjnych 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
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JADE 200
 ZBUDOWANA NA MIARĘ WYMAGAŃ OBRÓBCZYCH
 DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE W KAŻDYM RODZAJU OBRÓBKI
 NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTU KOŃCOWEGO
 INNOWACYJNA TECHNOLOGIA DLA WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI.
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ZBUDOWANA NA MIARĘ 
WYMAGAŃ OBRÓBCZYCH

Okleiniarki Jade to kompaktowe i solidne maszyny zbudowane na miarę 
szczególnych wymagań obróbczych. Mogą zostać w późniejszym czasie 
przekonfigurowane, aby sprostać nowym wymogom produkcyjnym.

Zespół cykliny obrzeża Zespół szczotekZespół cykliny kleju

Zespół kapówekZespół klejącyZespół frezowania 
wstępnego

Zespół frezowania obrzeża

Zespół zaokrąglający naroża

JADE 240  Dostępne konfiguracje
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JADE     200

Nowy design kabin czyni maszynę idealnie ergonomiczną, ułatwiając 
operatorowi zarówno obróbkę, jak i konserwację i zapewniając mu duże 
pole manewru. 

JADE 225  Dostępne konfiguracje 

Zespół cykliny obrzeża Zespół szczotekZespół cykliny kleju

Zespół kapówekZespół klejącyZespół frezowania 
wstępnego

Zespół frezowania obrzeża
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PRECYZJA
I DOKŁADNOŚĆ
Wysoka jakość produktu końcowego oraz redukcja 
czasu obróbki to efekty szczególnych rozwiązań 
stworzonych do wspierania codziennej pracy.

Zespół frezowania wstępnego wyposażony jest w dwa silniki 
automatycznie aktywowane, co zapewnia idealne wykończe-
nie. Automatyczny system zapewnia doskonałe pozycjono-
wanie frezu w zależności od grubości obrabianej płyty.

Regulacja różnicy temperatur pomię-
dzy zbiornikiem na klej a rolką rozpro-
wadzającą klej umożliwia optymalne 
okleinowanie. Automatyczne urządze-
nie pozwala uniknąć przegrzania się 
kleju podczas gdy maszyna nie jest 
używana. Wewnętrzna warstwa teflonu 
umożliwia łatwą i szybką konserwację. 
Automatyczne urządzenie przycinające 
obrzeża 3mm.
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JADE     200

Zespół kapówek usuwa nadmiar obrze-
ża z przodu i z tyłu płyty za pomocą 
dwóch silników o wysokiej częstotli-
wości zapewniających niezawodność 
i precyzję cięcia. Zespół obcinający 
obrzeże może zostać pochylony auto-
matycznie z panelu kontrolnego (od 0 
do 15 stopni).

Zespół frezowania obrzeża góra/dół do 
frezowania obrzeży jest wyposażony 
w dwa silniki o wysokiej częstotliwości 
oraz pionowe/poziome obrotowe kopia-
ły dyskowe.
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ROTAX
ELECTRO
SPIND
LES

TECHNOLOGIA NA WYŁĄCZNOŚĆ
Biesse projektuje i wykonuje bezpośrednio wszystkie najwyższej 
jakości części do swoich maszyn.

Seria elektrowrzecion Rotax jest montowana standardowo i 
wyłącznie we wszystkich okleiniarkach Biesse. Jest to ta sama 
technologia, która jest wykorzystywana w serii najbardziej 
zaawansowanych technologicznie okleiniarek oraz w centrach 
obróbczych sterowanych numerycznie. Elektrowrzeciona Rotax, 
zaprojektowane i wykonane przez HSD, firmę będącą liderem w 
sektorze, zapewniają dużą moc i najwyższy standard wykończenia 
przy niewielkich wymiarach i stanowią maksimum doskonałości  
w dziedzinie inżynierii.
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ROTAX
ELECTRO
SPIND
LES
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OKLEINOWANIE
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Zespół zaokrąglający naroża wyposażo-
ny w dwa silniki pozwala na zastosowa-
nie zaokrągleń nie tylko z przodu i z tyły 
płyty, ale również w jej górnej i dolnej 
części.

Zespół cykliny obrzeża usuwa niedo-
skonałości powstałe na poprzednich 
etapach obróbki na górnej i dolnej po-
wierzchni płyty.
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ROVER     B FTJADE     200

DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE

Zespół cykliny kleju umożliwia usunięcie nadmiaru 
kleju z górnej i dolnej powierzchni płyty, jako jedyny 
na rynku jest wyposażony w 4 siłowniki pneumatycz-
ne zapewniające najwyższą jakość wykończenia.

Rozwiązania technologiczne 
stworzone dla doskonałego 
wykończenia w każdym typie 
obróbki.

Zespół szczotek do oczyszczenia i pole-
rowania płyty.
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TECHNOLOGIA
PROSTA W UŻYCIU

Wizualizacja i zarządzanie temperaturą 
kleju na rolce i w zbiorniku.

Dotykowy panel kontrolny zapewnia proste i 
bezpośrednie programowanie przystępne dla 
każdego.

Łatwe sterowanie programami możli-
we dzięki intuicyjnemu interfejsowi do-
stępnemu w wielu językach.
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JADE     200

L

Dane techniczne i ilustracje nie są wiążące. Niektóre zdjęcia mogą przedstawiać urządzenia wraz z akcesoriami. Biesse Spa zastrzega sobie prawo do nanoszenia ewentualnych poprawek bez 
wcześniejszego uprzedzenia.

Szacowany poziom ciśnienia akustycznego A (LpA) podczas pracy na stanowisku operatora maszyny z pompami wirnikowymi Lpa=79dB(A) Lwa=96dB(A) Szacowany poziom ciśnienia aku-
stycznego A (LpA) na stanowisku operatora i poziom mocy dźwięku (LwA) podczas pracy z maszyną z pompami krzywkowymi Lwa=83dB(A) Lwa=100dB(A). Niepewność wymiaru K dB(A) 4.

Detekcja została przeprowadzona zgodnie z normami UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (moc dźwięku) oraz UNI EN ISO 11202: 2009 (ciśnienie akustyczne na stanowisku opera-
tora) podczas przechodzenia płyt. Wskazane wartości hałasu przedstawiają poziom emisji i niekoniecznie są bezpiecznymi poziomami operacyjnymi. Pomimo, że istnieje związek pomiędzy 
poziomami emisji i poziomami ekspozycji, nie może on być wykorzystywany dla rzetelnego ustalenia czy niezbędne są dodatkowe środki ostrożności. Do czynników, które warunkują poziom 
ekspozycji, na którą wystawieni są pracownicy, wliczyć trzeba czas trwania ekspozycji, cechy miejsca pracy, inne źródła pyłu i hałasu jak również liczbę maszyn i inne towarzyszące procesy. W 
każdym wypadku niniejsze informacje pozwolą użytkownikowi maszyny na dokonanie optymalnej oceny niebezpieczeństwa i ryzyka.

DANE  
TECHNICZNE

Prędkość
12 m/min

0.4-8 mm
Grubość obrzeża min/max

10-60 mm

Wysokość płyty min/max

Wysokość płyty 10-60 mm

Wysokość obrzeża 14-64 mm

Grubość materiału do okleinowania w rolkach/paskach 0.4-3/8 mm

Płyta 25 mm

Minimalna długość płyty 150 mm

Minimalna szerokość płyty (o długości mm 150) 85 mm

Minimalna szerokość płyty (o długości mm 250) 50 mm

Prędkość posuwu 12 m/min

System odpylający dla każdego zespołu roboczego 1 dysza średnica 100 mm

Przyłącze pneumatyczne 7 Bar

Pojemność zbiornika na klej (przybliżona) 2 Kg

Czas nagrzewnia się napełnionego do połowy zbiornika na klej do (przybliżony) 10 minut

Z zespołem frezowania wstępnego 8 kW

Z zespołem frezowania wstępnego & zespołem zaokrąglającym naroża 10 kW

L

Jade 225 4168 mm 

Jade 240 5213 mm 
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BIESSE SERVICE 
 Instalacja i start-up maszyn i urządzeń. 

 Training center do szkolenia pracowników 
technicznych Biesse, filii, dystrybutorów i 
bezpośrednio Klientów.

 Przeglądy, aktualizacje, naprawy, 
konserwacja. 

 Rozwiązywanie problemów i diagnostyka 
zdalna. 

 Aktualizacje oprogramowania.

500
pracowników technicznych Biesse Field we Włoszech i 
na świecie.

50
pracowników technicznych Biesse działających  
w tele-service.

550
pracowników technicznych u autoryzowanych 
dystrybutorów.

120
wielojęzycznych kursów szkoleniowych każdego roku.

SERVICE 
&PARTS

Bezpośrednia i natychmiastowa 
koordynacja pomiędzy Service i 
Parts dla zgłoszeń o interwencję. 
Personel Biesse oferuje wsparcie Key 
Customers w siedzibie lub u Klienta.
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Grupa Biesse promuje, podtrzymuje i rozwija bezpośrednie i konstruktywne relacje z Klientem, w celu poznania 
jego wymagań, doskonalenia produktów i usług posprzedażowych poprzez dwie jednostki temu poświęcone: 
Biesse Service i Biesse Parts.
Może również poszczycić się siecią globalną i wysoko wyspecjalizowanym zespołem, oferując na całym 
świecie usługi dla Klienta oraz wymianę części zamiennych do maszyn on-site i on-line 24/7.

BIESSE PARTS
 Oryginalne części zamienne Biesse oraz 
zestawy części dostosowane do modelu 
maszyny.

 Wsparcie w określeniu części zamiennej.

 Kurierzy DHL, UPS i GLS rezydujący w 
magazynach części zamiennych Biesse i 
liczne dzienne dostawy.

 Czas przetwarzania zoptymalizowany 
dzięki szerokiej sieci dystrybucji na świecie 
i zautomatyzowanym magazynom 
outsourcingowym z delokalizacją i 
automatycznymi magazynami.

92%
zgłoszeń dot. przestojów maszyn przetworzonych 
w ciągu 24 godzin.

96%
zgłoszeń terminowo przetworzonych.

100
pracowników działu części zamiennych  
we Włoszech i na świecie. 

500
zamówień przetwarzanych każdego dnia.
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STECHERT.DE

TECHNOLOGIA BIESSE
WSPIERA ROZWÓJ GRUPY STECHERT
„Na tych krzesłach siedzi świat”: to mot-
to grupy Stechert, które rzeczywiście 
może być brane dosłownie. Firma, która 
narodziła się 60 lat temu jako mała ma-
nufaktura ram do wózków, okuć do me-
bli i zamków do drzwi, dziś jest jednym 
z największych światowych dostawców 
krzeseł z ramami metalowymi oraz 
krzeseł biurowych, jak również mebli 
ze stali. Prócz tego w 2011 rozpoczęła 
współpracę z WRK GmbH, międzyna-
rodowym specjalistą od konstrukcji 
podestowych, siedzisk do sali konferen-
cyjnych i trybun, połączoną z Stechert 
wspólnym przedsiębiorstwem handlo-
wym STW. Dla zarządu grupy Stechert 
uzyskiwanie doskonałych wyników 
nie jest powodem do osiadania na lau-
rach, przeciwnie – firma dokonuje po-
ważnych inwestycji w Trautskirchen w 
celu dalszego zwiększania wydajności 
i dochodowości produkcji. Poszukując 
nowego partnera w zakresie maszyn, 
zarząd firmy wybrał włoskiego produ-
centa Biesse. „Do tego projektu wybrali-
śmy maszyny, które posiadałyby pewne 
opcje i byłyby dostosowane do korzy-
stania z funkcji automatyzacji”– tłuma-

czy Roland Palm, Kierownik Obszaru 
firmy Biesse. Został stworzony wydaj-
ny cykl produkcyjny, podczas którego 
pracownicy są w stanie doskonale opa-
nować obróbkę już po krótkim okresie 
szkolenia. Na początku produkcji znaj-
duje się pilarka o jednej linii cięcia, WNT 
710. „Dzieje się tak dlatego – tłumaczy 
wykwalifikowany hebanista, Martin 
Rauscher - że chcemy móc obrabiać 
również panele o wielkości 5,90 metrów, 
w celu maksymalnego zredukowania 
ilości skrawków”. Normalne płyty pro-
stokątne do stołów lub panele ścienne 
są przenoszone bezpośrednio do okle-
iniarki Stream wyposażonej w technolo-
gię AirForceSystem. Okleiniarka Biesse 
wyposażona jest w zespół aktywujący 
materiał warstwowy obrzeży już nie 
laserem, ale gorącym powietrzem dla 
otrzymania tzw. „zerowych przecieków”. 
„Jakość może spokojnie mierzyć się 
z tą laserową, ale moc łączenia 7,7kW 
pozwala obniżyć koszty metra kwadra-
towego” - podkreśla Kierownik Obszaru 
Biesse. „Chcielibyśmy sami móc rów-
nież wycinać zamki i dlatego musimy 
kalibrować płyty” – twierdzi Martin 

Rauscher. To samo oczywiście dotyczy 
litego drewna i płyt multiplex, które wy-
magają szlifowania przed polakierowa-
niem przez firmę zewnętrzną. Obu tym 
typom obróbki jest dedykowana szlifier-
ka „S1” Biesse. Aby stawić czoło wyma-
ganiom przyszłości, w hali produkcyjnej 
Trautskirchen znajdują się również dwa 
centra obróbcze sterowane numerycz-
nie Biesse: Rover C 965 Edge i Rover A 
1332 R, które się doskonale uzupełniają. 
Grupa Stechert chce również wzmocnić 
sprzedaż innowacyjnych rozwiązań wy-
kończeń wewnętrznych z kompletnymi 
systemami do ścian, podłóg i poddaszy. 
W celu rozkroju płyt grupa zakupiła ma-
szynę Sektor 470. Do dodatkowych ob-
róbek geometrycznych, sprężynowych i 
rowkowania, jak również do nawierceń 
i frezowania powierzchniowego służą 
dwa centra obróbcze Biesse, Arrow do 
aplikacji w trybie nesting i Rover B 4 40, 
a ostatnio również maszyna z 5 osiami: 
centrum obróbcze Rover C 940 R do wy-
konywanie zwłaszcza trójwymiarowych 
paneli ściennych i sufitowych.

Źródło: HK 2/2014

MADE
WITH
BIESSE
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Jade 300  Jade 200Akron 1100 Akron 1400Akron 1300

Stream CStream B MDS

Stream BStream AStream A Smart

SERIA BIESSE DO 
OKLEINOWANIA 
LINIOWEGO

OKLEINOWANIE

FORMATOWANIE - OKLEINOWANIE

OKLEINOWANIE
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 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE



BIESSEGROUP.COM LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE

Połączone technologie i zaawansowane 
usługi, które maksymalizują wydajność 
i produktywność, generując nowe 
umiejętności, aby lepiej służyć naszym 
klientom.

ŻYJ DOŚWIADCZENIEM 
GRUPY BIESSE W 
NASZYCH KAMPUSACH 
NA CAŁYM ŚWIECIE.
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