


Przez długi okres czasu również zajmowaliśmy się obróbką szkła, w związku 
z czym dysponujemy dużą wiedzą z tego zakresu. Te doświadczenia pozwalają 
nam tworzyć urządzenia dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Znając potrzeby naszych klientów stawiamy na produkty funkcjonalne, 
łatwe w obsłudze i trwałe.

Cały proces projektowania oraz produkcji odbywa się w Polsce w oparciu 
o podzespoły polskich oraz zachodnich producentów. Umożliwia nam to o podzespoły polskich oraz zachodnich producentów. Umożliwia nam to 
kontrolę nad procesem produkcji oraz utrzymanie odpowiedniej jakości 
produktów, sprawiając, że zyskują one uznanie naszych klientów w wielu 
krajach Europy oraz poza naszym kontynentem.

Kraje, w których pracują maszyny            

O nas



Historia



Stoły do rozkroju

NazwaRodzaj stołu



Stoły do rozkroju szkła                                       są maszynami, które czynią pracę 
łatwiejszą, bezpieczniejszą i szybszą. Z reguły pozwalają zredukować liczbę 
potrzebnych operatorów podczas procesów cięcia szkła. Główne trzy cechy, 
które sprawiają, że proces cięcia jest jeszcze efektywniejszy to: uchylanie 
blatu, wysuwane łamacze oraz poduszka powietrzna.

Podstawową cechą wszystkich stołów do rozkroju szkła jest sprawienie 
by operacja załadunku szkła była szybka i bezpieczna. Tafle szkła
powinny być transportowane w orientacji pionowej ze względu 
na możliwość pęknięcia pod swoim ciężarem. W naszych stołach, 
w celu zapewnienia bezpiecznego załadunku szkła – wystarczy wysunąć 
wsporniki załadunku tafli oraz naciskając dźwignię sprawić, 
że blat obróci się do pozycji pionowej.

Łamacze mocno usprawniają proces rozłamywania szkła. Po nacięciu 
szkła, wystarczy nasunąć taflę rysą nad łamacz a następnie przycisnąć 
pedał który spowoduje wysunięcie listwy łamiącej, a tym samym 
rozłamanie szkła poprzez wytworzenie liniowego nacisku wzdłuż linii na-
cięcia. W zależności od orientacji naszego nacięcia – wzdłużnie 
lub poprzecznie, mamy do użycia dwa łamacze w układzie krzyżowym.

Podczas manipulowania dużymi taflami lub grubym szkłem tworzy się 
duże tarcie pomiędzy taflą a powierzchnią stołu. To zjawisko sprawia, że 
manipulowanie materiałem dla jednego operatora może być bardzo 
utrudnione. Sprawia również, że szkło może bardzo łatwo zostać 
porysowane. Podczas pracy z poduszką powietrzną oba zjawiska 
przestają być problemem.

Stoły do rozkroju



Stoły do rozkroju szkła
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ŁATWE W TRANSPORCIE
Wszystkie nasze magazyny są produkowane w budowie modułowej dzięki czemu są 

dostosowane do transportu na standardowych autach ciężarowych.

Magazyny (regały) wysuwane                                        są konstrukcjami 
stalowymi, służącymi do magazynowania materiałów płytowych, 
a przede wszystkim służące jako stojaki do szkła.

SkładająSkładają się one z obramowania - nieruchomej stalowej konstrukcji 
oraz znajdującej się w środku grupu szuflad, które są wysuwane. 
Szuflady są w pozycji pochylonej (kilka stopni odchylenia od pionu), 
dzieli je około 1cm od siebie. 

Dzięki powyższemu, regały                                  zajmują nawet 75% mniej 
miejsca w porównaniu do konwencjonalnego przechowywania szkła 
na stojakach typu A, dając przy tym ciągły dostęp do każdej szuflady.

Regał wysuwany



Regały wysuwane na szkło                                           są dostępne
w wielu wersjach wymiarowych, wyszczególnionych poniżej:

CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ RÓŻNYCH MAGAZYNÓW

CECHY RÓŻNYCH MAGAZYNÓW

Regały wysuwane na szkło
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Przykład - M80-20



Przykład - M80-20



Regały typu R (rozsuwane na boki)                                 
to systemy do przechowywania materiałów płytowych, 
rozsuwane na boki na szynach.

Jest to preferowane rozwiązanie przede wszystkim,
gdy brak jest miejsca na wysunięcie standardowego 
magazynu, a przechowywany materiał ładowany jest 
w całych pakietach.w całych pakietach.

Długość tych systemów jest praktycznie nieograniczona, 
przy czym w bardzo szerokich systemach warto 
przewidzieć więcej miejsca na wejście w więcej niż tylko 
w jednym punkcie.

ROZSUWANE NA BOKI

Magazyny na szkło



Zdjęcie przedstawiające magazyn rozsuwany na boki (po lewej)
Oraz standardowy magazyn wysuwany (po prawej)

ROZSUWANE NA BOKI

Magazyny na szkło 



ROZSUWANE NA BOKI

Przykład - R220-20



ROZSUWANE NA BOKI

Przykład - R220-20



Model Priam to dwuwrzecionowa (dwustronna) pionowa wiertarka do szkła, 
która jest urządzeniem stworzonym z myślą o klientach poszukujących maszyny 
funkcjonalnej i prostej w obsłudze a przy tym trwałej. Przy jej projektowaniu 
powróciliśmy do starej szkoły budowy maszyn – na ciężkich, stalowych 
korpusach, obrabianych cieplnie z rozwiązaniami mechanicznymi ułatwiającymi 
późniejszą eksploatację oraz serwis. Dzięki temu odmiennemu podejściu 
do kwestii projektowania oraz produkcji, nasza maszyna pozwala na wieloletnie, do kwestii projektowania oraz produkcji, nasza maszyna pozwala na wieloletnie, 
bezproblemowe wiercenie szkła, co zapewnia wielokrotny zwrot z inwestycji. 

Aby mieć pewność, że elementy naszej wiertarki są wykonane z należytą 
dbałością, produkujemy je w naszej siedzibie w Polsce przy pomocy lokalnych 
kooperantów. Wbrew dzisiejszym trendom, również główny korpus produkowany 
jest na miejscu, przez nas a następnie poddany obróbce cieplnej i dalszym 
procesom na terenach lokalnych. Dzięki temu cała produkcja przeprowadzana procesom na terenach lokalnych. Dzięki temu cała produkcja przeprowadzana 
pod naszym uważnym nadzorem a wszelkie niedoskonałości mogą być wykryte 
i zniwelowane zanim produkt trafi do klienta. Końcowo również wspierając 
lokalny przemysł maszynowy.

 Priam

Wiertarka do szkła



 Priam

Wiertarka do szkła



Wiertarka do szkła Priam



Otwór w 2mm szkle wykonany bez ręcznych zmian parametrów wykonany 
bezpośrednio po wierceniu szkła 10mm. Grubość szkła, głębokości oraz 
prędkości zostały dostrojone automatycznie przez maszynę.

W dzisiejszych czasach coraz więcej przedsiębiorstw dotyka problem 
wysokiej rotacji pracowników oraz braku wykwalifikowanych 
pracowników na rynku. Wiertarka                                   Priam została stworzona 
w celu rozwiązania tego problemu. Większość trudnych operacji zostaje 
wykonane automatycznie przez maszynę, dzięki czemu operator nie musi 
posiadać aż tak długiego przeszkolenia jak przy ręcznych wiertarkach oraz 
cały proces trwa znacznie krócej. Wiertarki Priam są na tyle proste 
i intuicyjne w obsłudze, że zakłada się, iż czas na przeszi intuicyjne w obsłudze, że zakłada się, iż czas na przeszkolenie operatora 
nie powinien być dłuższy niż pół godziny. Po takim czasie jest on w stanie 
wykonywać różnego rodzaju otwory w całej gamie grubości szkła.

Wiertarka do szkła Priam




