
olimpic k 230 evo
kompaktowa, automatyczna okleiniarka
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Łatwa w użytkowaniu i dobrze wyposażona: olimpic k 230 evo pozwala 
na oklejanie elementów z ogromną precyzją. Ta okleiniarka, dzięki 
zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym które są wykorzystywane 
w wyższych modelach umożliwia uzyskanie wysokiej jakości połączenia 
płyty z obrzeżem. To profesjonalny model okleiniarki dedykowany dla małych 
zakładów przemysłowych. To najmniejszy model okleiniarki wyposażony 
w agregat zarabiania naroży.

olimpic k 230 evo
kompaktowa, automatyczna okleiniarka

OLIMPIC K 230 EVO
Grubość elementu (opcja) mm 8 - 50

Grubość obrzeża (opcja) mm 0,4 - 3

Prędkość posuwu m/min 9

Ciśnienie powietrza bar 6
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cięcie

oklejanie

wiercenie - frezowanie

kalibracja - szlifowanie

montaż - pakowanie



olimpic k 230 evo
zalety technologiczne

FREZOWANIE WZDŁUŻNE:
3 RÓŻNE USTAWIENIA
Agregat wyposażony w szybko przestawne narzędzie 
typu “Combi” do obróbki 3 różnych rodzajów obrzeża: 
cienkiego, grubego z promieniem oraz doklejek 
drewnianych.

Cienkie obrzeże

Doklejka drewniana

Grube obrzeże

K-2 AGREGAT ODCINANIA KOŃCOWEGO:
CIĘCIE I “PROMIEŃ” W POJEDYŃCZEJ OPERACJI.
Automatyczne i dokładne odcinanie obrzeża
dzięki wyjątkowemu systemowi z dwiema tarczami, które
pozwalają na proste cięcie (doklejki drewniane) i cięcie 
cienkich i grubych obrzeży z promieniem.

STEROWANIE ORION ONE PLUS:
PROSTA I INTUICYJNA OBSŁUGA
Sterowanie dzięki przyciskom z czytelnymi
grafikami oraz 4” wyświetlaczem pozwalającym na
prostą i bezbłędną obsługę.
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olimpic k 230 evo
agregaty obróbcze

AAR AGREGAT ANTYADHEZYJNY
Gwarantuje najwyższy poziom
czystości obróbki, dzięki
zastosowaniu dysz z środkiem
antyadhezyjnym, które chronią 
obrabiany element przed przywie-
raniem kleju na górną i dolną 
powierzchnię elementu (opcja).

RT-V1 AGREGAT WSTĘPNEGO FREZOWANIA:
PERFEKCYJNA FUGA
Perfekcyjna, równa powierzchnia do klejenia obrzeży
dzięki zastosowaniu głowic o dużej średnicy
(100 mm) i dwóm przeciwbieżnym silnikom.
- max głębokość frezowania 3 mm
- regulacja poziomu głowic na wysokość

NOWOŚĆ
ROUND 1 AGREGAT ZAOKRĄGLAJĄCY NAROŻA
NA PROSTYCH I PROFILOWANYCH PANELACH
Zaokrągla przednią i tylną krawędź płyty na prostych,
fazowanych i postformingowych elementach. Operacja  
jest automatycznie wykonywana przez agregat. Gwarantuje
optymalne wykończenie bez potrzeby dodatkowych
ustawień.
- automatyczne przestawianie dwóch pozycji (opcja).
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VC-V1 AGREGAT KLEJOWY:
PERFEKCYJNA APLIKACJA KLEJU 
Bezbłędne oklejanie poprzez zastosowanie specjalnej 
rolki klejowej zapewniającej jednolitą i zoptymalizo-
waną aplikację kleju na różnych typach materiałów. 
Automatyczne obniżenie temperatury kleju 
w przypadku przestojów w pracy.
- szybka wymiana zbiornika kleju i system podwójnej 
regulacji temperatury dla dwóch różnych typów kleju 
(opcja). ZESTAW DO DOKLEJEK

Automatyczne ładowanie
doklejek drewnianych w paskach 
0,4 - 5 mm (opcja).

K-1 AGREGAT OBCINANIA KOŃCOWEGO:
ZAWSZE NAJLEPSZA JAKOŚĆ OBCINANIA
Najwyższa jakość dzięki agregatowi odcinania obrzeża  przestającego 
z przodu i z tyłu elementu: Silnik przemieszcza się  na okrągłych 
prowadnicach ze stali hartowanej, ustawionych pod kątem. Dodatkowo 
wyposażony w dwa niezależne kopiały dla precyzyjnego pozycjonowania  
dwóch ostrzy względem punktu cięcia.

K-2 AGREGAT OBCINANIA 
KOŃCOWEGO: ZAWSZE NAJLEPSZA 
JAKOŚĆ OBCINANIA
Automatyczne i dokładne odcinanie 
obrzeża, dzięki wyjątkowemu 
systemowi z dwiema tarczami, które
pozwalają na proste cięcie (doklejki 
drewniane) i cięcie cienkich i grubych 
obrzeży z promieniem.



olimpic k 230 evo
agregaty obróbcze

R-K FREZOWANIE WZDŁUŻNE:
3 RÓŻNE USTAWIENIA
Szybkie przestawianie pomiędzy cienkim, 
grubym obrzeżem, a doklejką, dzięki trzem 
pozycjom pracy i narzędziami “Combi” 
w standardowym wyposażeniu. Narzędzia są 
standardowym wyposażeniem.

RAS-V AGREGAT CYKLINY 
PROFILOWEJ
DLA LEPSZEGO PROFILU 
OBRZEŻY PVC/ABS
Wysoka jakość wykończenia obrzeży 
z tworzywa, dzięki wyeliminowaniu 
śladów pozostawionych po operacji 
frezowania. Agregat zawiera króciec 
odciągowy z separatorem ścinek 
na długie wstęgi po cyklinie.

NARZĘDZIE “COMBI”

Cienkie obrzeże Grube obrzeże Doklejka drewniana
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AGREGAT POLERKI
Czyści i poleruje linię 
połączenia obrzeża 
z elementem (opcja).

ŁAŃCUCH POSUWU
Lepsze trzymanie i liniowość ruchu
elementu umożliwia dużej średnicy
przemysłowy łańcuch (1-1/4”).

RC-V AGREGAT CYKLINY KLEJOWEJ
PERFEKCYJNA LINIA POŁĄCZENIA 
Eliminuje klej na połączeniu obrabianego 
elementu z obrzeżem. Pozwala usunąć 
przestające obrzeże z tworzywa (0,1 mm 
dla obrzeży do 1 mm grubości) (opcja).

ZESTAW DO OBRÓBKI 
PO NESTINGU
Wzorowe wykończenie otworów 
na zawiasy dzięki zestawowi
trzech kopiałów (opcjonalne 
wyposażenie agregatu 
frezowania i cykliny) (opcja).



olimpic k 230 evo

wymiaryOLIMPIC K 230 EVO 

dostępne kompozycjeOLIMPIC K 230 EVO
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MNIEJSZE ZUŻYCIE PRĄDU=MNIEJSZE KOSZTY
Sav€nergy  Inteligentny system 
zarządzający zużyciem energii, który 
eliminuje nadmierne jej zużycie. To 
oznacza że maszyna automatycznie 
przechodzi w tryb “stand-by”. Roczne 
oszczędności sięgają 10% (opcja).



Dane techniczne mogą się różnić w zależności  
od kompozycji maszyny. W tym katalogu przedstawiane 
są możliwości w jakie mogą być wyposażone 
maszyny. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji. 
Modyfikacje wyposażenia maszyny nie mają  wpływu 
na bezpieczeństwo przewidziane w normach CE. 

ROZWÓJ TECHNOLOGII 
JEST W NASZYM DNA

65 lat historii

3 główne zakłady produkcyjne we Włoszech

300.000 m2 powierzchni produkcyjnej

17.000 maszyn produkowanych rocznie

90% eksportu

20 marek

350 agentów i dealerów

500 techników

500 zarejestrowanych patentów

Maszyny pojedyncze, zintegrowane systemy i linie przemysłowe 
dedykowane do szerokiej gamy materiałów

Komponenty i części do produkcji maszyn

OBRÓBKA DREWNA TECHNOLOGIE DO OBRÓBKI 
ZZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW: 
ALUMINIUM, PLASTIK, SZKŁO, METAL

WRZECIONA I KOMPONENTY AUTOMATYKA OBRÓBKA METALI ODLEWNIA

MASZYNY PRZEMYSŁOWE CZĘŚCI

W DNA SCM jest siła i solidność wielkiej grupy. Grupa SCM jest światowym liderem produkcji maszyn przemysłowych 
do obróbki różnorodnych materiałów: drewno, plastik, metal, kamień.

SCM GROUP TO WYKWALIFIKOWANY ZESPÓŁ EKSPERTÓW 
OD ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE ROZWIAZAŃ DO OBRÓBKI DREWNA

SCM to doświadczenie i wysokie kompetencje w dziedzinie obróbki drewna.
Od ponad 65 lat sprzedajemy z sukcesem rozwiązania do obróbki drewna co 
daje nam czołowe miejsce wśród liderów tej branży. Nasze doświadczenia to 
dziedzictwo które jest rezultatem zbierania najlepszego know-how w systemach  
do obróbki drewna. SCM jest obecny na całym świecie, dzięki największej w 
branży sieci dystrybucyjnej.




