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Oferta handlowa firmy FMK z Kowar (woj. 

dolnośląskie) obejmuje bardzo szeroką 

gamę produktów znajdujących zasto-

sowanie między innymi w różnych ga-

łęziach przemysłu drzewnego. Znaleźć 

w niej można takie produkty, jak: stoja-

ki lakiernicze, drukarki przemysłowe, 

pionowe pilarki panelowe czy łączniki 

konstrukcyjne. Uzupełnienie stanowią 

szlifierki do ostrzenia narzędzi i akceso-

ria potrzebne do ich prawidłowej eksplo-

atacji. Są to przede wszystkim ściernice, 

chłodziwa i płyny myjące.

Z jednoosobową obsługą
Oferowane przez FMK stojaki lakiernicze 

należą do jednych z najlepszych rozwiązań 

tego typu na rynku. Ich producentem jest 

austriacka firma JOWI, która tematem tym 

zajmuje się od końca lat sześćdziesiątych 

ubiegłego wieku. Obecnie produkty JOWI 

spotkać można w zakładach produkcyj-

nych w ponad 30 krajach na całym świecie. 

Jak nietrudno się domyślić, znajdują one 

także zastosowanie w małych i średnich 

firmach branży drzewnej. W katalogu 

znajdują się trzy grupy wyrobów, a miano-

wicie: regały mobilne B, C, R i Quercus, re-

gały transportowe Gecko, Nautilus, Capre-

olus i Picus oraz stoły malarskie. Główną 

ideą przyświecającą powstaniu tego typu 

systemów była optymalna organizacja do-

stępnej przestrzeni i materiałów produk-

cyjnych z podziałem na pojedyncze za-

mówienia. Umożliwiają one bardzo łatwe 

przemieszczanie i dostęp do wszystkich 

podzespołów danego zlecenia produkcyj-

nego w dowolnej kolejności i zgodnie ze 

zmieniającymi się stacjami obróbczymi. 

Manewrowanie regałami jest niezwykle 

łatwe i proste, nawet w ograniczonych 

przestrzeniach, dzięki skrętnym kółkom 

z łożyskami kulkowymi oraz wypukłe-

mu bieżnikowi. Są one także wyposażone 

w blokady pozwalające na unieruchomie-

nie regału. Do ich obsługi wystarczy więc 

tylko jedna osoba. Z kolei wieloramienny, 

obrotowy i o regulowanej wysokości stół 

malarski pozwala na podtrzymanie ele-

mentów płaskich o różnej powierzchni, 

kształcie i wymiarach. Umożliwia także 

malowanie konstrukcji szkieletowych wy-

magających podparcia wielopunktowego.

Drukowanie na różnych 
powierzchniach
W przypadku drukarek przemysłowych 

do dyspozycji potencjalnych klientów 

jest szeroka gama produktów niemiec-

kiej firmy Anser. Jest ona światowym 

liderem dostarczającym rozwiązania 

służące do przemysłowego znakowania, 

opisywania i kodowania różnego rodza-

ju produktów. Oferta handlowa zawiera 

dwie grupy systemów związanych z tymi 

zagadnieniami. Pierwsza to rozwiązania 

służące do bezpośredniego znakowania 

produktów lub też ich opakowań z wy-

korzystaniem drukarek atramentowych. 

Z kolei w drugiej znaleźć można między 

innymi systemy i materiały do znakowa-

nia przemysłowego bazujące na automa-

tycznych metodach wytwarzania szablo-

nów. Wśród systemów wykorzystujących 

w praktyce drukarki atramentowe na 

szczególną uwagę zasługuje uniwersalne 

i przenośne urządzenie oznaczone sym-

bolem U2 Mobile. Wykorzystuje ono inno-

wacyjną cieplną technologię drukowania 

TIJ (Thermal Inkjet Printing Technology). 

Zastosowano w nim także system DSND 

(Dual Switchable Nozzle Design) bazu-

jący na podwójnej, przełączanej w razie 

konieczności, dyszy. W swojej klasie jest 

to unikalne rozwiązanie oferujące naj-

wyższą jakość druku z rozdzielczością na 

poziomie 300 dpi. Prędkość drukowania 

dostosowuje się automatycznie do pręd-

kości przesuwu ręki. Maksymalnie, przy 

najwyższej rozdzielczości, jest to 76 m/

min. Przy niższej rozdzielczości prędkość 

kowane przez amerykańską firmę Safety 

Speed z Minneapolis w USA. W grupie tej 

warto zwrócić szczególną uwagę na model 

oznaczony symbolem PPRO5. Jest to mo-

bilna i kompaktowa pilarka, która stanowi 

dobre rozwiązanie dla małych zakładów 

rzemieślniczych, a także warsztatów i pla-

ców budów. Maszyna przeznaczona jest do 

cięcia wszelkiego rodzaju płyt i jest bardzo 

w zakresie od 0 do 90 stopni, co umożliwia 

rozkrój płyt w poziomie i w pionie. Sposób 

pozycjonowania jednostki jest niezwy-

kle prosty i wymaga jedynie odblokowa-

nia przegubu. Poziome cięcie odbywa się 

przez ręczny przesuw arkusza, natomiast 

cięcie pionowe poprzez przesuw mechani-

zmu tnącego po prowadnicach rurowych. 

Dla większego komfortu pracy producent 

przewidział także w standardzie specjal-

ny, montowany z przodu maszyny, zestaw 

pozwalający na podłączenie jej do instala-

cji odpylającej.

Wysoki współczynnik nośności
Z kolei łączniki konstrukcyjne dostarcza-

ne są przez niemiecką firmę Pitzl Metal-

lbau z Altheim. Jest ona dobrze znanym 

w Europie producentem łączników HVP 

do drewna, podstaw słupów konstrukcyj-

nych oraz kotew i kolumn słupków bal-

konowych i płotowych, a także różnego 

rodzaju narzędzi i akcesoriów. Systemy 

HVP to nowoczesna technologia pozwa-

lająca na szybkie i stabilne połączenie po-

jedynczych elementów drewnianych bądź 

całych segmentów i stopni schodów. Łącz-

niki HVP mocujemy do drewna za pomocą 

wkrętów, natomiast z betonem łączymy 

za pomocą kotew gwintowanych. Do pre-

cyzyjnego i szybkiego montażu łączników 

służą szablony i specjalistyczny sprzęt 

montażowy zalecany przez producenta. 

Elementy te produkowane są w bardzo sze-

rokim przedziale wymiarowym, o różnej 

długości i szerokości, w wersji pojedynczej 

lub podwójnej. Dostępne są także łączni-

ki z otworami wykonanymi prostopadle 

do ich płaszczyzn, jak również wywier-

conymi skośnie, co ułatwia ich montaż 

w trudnych miejscach. W ofercie znajdują 

się również łączniki SVP przeznaczone 

przede wszystkim do mocowania stopni 

schodów, a także do innego rodzaju połą-

czeń. Charakteryzują się one doskonałym 

wyglądem i wysokim współczynnikiem 

nośności, a także zapewniają bardzo wy-

sokie tempo montażu z zachowaniem nie-

zwykłej precyzji. Jeszcze innym rodzajem 

łącznika jest artykuł oznaczony symbolem 

WVP. Jest on przeznaczony do łączenia 

drewnianych ścianek wykonanych z ele-

mentów prefabrykowanych. Oprócz tego 

w katalogu jest jeszcze łącznik typu SPP 

stosowany w przypadku łączenia dwóch 

prostopadłych belek.   
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Firma z Kowar postawiła na produkty o wysokiej 
jakości i perfekcyjnie dopracowane pod względem 
konstrukcyjnym. Zostały one sprawdzone w praktyce 
w nieomal wszystkich krajach europejskich, a także 
na innych kontynentach.

Tomasz Bogacki

Oferowane przez FMK stojaki lakiernicze należą do jednych z najlepszych rozwiązań tego typu na rynku.

Uniwersalne i przenośne urządzenie U2 Mobile wykorzystuje innowacyjną cieplną technologię 
drukowania TIJ (Thermal Inkjet Printing Technology).

fo
t.
 T
o
m
a
sz
 B
o
g
a
c
k
i

R E K L A M A

 

â to średnica piły agregatu tnącego pilarki PPRO5

drukowania jest oczywiście wyższa. Z pa-

rametrem tym związany jest także ciężar 

urządzenia, który w tym przypadku jest 

niewielki i bez naboju wynosi około jed-

nego kilograma. Przesuwanie U2 Mobile 

po znakowanej powierzchni odbywa się 

z wykorzystaniem systemu niewielkich 

rolek zintegrowanych z korpusem. Są 

one wyposażone w kolorowy pierścień 

służący do kontroli prostoliniowości 

przesuwu. Z kolei wygodny pistoletowy 

uchwyt zapewnia pewne prowadzenie 

urządzenia i jego stały kontakt z podło-

żem. Oprócz oznaczeń literowych i cy-

frowych, jak data, czas czy numer zmiany 

pozwala ono także na drukowanie kodów 

kreskowych i 2D oraz logo firmy. Niezwy-

kle istotny jest fakt, że może ono druko-

wać na różnych pod względem gładkości 

powierzchniach, nawet tak szorstkich 

jak drewno. W tym przypadku stosowany 

jest specjalny, odporny na promieniowa-

nie UV i wodę atrament.

System sprężyn wspomaga 
pozycjonowanie głowicy tnącej
Ciekawą propozycją są także pionowe pi-

larki panelowe skonstruowane i wyprodu-

łatwa w montażu. Czas jej instalacji wy-

nosi zaledwie 30 min. Podobnie wyglą-

da sytuacja w kwestii obsługi, ponieważ 

wymaga zaangażowania tylko jednego 

operatora. Konstrukcja nośna składa się 

z poziomej podstawy wyposażonej w kół-

ka oraz połączonej z nią pionowej ramy, 

na której pracuje głowica tnąca. Całość 

wykonana jest z ocynkowanych stalowych 

kształtowników i blach, i nie wymaga mo-

cowania do podłoża lub ściany. Agregat 

tnący zamontowany został na specjalnym 

suporcie, który przemieszcza się po piono-

wych prowadnicach rurowych wyposażo-

nych w podziałkę metryczną i blokady po-

łożenia. Z racji znacznego ciężaru suportu 

i agregatu jego przesuwanie z dołu do góry 

może sprawiać operatorowi trudności. 

Dlatego też układ ten wyposażono w sys-

tem sprężyn. Ich siła została tak dobrana, 

że jednostka tnąca nawet z poluzowanymi 

blokadami pozostaje w stanie równowagi. 

Natomiast pozycjonowanie wymaga zasto-

sowania niewielkiej siły. Jest on napędzany 

silnikiem o mocy 1,8 kW przystosowanym 

do napięcia o wysokości 230 V. Uzbrojony 

jest w piłę tarczową o średnicy wynoszą-

cej 185 mm. Posiada on możliwość obrotu 


