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ga zyn po sia da no wa tor skie roz wią za nie, któ re
umoż li wia za ła du nek mak sy mal nie du żej licz -
by pro fi li na sto le. Spe cjal ny sys tem mie rzy
sze ro kość za ła do wa ne go pro fi lu i prze su wa go
tyl ko o od le głość nie zbęd ną do za ła dun ku ko -
lej ne go pro fi lu. Ta ki spo sób za ła dun ku prak -
tycz nie eli mi nu je zbęd ne prze strze nie na sto le. 

Ser cem ma szy ny jest sek cja ro bo cza skła -
da ją ca się mak sy mal nie z 8 elek trow rze cion
o mo cy 5,6 kW (opcjo nal nie 7 kW tyl ko dla
6 elek trow rze cion). Wrze cio na zo sta ły za mon -
to wa ne na ob ro to wym pier ście niu, co za pew -
nia ob rób kę pro fi lu ze wszyst kich bo ków w za -
kre sie 360°. Dzię ki do dat ko wej jed no st ce fre -
zu ją cej moż na ob ra biać rów nież część czo ło -
wą i koń co wą pro fi lu. Uni kal ny sys tem wy co -
fa nia wrze cion po zwa la na ob rób kę pro fi li
o du żym prze kro ju. Mo duł tną cy skła da się
z tar czy Ø 600 ste ro wa nej nu me rycz nie
w trzech osiach. Do dat ko wy mo duł po sia da
tar czę Ø 350 z po su wem i usta wia niem ką ta
na po zio mej osi ste ro wa nej nu me rycz nie.
W za leż no ści od mo de lu mo że być za in sta lo -
wa ny mo duł fre zar ki do koń có wek pro fi lu lub
do dat ko wy dwuw rze cio no wy mo duł do wier -
ce nia i gwin to wa nia od czo ła i koń ca pro fi lu.

+Qu adra mo że być wy po sa żo na w dru kar kę
ety kiet z w peł ni zauto ma ty zo wa nym sys te -
mem na kle ja nia ety kiet na go to wy ele ment.
Dzię ki te mu ob ro bio ny de tal jest ła two i szyb -
ko iden ty fi ko wa ny bez in ge ren cji ope ra to ra.

W ko lej nym eta pie ob ro bio ny ma te riał prze -
no szo ny jest na stół roz ła dow czy za po mo cą
ro lek wy po sa żo nych w sil ni ki. Wszyst kie ele -
men ty z tej sa mej la gi pro fi lu są usta wia ne
w jed nej li nii. Sys tem ten po zwa la bez in ge -
ren cji ope ra to ra zgro ma dzić ca łą ob ję tość pro -
fi li znaj du ją cych się na sto le za ła dow czym,
opty ma li zu jąc w ten spo sób cykl pro duk cyj ny.

Co nowego
Wśród cech, któ re gwa ran tu ją wy so ką wy daj -
ność i spra wia ją, że +Qu adra jest mo de lem od -
po wied nim dla wie lu sek to rów i za sto so wań,
war to zwró cić uwa gę na te, opi sa ne po ni żej.
Oprócz wcze śniej wspo mnia ne go ma ga zy nu
za ła dow cze go z sys te mem do pa so wu ją cym
się do ga ba ry tów za ła do wa nych pro fi li
+Qu adra po sia da no wa tor skie roz wią za nie,

któ re po zwa la na wpro wa dze nie sztan gi pro fi -
lu do stre fy za ła dow czej w tym sa mym cza sie,
w któ rym chwy tak wy co fu je się do swo jej po -
zy cji wyj ścio wej. Dzię ki te mu chwy tak nie
mu si cze kać na za ła du nek no we go pro fi lu, co
zna czą co przy spie sza pro duk cję i zwięk sza
wy daj ność ma szy ny.

Zde cy do wa nie re wo lu cyj nym roz wią za -
niem, po raz pierw szy za sto so wa nym w cen -
trach ob rób czych, jest sys tem nu me rycz nie
ste ro wa nych i sa modo pa so wu ją cych się blo -
ków opo ro wych. To in no wa cja po zwa la ją ca
na zmia nę ro dza ju ob ra bia nych pro fi li bez ko -
niecz no ści ręcz ne go prze zbro je nia ma szy ny.
Po nad to ta kie roz wią za nie za pew nia za cho wa -
nie naj wyż szej pre cy zji ob ra bia ne go de ta lu.
Ten no wo cze sny sys tem pod trzy ma nia pro fi li
dzia ła au to ma tycz nie, nie wy ma ga za sto so wa -
nia spe cjal nych pod kła dek, czas prze zbro je nia
zna czą co zo sta je skró co ny, co prze kła da się
na du ży wzrost wy daj no ści. 

Ma ga zyn roz ła dun ko wy o du żej po jem no ści
to in no wa tor skie roz wią za nie, któ re dzię ki na -
pę dza ne mu prze no śni ko wi rol ko we mu wy -
rów nu je ob ra bia ne de ta le przed ich wy ła do -
wa niem na ma ga zyn ta śmo wy, usta wia jąc
w jed nej li nii wszyst kie czę ści po cząt ko we go
pro fi lu. W rze czy sa mej sys tem ten umoż li wia
zgro ma dze nie wszyst kich pro fi li znaj du ją -
cych się w ma ga zy nie za ła dow czym bez ko -
niecz no ści in ter wen cji ope ra to ra.

Dru kar ka prze my sło wa do au to ma tycz ne go
po zy cjo no wa nia ety kie ty na trzech bo kach
pro fi lu to al ter na tyw ne roz wią za nie dla tra dy -
cyj nych dru ka rek wy ma ga ją cych ręcz ne go
ety kie to wa nia ob ra bia nych de ta li. Wszyst ko to
spra wia, że +Qu adra jest ide al ną li nią do pro -
duk cji zauto ma ty zo wa nej, któ rą z po wo dze -
niem moż na wy ko rzy stać do pra cy na du żych
bez ob słu go wych zmia nach ro bo czych.

Zalety techniczne
Wszech stron ność jest ha słem prze wod nim
dla wszyst kich ma szyn Em me gi i dla te go
głów ny mo duł tną cy skła da się z tar czy Ø 600
ste ro wa nej nu me rycz nie w trzech osiach i po -
zwa la na cię cie w za kre sie od 0° do 360°. Do -
dat ko wy mo duł po sia da tar czę Ø 350 ste ro wa -
ną nu me rycz nie i po zwa la na cię cie w dru giej

płasz czyź nie w za kre sie od -45° do +45°.
W za leż no ści od mo de lu na wspól nym ło żu
z tar czą Ø 350 znaj du je się mo duł fre zar ki
do koń có wek pro fi lu lub dwuw rze cio no wy
mo duł ste ro wa ny nu me rycz nie w czte rech
osiach do wier ce nia i gwin to wa nia od czo ła
i koń ca pro fi lu. Ma szy na po sia da me ta lo wy ta -
śmo ciąg, któ ry po zwa la na od pro wa dze nie
wió rów i od pa dów pro duk cyj nych do kon te ne -
ra znaj du ją ce go się po za ma szy ną. Dzię ki ta -
kie mu roz wią za niu zy sku je my oszczęd ność
cza su, a co za tym idzie – wzrost wy daj no ści
pra cy ma szy ny.

Emmegi Look & Feel
Atrak cyj ny es te tycz ny de sign oraz wy ko na nie
ma szy ny +Qu adra zo sta ły stwo rzo ne we dług
naj wyż szych wy mo gów stan dar dów Em me gi,
a to wy nik ba dań i pra cy cen trum
Sti le & De sign – wi zy tów ki gru py Vo ilap. Po -
twier dze niem te go jest funk cjo nal na i er go no -
micz na ka bi na o atrak cyj nej sty li sty ce, z alu mi -
nio wy mi słup ka mi i du ży mi prze szkle nia mi za -
pew nia ją cy mi lep szą wi docz ność ob sza ru ro bo -
cze go. Za pro jek to wa na z my ślą o bez pie czeń -
stwie i wy daj no ści, umoż li wia ła twy do stęp
do we wnę trza ce lem spraw ne go prze pro wa dze -
nia kon ser wa cji i czysz cze nia. W aku stycz nie
izo lo wa nej ka bi nie znaj du ją się wszyst kie jed -
nost ki ro bo cze, co za pew nia wy so ki stan dard
izo la cji aku stycz nej i peł ną ochro nę ope ra to ra.

Wczoraj, dziś i jutro...
+Qu adra jest za tem od po wie dzią na za po trze -
bo wa nie na naj no wo cze śniej sze roz wią za nia
w za kre sie in te li gent nej, ela stycz nej, au to ma -
tycz nej i szyb kiej ob rób ki pro fi li o naj róż niej -
szych kształ tach i roz mia rach. Pla su jąc się
w czo łów ce ofer ty, gwa ran tu je naj wyż sze
stan dar dy ja ko ścio we, a tak że wy so ką wy daj -
ność ope ra cyj ną przy du żej zdol no ści pro duk -
cyj nej dla Firm 4.0. Nie za wod ność +Qu adra
jest wy ni kiem nie ustan nej pra cy Ze spo łu Ba -
dań i Roz wo ju oraz trzy dzie sto let nie go know -
-how wy ni ka ją ce go z do świad cze nia po ko leń
tech ni ków fir my Em me gi, po szu ku ją cych
każ de go dnia co raz do sko nal szych i bar dziej
in no wa cyj nych roz wią zań. Dziś jak wczo raj,
ale z czymś na +.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Nie ustan nie roz wi ja ją ca się bran ża bu dow -
la na dziś bar dziej niż kie dy kol wiek po trze bu -
je na rzę dzi, któ re na dą ża ją za no wy mi ocze ki -
wa nia mi. W od po wie dzi fir ma Em me gi ofe ru -
je mo del +Qu adra, cen trum ob rób cze prze zna -
czo ne do fre zo wa nia, wier ce nia, cię cia i gwin -
to wa nia pro fi li z alu mi nium i sto pów lek kich
oraz do dat ko wo do ob rób ki od czo ła pro fi lu.

Wy daj ne, szyb kie, a przede wszyst kim
w peł ni zauto ma ty zo wa ne cen trum już
na pierw szy rzut oka przy cią ga uwa gę. No wy
de sign o pro stych, es te tycz nych i er go no micz -
nych kształ tach jest zna kiem roz po znaw czym
fir my Em me gi. Ma szy nę moż na skon fi gu ro -
wać sto sow nie do po trzeb i moż li wo ści pro -
duk cyj nych każ de go pro du cen ta.

Maszyna o wielkim sercu
+Qu adra po sia da au to ma tycz ny ma ga zyn po -
da ją cy, z któ re go pro fil jest po bie ra ny i prze ka -
zy wa ny do sek cji ro bo czej. Au to ma tycz ny ma -

Od 1994 ro ku Qu adra fir my Em me gi ofe -
ru je wy daj ność, nie za wod ność i so lid -

ność dla sek to ra sto lar ki otwo ro wej i prze my -
słu i z bie giem cza su sta ła się praw dzi wą iko -
ną te go sek to ra. Suk ces te go hi sto rycz ne go
mo de lu bez wąt pie nia po twier dza licz ba po -
nad 600 ma szyn za in sta lo wa nych na ca łym
świe cie, w tym po nad 30 w Pol sce.

Całkowicie innowacyjna

Centrum obróbcze +Quadra firmy Emmegi powstało w wyniku ewolucji grupy
produktów o ugruntowanej pozycji zaktualizowanych na podstawie Industry 4.0,
o większej wydajności i na miarę innowacyjnych trendów rynkowych.

Na zdjęciach kolejno od lewej:
jednostka frezująca,
drugi moduł tnący,
główny moduł cięcia, 
interfejs operatora,
magazyn rozładunkowy o dużej pojemności. 

Nowość +Quadra – innowacyjne centrum obróbcze.


