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FABER CROSSCUT SAW

Dla każdego producenta mebli, drzwi czy kuchni, szybkość 

produkcji ma znaczenie kluczowe dla zwiększenia rentowności 

jego działalności. Dzięki maszynie Faber™ CrossCut producenci 

zyskują możliwość rekordowo szybkiej obróbki pasów (również 

postformowanych) lub wąskich elementów, z materiałów 

drewnopochodnych. 

W Prisma doskonale rozumiemy, że dla każdego producenta 

mebli, wskaźnik rentowności i czas zwrotu inwestycji są 

kluczowe. Dlatego też Faber™ został zaprojektowany w 

sposób modułowy, co pozwala na dostosowanie maszyny do 

konkretnego zastosowania i realnych potrzeb.

Dzięki zastosowaniu w maszynie Faber™ opatentowanej 

technologii FloatCut™ przeznaczone do cięcia pasy są unoszone 

za pomocą jednostek ssących i górą transportowane do stacji 

tnących. Dlatego maszyna Faber™ doskonale sprawdza się przy 

cięciu nawet najbardziej delikatnych materiałów, gwarantuje 

niezawodność i dużą wydajność linii produkcyjnej oraz wysoką 

jakość produktu końcowego.

NIEPRZERWANY STRUMIEŃ POJEDYNCZYCH 
ELEMENTÓW

 � 50 części na minutę

 � Opatentowane rozwiązanie

REŚCI
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ODKRYJ NOWY STANDARD W PRZEMYSŁOWYM CIĘCIU 

POPRZECZNYM PASÓW Z MATERIAŁÓW DREWNOPO-

CHODNYCH SUROWYCH LUB OKLEJONYCH.



4 55

Maszyna Faber™ jest nie tylko wyjątkowo elastyczna, ale również szybka, bardzo szybka. 

Bezkonkurencyjna prędkość posuwu do 130 m/min i wydajność do 200 elementów na minutę, 

decydują o tym, że piła Faber™ doskonale współpracuje z najbardziej wydajnymi maszynami do 

obróbki krawędzi.

To ciągłe i progresywne przetwarzanie, pozwala zmaksymalizować potencjał linii produkcyjnej, 

eliminując potrzebę stosowania skomplikowanej i kosztownej automatyzacji, uwzględniania 

dodatkowych buforów i zapasów produkcyjnych.

Do obsługi maszyny Faber™  nie potrzebni są operatorzy. Zastosowany jest w pełni zautomatyzowany 

system sterowania, który osoba nadzorująca pracę linii, może łatwo monitorować za pomocą 

prostego interfejsu HMI.

POZNAJ NAJWYŻSZĄ ELASTYCZNOŚĆ

W odróżnieniu od wielu innych rozwiązań służących do cięcia poprzecznego, nie ma potrzeby 

tworzenia pakietów, by w sposób optymalny pozyskać gotowe do montażu elementy. Eliminuje to 

dodatkowe koszty automatyzacji i znacznie ułatwia kontrolę jakości w procesie produkcji.

W rezultacie otrzymujemy nieprzerwany strumień pojedynczych elementów, które mogą być 

przekazane bezpośrednio do okleinowania krawędzi. Piła Faber™ CrossCut jest optymalna do 

rozcinania długich jak i wąskich pasów, ale to najnowocześniejsze rozwiązanie, umożliwia również 

wykonywanie rozkroju o innym schemacie, w każdym cyklu cięcia.

Dzięki rewolucyjnej technologii OptiVide™, unikatowe ruchome głowice tnące Faber's™ ustawiają 

się automatycznie we właściwej pozycji, umożliwiając wykonanie żądanego schematu cięcia dla 

każdego pojedynczego pasa. 

REWOLUCJA W WYDAJNOŚCI

54 5



6 7

ROZKROJU, MODUŁOWA & PERSONALIZOWANA

OPTYMALNA JAKOŚĆ ROZKROJU

Dzięki zastosowaniu w maszynie Faber™ 

opatentowanej technologii FloatCut™ 

przeznaczone do cięcia pasy są unoszone 

za pomocą jednostek ssących i górą 

transportowane do stacji tnących.

Takie rozwiązanie, nie tylko znacznie 

przyspiesza proces cięcia, ale również 

chroni wycinane elementy przed 

zarysowaniem i innymi uszkodzeniami 

powstającymi przy bezpośrednim 

kontakcie z pyłem i wiórami.

Dlatego maszyna Faber™ doskonale 

sprawdza się przy cięciu nawet 

najbardziej delikatnych materiałów, 

gwarantuje niezawodność i dużą 

wydajność linii produkcyjnej oraz wysoką 

jakość produktu końcowego. 

W Prisma doskonale rozumiemy, że dla 

każdego producenta mebli (w tym mebli 

kuchennych), wskaźnik rentowności i czas 

zwrotu inwestycji są kluczowe. Dlatego 

też Faber™ został zaprojektowany 

w sposób modułowy, co pozwala na 

dostosowanie maszyny do konkretnego 

zastosowania i realnych potrzeb.

Maszyna Faber™ jest dostępna w szerokim 

zakresie wymiarowym, a jej konstrukcja 

pozwala na zamontowanie maksymalnie 

5 stacji do cięcia poprzecznego.

W kwestii zarządzania pyłem i 

odpadami Prisma oferuje szeroką gamę 

inteligentnych, dostosowanych do 

potrzeb klienta rozwiązań, aby utrzymać 

przestrzeni roboczą w czystości.

MODUŁOWA & PERSONALIZOWANA
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ZNACZNIE WIĘCEJ, NIŻ MASZYNA

Faber™ to znacznie więcej niż tylko wysokowydajna 
piła poprzeczna. Wybierając rozwiązanie firmy Prisma, 
zyskujesz również eksperta w zakresie optymalizacji 
produkcji, najlepszą na rynku jakość i niezawodnego 
partnera w dalszym rozwoju.

W pierwszym etapie, nasi specjaliści pomogą Ci wybrać 

optymalne rozwiązanie, zgodne z Twoimi potrzebami i 

wymaganiami. Pomożemy Ci zoptymalizować planowaną 

zdolność produkcyjną i przepływ materiałów, zaproponujemy 

układ maszyn w zakładzie i konfigurację linii produkcyjnej. 

Ponieważ automatyzacja jest także bardzo mocnym punktem 

naszej działalności, możemy bezproblemowo zintegrować 

maszynę Faber™ z istniejącymi liniami produkcyjnymi, 

umożliwiając wprowadzenie korzystnych zmian w układzie 

Twojego zakładu.

Nasze oprogramowanie do zarządzania i monitorowania 

przepływem produkcji, zintegrowane z oprogramowaniem 

do teleserwisu PRISMALIGN™, gwarantuje, że maksymalna 

wydajność i niezawodność są osiągane przez cały czas pracy, 

na całej linii produkcyjnej.

W firmie Prisma doskonale rozumiemy, że wszelkie przestoje 

w produkcji, których przyczyną są awarie maszyn, należy 

minimalizować. Dlatego tak zaprojektowaliśmy maszynę Faber™, 

aby była niezawodnym narzędziem, o maksymalnej dostępności 

technicznej.

Oferujemy również bezkonkurencyjny serwis posprzedażowy 

oraz pomoc techniczną ze strony techników z naszej centrali 

oraz placówek lokalnych.
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SPECYFIKACJE MASZYNY

Projekcja brzeszczotu (mm) 58 mm with diameter 400 mm

Długość/szerokość cięcia (mm) 1350 or 2440 mm (panel dimensions)

Zaprogramuj prędkość ogrodzenia (m/min) -

Saw carriage speed (m/min) Max. 130 m/min

Prędkość wózka piły (kW) 12 KW & 6 KW

System odpylania (m ³/h): 22.000 m3/h

Wysokość robocza (mm) 950 - 1050 mm

WYMIARY MASZYNY

Długość panelu 3200 + 4500 + 5600 mm

Szerokość panelu 1350 + 2440 mm

Grubość panelu 12 – 40 mm

DATASHEETNASZE TECHNOLOGII

FLOATCUT™  
TECHNOLOGII

Dzięki zastosowaniu 

w maszynie Faber™ 

opatentowanej technologii 

FloatCut™ przeznaczone do 

cięcia pasy są unoszone za 

pomocą jednostek ssących 

i górą transportowane do 

stacji tnących.

PRISMALIGN™ 
TECHNOLOGII

OPTIVIDE™ 
TECHNOLOGII

Dzięki rewolucyjnej 

technologii OptiVide™, 

unikatowe ruchome 

głowice tnące Faber's™ 

ustawiają się automatycznie 

we właściwej pozycji, 

umożliwiając wykonanie 

żądanego schematu cięcia 

dla każdego pojedynczego 

pasa.

Nasze oprogramowanie 

do zarządzania i 

monitorowania przepływem 

produkcji, zintegrowane 

z oprogramowaniem do 

teleserwisu PRISMALIGN™,, 

gwarantuje, że maksymalna 

wydajność i niezawodność 

są osiągane przez cały 

czas pracy, na całej linii 

produkcyjnej. 



INFORMACJE KONTAKTOWE
Via Lusevera, 2, 33078 San Vito al 
Tagliamento (PN)

+39 0434 85082
info@prismasim.it
www.prismasim.it

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ, 
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK PIŁA 
FABER™  CROSSCUT MOŻE RADYKALNIE
ZOPTYMALIZOWAĆ I ZWIĘKSZYĆ 
TWOJĄ PRODUKCJĘ

https://www.prismasim.it
mailto:info%40prismasim.it%20?subject=

