
morbidelli p800
 wielofunkcyjne centrum obróbcze z okleinowaniem
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morbidelli p800
Projektowanie rozwiązań na Twoje wymagania jest w naszym DNA

Możesz spersonalizować swoje CNC morbidelli p800 tak aby twoje doświadczenia 
zawodowe były jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Wszystkie akcesoria mają  
na celu zwiększanie produktywności, a jednocześnie muszą być proste  
w obsłudze.

• ZEROWY CZAS USTAWIANIA  
Po zakończeniu obróbki w jednej części stołu maszyna automatycznie 
rozpoczyna obróbkę po drugiej stronie. Dzięki temu programowanie  
za i rozładunek może odbywać się podczas pracy centrum.  
Duża oszczędność czasu to zwiększenie produktywności. 

• ZERO BŁĘDÓW 
Najlepsza jakość połączenia obrzeża nawet przy trudnych elementach.  
Nowy system pomiaru podczas zamykania obwodów. 

• BEZ PROBLEMÓW 
Oprogramowanie  MAESTRO EDGE jest łatwe w użytkowaniu nawet dla mniej 
doświadczonych operatorów. Pozwala w pełni wykorzystać potencjał maszyny.
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Szeroki wybór ssawek zapewnia dużą swobodę mocowania elementów za pomocą podciśnienia. Chwytaki blokują 
element mechanicznie zapewniając pewne trzymanie.

DUŻY STÓŁ ROBOCZY
w wersji podstawowej jest ustawiany ręcznie za pomocą 
pilota zdalnego sterowania. Dostępna jest także opcja 
MATIC w której belki stołu, chwytaki czy przyssawki są  
w pełni zautomatyzowane, a przygotowanie stołu skrócone  
do minimum (4-5 sekund). Wszystkie operacje są kontrolo-
wane przez program który eliminuje możliwość kolizji.

Szeroki wybór ssawek gwarantuje 
idealne mocowanie elementów  
w każdej sytuacji.

Urządzenie ułatwiające za i rozładunek wyposażone w czujniki  
i pneumatycznie podnoszone belki.

morbidelli p800
Obróbka bez przestojów
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Pas transportowy do odprowadzania odpadów i wiórów.

Specjalnie zaprojektowana osłona 
ułatwiająca odpylanie wiórów  
ze strefy obróbki.

Zoptymalizowany centralny odciąg odpylania 
redukuje zapotrzebowanie na powietrze.

Maksymalna czystość stanowiska pracy.



Nowy agregat do oklejania wąskich krawędzi nakłada klej  
bezpośrednio na obrzeże. Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie 
ilości elementów mechanicznych niezbędnych do jego budowy. 
• Większa elastyczność dzięki zredukowanym wymiarom.
• Większa niezawodność agregatu dzięki prostszej budowie.

Wyższa wydajność jednostki oklejania 
krawędzi, która pozwala na oklejanie 
obrzeżem do 84 mm wysokości, 
paneli o grubości do 80 mm. Agregat 
“SBRINDLE“ wykrywa w czasie obróbki 
położenie początku obrzeża co pozwala 
na dokładne jego docięcie na długość 
przy zamykaniu obwodu. Umożliwia 
połączenie 0/360° przy minimalnych 
odcinkach.

Optymalizacja cyklu oklejania 
krawędzi przy połączeniach 0-360° 
Łączenia mogą być wykonane 
na odcinku o stałej geometrii  
nie krótszym niż 80mm

Sterowana numerycznie oś Z 
umożliwia regulowanie prze-
stawania obrzeża w stosunku  
do stołu roboczego.

Magazyn może pomieścić od 2 do 12 różnych typów obrzeży. 
Sterowanie i wybór obrzeża odbywa się automatycznie.

morbidelli p800
Bezbłędna produkcja i absolutnie najwyższa jakość połączenia
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Klej jest podawany w postaci granulatu. System 
podawania jest przymocowany do zespołu klejącego.

Zbiornik szybkiej wymiany kleju posiada wałek z rozbudowanym 
elementem grzewczym, który zapewnia jednolite właściwości 
kleju co pozytywnie wpływa na właściwości chemiczne  
i na wydajność produktu. Szybka zmiana zbiornika pozwala  
na oszczędność czasu przy zmianie typu kleju.

Automatyczna pionowa regulacja 
obrzeży. Umożliwia obróbkę  
z maksymalna elastycznością 
pracy w krótkim odstępie 
czasu na panelach o różnych 
grubościach. Szczególnie skute-
czne w przypadku pojedynczych 
elementów.

Maksymalna siła połączenia.



morbidelli p800
Bez problemów, dzięki mocnemu agregatowi frezarskiemu

Wysokiej klasy elektrowrzeciono 5 osiowe o mocy 17kW 
(S6) pozwala na obróbkę elementów o trudnych kształtach 
gwarantując jakość i precyzje. 

4 osiowe elektrowrzeciono o mocy 11 lub 15kW (S6) 
zamontowany na niezależnej prowadnicy przy zespole 
wiertniczym.

Wymiana narzędzi jest automatyczna i odbywa się w czasie ukrytym. Jest to możliwe, dzięki magazynie 
narzędzi umieszczonym bezpośrednio przy elektrowrzecionie.
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Możliwości konfiguracji różnych agregatów.

Szeroka gama konfiguracji pozwoli dopasować najlepsze 
rozwiązanie do Twoich potrzeb, zarówno dla seryjnych 
wierceń (np. boki szaf, panele akustyczne), a także  
dla nietypowych.  Oferujemy 26 - 50 niezależnych wrzecion 
RO.AX o dużej sztywności, (przy 8000 obr/min) w zależności 
od konfiguracji. 

Zintegrowana piłka z mo-
żliwością zmiany kierunku 
obrotów oraz obrotu 0-90°.

3 osiowe 
elektrowrzeciono, 
idealne do obróbki płyty; 
frezowanie wycinanie 
kształtów bez zmiany 
narzędzia.

PB1 
3 osiowe elektrowrzeciono z 6 pozycyjnym magazynkiem 
szybkiej zmiany narzędzi. Szybkie przezbrojenia to dobre 
rozwiązanie przy bardzo zróżnicowanej produkcji.

Niezależna piła 
z możliwością obrotu  
360° idealna do cięcia 
paneli  czy przycinania 
obrzeża.



dostępne agregaty

Wykańczanie krawędzi

przycinanie obrzeża cyklinowanie

agregat wielofunkcyjny 
frezująco cyklinujący

agregat frezarski do narożników 
wewnetrznych

piłka do przycinania 
obrzeża

agregat do obróbki płyt  
w technologii postforming

agregat do frezowania 
narożników

agregat frezujący

morbidelli p800
Agregaty
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Bezprzewodowy pilot 
zdalnego sterowania 
pozwala operatorowi 
na kontrole z dowo-
lnego miejsca w obrę-
bie maszyny.  

Szyba z poliwęnglanu zapewnia maksymalną widoczność 
pola obróbczego.

Praca bez ryzyka, bezpieczeństwo operatora jest priorytetem.

Maty umożliwiają pracę maszyny przy stałej prędkości 
gwarantując bezpieczeństwo operatora podczas  
za i rozładunku z drugiej strony stołu. Takie rozwiązanie 
zachowuje ciągłość pracy maszyny.

Nałożone na siebie warstwy pasków bocznych chronią operatora 
podczas pracy przy maksymalnej prędkości obrotowej.



MAESTRO EDGE
Nowe oprogramowanie 3D pozwalające na  wykonywanie 
wszystkich rodzajów obróbki. Opracowany specjalnie  
na potrzeby PLANET P800 pozwala w prosty i szybki sposób 
tworzyć edytować i zarządzać programami okleinowania. 
Intuicyjny panel programowania pozwala na efektywne 
korzystanie z szerokiej gamy funkcji maszyny.

Możesz zobaczyć podgląd elementu i korzyści łatwego projektowania:

EDGEMANAGER
Moduł do zarządzania pracą przy 
dużej ilości obrzeży. Baza danych 
oraz informacje techniczne są zawsze 
dostępne, i mogą być zaimportowane 
bezpośrednio do programów obrób-
czych.

morbidelli p800
Proste programowanie
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dane techniczne

dane techniczneMORBIDELLI P8OO

układ maszynyMORBIDELLI P8OO

Wielkość stołu w osi X mm 5020 - 6360

Wielkość stołu w osi Y mm 1680 - 1830

Maksymalna wysokość elementu * mm 80/220 przy ssawkach H110

Grubość obrzeża mm 0.5 - 3.0

Wysokość obrzeża mm 15/84

Minimalny wewnętrzny promień przy kącie 90° ** mm 30

Minimalny zewnętrzny promień przy kącie 90° ** mm 10

Magazyn obrzeży il. pozycji 2 standard - 6 opcja

Moc 5 osiowego elektrowrzeciona kW 17

Moc 3 osiowego elektrowrzeciona kW 11 - 15

Uchwyt elektrowrzeciona HSK63F

Magazyn RAPID 18 (std) - 10 na pokładzie (opcja)

Moc agregatu do wierceń kW 2,2

Prędkość obrotowa wrzecion wiertarskich obr/min 8000

Skok osi Z1 mm 600

Skok osi Z2 325

Prędkość posuwu osi X m/min 90

Prędkość posuwu osi Y m/min 90

Prędkość posuwu osi Z m/min 30

Moc zainstalowana kW 25/35

Zapotrzebowanie na sprężone powietrze bar 7

Średnica króćca odpylania elektrowrzeciona mm 250

Średnica króćca odpylania głowicy wiertarskiej mm 100

Zapotrzebowanie powietrza m3/h 5700

Waga kg 8000/10000

Pole obróbcze Wymiar (mm)

X Y X Y Z
5020 1680 11425 5045 3000
5020 1905 11425 5275 3000
6360 1680 12765 5045 3000
6360 1905 12765 5275 3000

X
Y

Z

Maksymalna grubość obrabianego elementu zależy od długości narzędzia i rodzaju obrzeża. 
Promienie wewnętrzne i zewnętrzne są zależne od rodzaju obrzeża.

*
**



ROZWÓJ TECHNOLOGII 
JEST W NASZYM DNA
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.

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 PRZEMYSŁOWE
Maszyny pojedyncze, zintegrowane systemy i linie przemysłowe 

dedykowane do szerokiej gamy materiałów

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

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

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

CZĘŚCI
Komponenty i części do produkcji maszyn

WRZECIONA I KOMPONENTY AUTOMATYKA OBRÓBKA METALI

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

ODLEWNIA



SCM GROUP POLSKA SP. Z O.O.
ul. Obornicka 133; 62-002 Suchy Las 
tel.:(061) 651 47 60; fax: (061) 651 47 61 
scm.pl@scmgroup.com
www.scmgroup.com
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