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Maksymalna wydajność i jakość na
Twojej czterostronnej  
obrabiarce

Wysokowydajne  
narzędzia
Przegląd wszystkich narzędzi, które mogą być z po-
wodzeniem stosowane na czterostronnej obrabiar-
ce, można uzyskać od przedstawiciela firmy OERTLI 
lub zapoznać się z załączonym zestawieniem.
Aby wyjaśnić nasze podejście do projektowania pro-
duktów, użyliśmy następujących trzech aplikacji wraz 
z odpowiadającymi im narzędziami:

STRUGANIE 
WSTĘPNE 

1

• Kalibracja
• Fugowanie
• Większościowe usuwanie 

nadmiaru drewna
• Wyrównywanie powierzchni 

za pomocą frezu do wręgów

STRUGANIE GŁADKIE

PROFILOWANIE

2
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• Wysoka jakość powierzchni 
drewna

• Mniejszościowe usuwanie 
nadmiaru drewna

• Fugowanie, fazowanie i 
zaokrąglanie

• Wpust i pióro
• Profile indywidualne

Instalacja narzędzi
Nasi eksperci chętnie pomogą 
Państwu na miejscu przy instala-
cji, regulacji i dostrajaniu narzędzi w 
Państwa czterostronnej obrabiar-
ce. Celem jest płynna produkcja na 
Państwa urządzeniach.

Oczywiście jesteśmy również do dy-
spozycji w przypadku późniejszych 
konsultacji.

Najlepsze narzędzie musi być stosowane w sposób zoptymalizowany w zależności od wyposażenia, aby móc przenieść 
na drewno maksymalną możliwą wydajność całego systemu. Twój doradca OERTLI jest ekspertem w dziedzinie obróbki 
drewna i produkcji narzędzi. Dostarczy Państwu plan zastosowania wraz z optymalnymi narzędziami, które umożliwią 
Państwu ekonomiczną realizację planów produkcyjnych. Szybka i skuteczna pomoc we wszyst-
kich kwestiach produkcyjnych związanych z obróbką drewna należy do naszych kompe-
tencji.

Eksperci w dziedzinie obróbki drewna

W zależności od Państwa wymagań i danych 
maszyny, nasi eksperci opracują optymalne 
rozwiązanie dla Państwa czterostronnej obrabi-
arki.
• Jakie produkty już Państwo produkujecie?
• Jakie produkty chcą Państwo w przyszłości 

produkować?
• Jakie urządzenia są dostępne?

A - Dobór odpowiedniego 
rozwiązania

Dla efektywnej produkcji w Państwa czteromiejscowej maszynie otrzymają 
Państwo od nas w możliwie najkrótszym czasie udokumentowany plan zasto-
sowania z rysunkami montażowymi i wartościami orientacyjnymi dla posuwu i 
odbioru wiórów: 
• Jakie narzędzia najlepiej nadają się do produkcji Państwa produktów?
• W jakiej kolejności narzędzia te osiągają najwyższą wydajność?
• Jakie posuwy powodują, że narzędzia osiągają swoją maksymalną 

wydajność i nie powodują nadmiernych obciążeń maszyny?

C - Serwis i konserwacja narzędzi
Nasi eksperci poinformują i przeszkolą Państwa w zakresie 
prawidłowego obchodzenia się z narzędziami i doboru odpo-
wiednich części zamiennych, tak aby mogli Państwo przez długi 
czas korzystać ze swoich narzędzi w sposób jak najbardziej 
ekonomiczny: :
• W jaki sposób należy utrzymywać narzędzia?
• Jak prawidłowo zamontować ostrza zamienne?

B -  Prawidłowe zastosowanie narzędzi

Czy chcą się Państwo dowiedzieć, jak 
zoptymalizować wydajność Państwa czte-
rostronnej obrabiarki i uzyskać większą 
wydajność? Proszę użyć formularza online 
znajdującego się pod tym
kodem QR, aby skontaktować się ze swoim 
konsultantem OERTLI.


