Uniq

kantenschuurmachines

klasse schuurmachines

Hoogwaardige oppervlakken zijn het visitekaartje van iedere schrijnwerker. Wij
ondersteunen de schrijnwerker met onze schuurmachines om deze doelstelling te
bereiken. Bovendien is de problematiek en de eisstelling van bedrijf tot bedrijf
verschillend. Meestal kunnen wij de passende machine aanbieden. Soms echter dienen
wij de gewenste machine nieuw te ontwerpen en te bouwen. Ons motto : elk verzoek
kan worden ingewilligd en voor elk probleem is er een oplossing !

De kantenschuurmachines van de KÜNDIG Uniq-serie beschikken allen over twee gegoten werktafels als robuuste werkstukoplage. De ene machinezijde dient tot het schuren van massief hout ; de
tegenoverliggende kant tot het preciese fineerschuren. De variabele hoogteverstelling en zwenking
van het schuuraggregaat en de oscillatie van de schuurband horen bij de basisuitrusting.

De optioneel verkrijgbare en uitschuifbare
tafelverbreding vergemakkelijkt het schuren van grote stukken. Bij niet-gebruik kan
deze compact weggeborgen worden.

Met de zwenking van de schuurinrichting
bieden alle KÜNDIG kantenschuurmachines de mogelijkheid ook hoekige
werkstukken optimaal te bewerken.

De bovenliggende en in de hoogte
verstelbare transportband (onderdelenlijst Uniq-S) vervolledigt de onderliggende
standaard transportband en eigent zich
perfect voor de serieproductie van korte
stukken.

De KÜNDIG AG werd in 1945 in Zürich (Zwitserland) opgericht. Het familiebedrijf met
vestigingen in Gotha (Duitsland), Oostenrijk, Groot-Brittanië en Frankrijk heeft zich
gespecialiseerd in de bouw van hoogwaardige breedband- en kantenschuurmachines
voor de hout- en kunststofbewerking.
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Premium

breedband-schuurmachines

De breedband-schuurmachines van de KÜNDIG Premium-serie voldoen aan de hoge eisen van
de kwaliteitsbewuste handwerk- en industriebedrijven. Ze onderscheiden zich door hun stabiele
bouw, de eenvoudige bediening en hun betrouwbaarheid in het dagelijkse gebruik en eigenen
zich optimaal voor het kalibreren en het fijnschuren van massief hout, fineer en platen.

Aan de uitloop van de machine kan naar
wens een werkstuk -reinigingsborstel
of een -structuurborstel worden aangebracht. Door de structuurborstel krijgt
het hout een natuurlijk oppervlak.

Het “pakket lakken” is voor alle machines
verkrijgbaar. Tot de lakuitrusting behoort
ook het band-afblaas-systeem, welke
het fijne lakstof van de schuurband
verwijdert.

Aan de in- en uitloopzijde kan de machine naar keuze met een tafelverlengsuk
worden uitgerust. Bij niet-gebruik kunnen
deze hoog- of neergeklapt worden.

Brilliant

breedband-schuurmachines

De breedband-schuurmachines van de KÜNDIG Brilliant-serie zijn technische top producten. Ze
worden door gebruikers, met de hoogste vorderingen op het gebied van kwaliteit, ingezet voor
de onberispelijke bewerking van hoogwaardige oppervlakken. Met hulp van de diagonaal-schuurtechniek kunnen alle oppervlakken worden geschuurd ; van de dwars gelijmde werkstukken (houten
ramen, deuren) tot en met de moeilijke hoogglanslakken.

Het bedieningsbord is overzichtelijk en
gemakkelijk in gebruik. Het merendeel
van de ingaven gebeurt over het nieuwe
touchscreen met hoge resolutie.

Het roterende en rondlopende carrousel-borstel-aggregaat eigent zich
perfect voor het schuren van vulsels en
voor het ontbramen van oppervlakken
en het breken van kanten.

De toevoertafel van elke Brilliant
breedbandschuurmachine is met een
productieve vacuüm-afzuiging uitgerust,
waardoor ook het schuren van kleine
stukken wordt vereenvoudigd.

