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Beste Lezer,

Het doet ons veel genoegen u te mogen uitnodigen op de 
Prowood beurs. Deze unieke vakbeurs wordt dit jaar 
gehouden van 21 tot 25 oktober 2018 in Flanders Expo 
te Gent. Belangrijk om weten: dit is een 3-jaarlijkse beurs, 
met de volgende editie zitten we dus al in 2021. Reden te 
meer om deze afspraak niet te missen.

Uiteraard zouden wij u graag op onze stand nr. 1160 
willen verwelkomen en u kennis laten maken met ons 
assortiment machines. Deze speciale uitgave van Noblesse 
Info geeft u een goed overzicht van wat onze sterke 
merken u te bieden hebben.

Noblesse Benelux, opgericht in 1953, telt ca. 25 werknemers 
en straalt met zijn jong management dynamisme en 
zelfvertrouwen uit. Met zowel een flinke voet in de eerste 
als in de tweede houtverwerking, bekleedt het bedrijf een 
unieke plaats in de sector houtbewerkingsmachines.

Vermijd lange wachtrijen aan de ingang van de beurs en 
registreer u daarom online op www.prowood-fair.be met 
deze code: NOB184. Door dit te herhalen, kunt u zoveel 
toegangsticketten afdrukken als u maar wenst.

Opgelet voor de openingsuren van 
Prowood: maandag, dinsdag en 
woensdag van 12.00 tot 20.00 u. (leuk 
om de spitsuren te vermijden) en zondag 
en donderdag van 10.00 tot 18.00 u.

Nog veel leesgenot.

De redactie.

STAND 1160
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ZUIVERE LUCHT IN DE WERKPLAATS

U kent vermoedelijk de mobiele ‘zuivere lucht’ afzuigingen van Al-Ko, de 
Power Unit reeks? Met een dergelijke uitrusting is het niet meer nodig 
de afgezogen lucht naar buiten af te voeren. We beschikken immers over 
een speciale filter voor max. reststofgehalte van 0,1 mg/m³. Uitstekend ge-
schikt dus om een werkplaats of een verkoopruimte stofvrij te houden en 
daarenboven heel wat energie te sparen. Na filtrering is er immers een 
100% hergebruik van de lucht.

Een aantal Power Unit modellen hebben daarenboven nog meer te bie-
den, zoals een automatische filterreiniging (ook tijdens de werking), een 
geïntegreerde compressor, een machineherkenning voor 8 of 16 machines, 
een automatisch brandblussysteem, enz.

Maar er is meer! De afzuigeenheid kan uitgerust worden met een 
ingebouwde frequentieregelaar en deze maakt het mogelijk het 
vermogen automatisch aan te passen aan de afzuigbehoefte. De rege-
laar wordt aangestuurd door de onderdruk. Hierdoor kan tot 15 à 20% 
energie gespaard worden.
Mooi gedaan van deze Duitse fabrikant.

SCHEERKOCH OPDEELZAGEN
Als overnemer van het bekende merk “Scheer”, produceert de 
Duitse firma Hans KOCH een nieuwe generatie opdeelzagen. 
Zij bouwen hierbij niet enkel voort op de technologie van 
Scheer, uiteraard aangepast aan de huidige stand van de 
techniek, maar ook op de eigen decennialange ervaring als 
servicebedrijf voor opdeelzagen.

Compact, betrouwbaar, robuust en gebruiksvriendelijk. Dit zijn 
de sleutelwoorden voor deze innovatieve opdeelzagen. 
De zware constructie biedt precisie en stabiliteit. Er is een 
perfecte interactie tussen de zijgeleider en de hoogprecieze 
materiaalduwer. Drie afzuigpunten op zaagwagen, drukbalk 
en zaaglijn zorgen voor een efficiënte afzuiging.

De ScheerKoch zaagwagentechniek vinden we terug in 
vele interessante details. De zware honingraatstructuur zorgt 
voor een doeltreffende trillingsdemping. De zaagwagen heeft 
aan beide zijden ronde parallelgeleidingen. Deze staan 
garant voor stabiliteit en precisie. De aandrijving gebeurt via 
synchroon-servomotor en tandheugel.

Alle ScheerKoch modellen zijn verkrijgbaar in de twee 
populaire afmetingen 3100 x 3100 mm en 4200 x 4200 mm. 
Bij plaatsgebrek wordt 3100 x 3100 mm zeer gewaardeerd.

Investeer in gezondheid en energiebesparing

Het PA-4500 model
 inclusief topservice.

NIEUW



HEBROCK KANTENAANLIJMERS
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MOOIE AANBIEDING VOOR F2-F4-F5 REEKS

De HEBROCK kantenaanlijmers staan bekend om hun 
betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Je kan ze 
vertrouwen. Geen tijdverlies met proefstukken en afstellingen. De 
F2-F4-F5 reeks zijn compacte machines voor kantenmateriaal 
tot 2 mm dik, bestemd voor gebruikers, die perfect afgewerkte 
kanten willen tegen een erg aantrekkelijke prijs.

Het nieuwe type F5 kan optioneel uitgerust worden voor een 
maximum werkhoogte van 50 mm (standaard: 40 mm). De 
standaardversie van de F5 biedt, naast het voorfrezen, hoekfrezen 
en vlakschrapen, ook een radiusschraapeenheid met 
pneumatische ophefinrichting, en voor een perfecte afwerking 
is zelfs een polijsteenheid met twee moltonschijven inclusief. 
De verplaatsing van de aggregaten is pneumatisch.

Type F5 – Gunstig geprijsd voor 
een complete bewerking

Een uiterst handige optie is de verwisselbare lijmbak. Het grote 
voordeel van dit slim concept is dat het lijmopbrengsysteem 
in zijn geheel wordt gewisseld, dus ook met de lijmwals. 
Voor wie op de Prowood een kantenaanlijmer van de F2-F4-F5 
reeks bestelt met de optie ‘verwisselbare lijmbak’, die krijgt 
zomaar gratis een 2de verwisselbare lijmbak incl. stand cadeau. 
Voorwaar een interessant en waardevol geschenk.

SUPER VOORWAARDEN
VOOR ONS NULVOEGMODEL

De airtronic technologie van Hebrock is de perfecte oplossing 
voor interieurbouwers en keukenproducenten. De perslucht 
wordt verhit in de airtronic en daarna via een nozzle tegen de 
binnenkant van de laserkant gestraald. Bij de eerste aandrukrol 
wordt de verhitte hechtingslaag op het werkstuk gedrukt.
De bediening is uiterst eenvoudig, de parameters zijn reeds 
in de fabriek ingesteld.

Bezoek ons op de Prowood, maak kennis met ons nulvoegmodel 
en geniet van de super Hebrock voorwaarden.

Dankzij de Duitse fabrikant Hebrock en zijn “airtronic” 
concept blijven zelfs kleinere bedrijven in de houtsector voor op 
de concurrentie, en kunnen zodoende voldoen aan de eisen en 
wensen van hun klanten.

Het kantmateriaal gaat helemaal op in de  
bekleding van de plaat

Verwisselbare lijmbak met 
alles erop en eraan.

“Stabiele instellingen, 
zeer betrouwbaar”
Werner Kennes, Sales Manager

NIEUW

NIEUW
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AFKORTEN VAN 
HOUTPAKKETTEN

De Oostenrijkse fabri-
kant PRINZ is een spe-
cialist op het vlak van 
de kettingzaagtech-
niek. Hun zaagmachi-
nes zagen niet enkel 
hout. Papier, zacht ge-
steente, gipskarton en 
metselwerk komen ook 
in aanmerking.

Populair zijn zeker de erg praktische mobiele kettingzagen 
voor het afkorten van houtpakketten. Deze machines zijn 
gemakkelijk door één persoon te verrijden en te gebruiken. 
Een frontplaat zorgt bij het afkorten van pakketten voor een 
perfecte haakse opstelling. De zaagketting is eenvoudig te 
vervangen. De ketting wordt vlot en snel opgespannen. Er is 
tevens voorzien in een smeereenheid.

Type TWIN-L

SCHAAF- & PROFILEERMACHINES

De vierzijdige schaafmachines van Gau Jing worden 
gekenmerkt door hun stabiliteit, doordat hun complete 
onderbouw van gietijzer is vervaardigd en uit één stuk 
bestaat. Tevens is de doorvoertafel in de gehele machine 
hardverchroomd, om de slijtage te minimaliseren. Uiteraard 
zijn alle machines compleet voorzien van een geïntegreerde 
geluids- en beschermcabine, zodat aan alle CE regels wordt 
voldaan.

MEER DAN 40 JAAR BANDZAAGSERVICE

Onze bandzaagservice blijft zich uitstekend ontwikkelen. Sinds de start in 1976, 
kunnen we terugblikken op een sterke technologische evolutie. Ongetwijfeld 
is het Vollmer Richtcenter daarin de meest spectaculaire stap geweest. In 1997 
installeerden we ons eerste Richtcenter, dat sindsdien het planeer- en strekwerk voor 
ons automatiseerde.
Sinds 2012 hebben wij niet minder dan 3 Richtcenters in werking. De 
voortreffelijke inrichting van onze werkplaats en de motivatie van ons team zorgt 
voor een constante hoge kwaliteit, wat zich vertaalt in een steeds groeiend succes.
Hebt u trouwens al onze nieuwe
HM-bandzaagbladen getest?

Type GL

SLIJPMACHINES VOOR HM-CIRKELZAAGBLADEN
De Vollmer CHX840 is een compacte 
slijpmachine voor HM-cirkelzaagbladen, die 
over 5 CNC assen beschikt, een intuïtieve 
bediening op een 10” kleuren LCD-scherm 
met een multifunctiehandwiel en een sterke 
motor. Dankzij de dubbele-slijpschijf-technologie 
kunnen borst en rug van een HM-cirkelzaag 
in één opspanning bewerkt worden. Door een 
automatisch instelproces worden de insteltijden 
tot een minimum beperkt. Deze bijzonder 
stabiele machine (gewicht 1765 kg) is volledig 
hydrauliekvrij en vergt slechts een minimum aan 
onderhoud.
De uitzonderlijke productiviteit, functionaliteit 
en verbazende variabiliteit maken de CHX tot 
een lonende investering niet enkel voor 
slijpdiensten, maar ook voor zagerijen.
Deze langverwachte machine kan ook met een 
handlingsysteem uitgerust worden. Een voorraad 
van 20 zagen zorgt dat deze machine manloos 
nog minstens één shift extra werk levert.

NIEUWDe langverwachte
CHX840.
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CIRKELZAAGMACHINES VOOR HOGE PRODUCTIES
De Duitse firma PAUL heeft zich gespecialiseerd in 
cirkelzaagtechnologie. Zo kennen we hen als fabrikant van 
CNC-afkortzagen, kantrechtbanken, meerbladcirkelzagen en 
platenopdeelzagen.

Type KME3

KME3 KANTRECHTBANK

Van de legendarische KME kantrechtbanken zijn er nu reeds 
meer dan 6000 over de hele wereld. Nu zijn we aan de 
KME3 toe, de derde generatie! Deze combineert de bekende 
voordelen van deze klassieker met intelligente nieuwe 
ontwikkelingen.

Zo krijgen we een CNC-sturing op Linux en koppeling aan 
een netwerk via de PAUL busmodule. De druk van de bovenste 
walsen is nu hydraulisch regelbaar. De hydraulische aanvoer 
kan voortaan ook in achteruit draaien. De wisseling van de 
cirkelzaagbladen is er eenvoudiger op geworden. En de 
modulaire bouwwijze maakt speciale aanpassingen voor 
klanten mogelijk.

“Flexibel, creatief,  
made in Germany.”

Bert Wittevrongel, Product Manager

CNC AFKORTSYSTEEM SERIE C11

We presenteren u hier de PAUL doorloopafkortzaag type 
C11 voor kleine en middelgrote doorsneden, die preciese 
en zuivere zaagsneden mogelijk maakt bij een zeer hoog 
tempo. Deze uiterst compacte machine is daarom universeel 
inzetbaar zowel in zagerijen als in de parketindustrie, de 
kistenmakerijen, de meubelsector, enz.

De serie C11 moet eigenlijk in niets onderdoen vergeleken 
met de grotere modellen, behalve dan wat de te zagen 
doorsnede betreft. De overzichtelijke constructie en 
de extra diagnosesoftware maken de machine zeer 
onderhoudsvriendelijk. De hoogproductieve en onderhoudsvrije 
servosystemen garanderen snelle en dynamische bewegingen 
en een hoge continuproductie. Het geluidsarm concept en de 
voortreffelijke geluidsisolatie zorgen verder voor aangename 
werkvoorwaarden.

Type C11

MODERNE SPIJKERMACHINES

Type Flex 50M met mechanische spijkering

We zien hier de succesvolle Storti mechanische spijkermachine 
type FLEX 50 M. Het mechanisch spijkersysteem met enkele 
balk en vaste koppen maakt een ritme van 70 spijkercycli 
per minuut mogelijk. Of 12 Europaletdekken per minuut, wat 
noodzakelijk is om, als enkele machine, verschillende 
spijkerlijnen met dekken te kunnen voeden.

Het elektronisch instelsysteem maakt zeer snelle 
formaatwijzigingen mogelijk, wat stilstandtijden erg 
beperkt en een hogere productie garandeert.
De nieuwe software bij deze machine werd speciaal ontworpen 
voor eenvoud bij het programmeren, zodat deze 
voortaan door elke operator bediend kan worden.

Storti, opgericht in 1960, produceert de modernste 
spijkerlijnen voor paletten. Deze hoogproductieve machines 
zijn snel omstelbaar en bieden hoge producties. Als specialist 
op het gebied van paletfabricatie, kan Storti mooie referenties 
voorleggen in België en Nederland.
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STABIELE AFKORTZAGEN
Naast het Duitse merk PAUL, bieden wij nu ook een zeer 
degelijk Tsjechisch product aan: Störi Mantel. We zien hier 
het type KP500 Optim. De aandrijfeenheid werkt met een 
AC-servomotor, wat een hoge precisie, een lange levensduur 
en weinig geluidshinder garandeert. De opduwer kan zware 
werkstukken aan, verschillende planken of balken kunnen 
zelfs als één pakket afgekort worden.

De zaagmotor heeft een vermogen van 5,5 kW (optie: 7,5 kW) 
en een zaagblad van 500 of 550 mm. De bewegingssnelheid 
van de zaag in het hout is traploos instelbaar. Het hout wordt 
zowel boven als op de zijkant pneumatisch aangedrukt. De 
besturing gebeurt d.m.v. een aanraakscherm.

De KP500 Optim is zeer geschikt voor het uitzagen van 
gebreken en voor de optimalisatie van de te zagen 
houtlengten. Type KP500 Optim

Type FLS170 Arrow I

LANGSCIRKELZAGEN
Het wordt steeds duidelijker dat een horizontale paneelzaag 
niet zo handig is voor het opdelen van massief hout, zoals bv. 
bolen. De geschikte machine is de langscirkelzaag. Niet alleen 
kan dan moeiteloos gewerkt worden, maar ook qua veiligheid 
is het een dag en nacht verschil.

Van in het begin stonden de langscirkelzagen centraal in 
het programma van Störi Mantel, een Tsjechisch bedrijf dat deel 
uitmaakt van de Zwitserse Störi groep. De zeer zorgvuldige 
constructie en productie hebben geleid tot een hoogwaardig 
kwaliteitsproduct.

De langscirkelzaag deelt op en bekantrecht met één enkele 
zaag. Flexibiliteit, precisie, gebruiksvriendelijkheid en producti-
viteit zijn de huiskenmerken van deze machine. 

Störi Mantel slaagt erin zeer prijsgunstig te zijn en toch 
kwalitatief hoogstaand.

SLIJPMACHINES VOOR BANDZAAGBLADEN
Sinds Vollmer aangekondigd heeft te zullen stoppen met de fabricatie 
van machines voor het onderhoud van bandzaagbladen, hebben wij 
van de firma KOHLBACHER de vertegenwoordiging voor de Benelux-
landen verworven. KOHLBACHER is immers uitgegroeid tot een 
toonaangevende specialist in de nichemarkt van deze machines. 
Deze fabrikant biedt voor elk budget een geschikte oplossing.

De Shark topmodellen zijn CNC-gestuurd en beschikken uiteraard 
over een natslijpinrichting. Afhankelijk van het type blijven de 
meeste gevoelige machinedelen tegen slijpstof en koelmiddel beschut 
achter een wand in de machine. De bediening geschiedt via een 
aanraakscherm. Tot 999 tandvormen kunnen opgeslagen worden. Zij 
kunnen vrij geprogrammeerd worden. De slijpschijf van 350 mm is 
direct aangedreven. 
Een centraal, elektrisch bediend opspansysteem voor bandzaagbladen 
met lengte 5 tot 14 m is inclusief. Alsook een geïntegreerd 
bandzaaglaadsysteem.

NIEUW

Bandzagenslijpmachine 
type Shark 800
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DÉ SPECIALIST VAN BANDHERZAGEN
Stenner is dé specialist van bandherzagen. Zo is het aanbod 
aan varianten heel ruim te noemen:
• met of zonder centreerinrichting
• zaagwieldiameters: 914, 950, 1050, 1220 en 1370 mm;
• zaagbladbreedten: 100, 130, 150 en 206 mm;
• individuele machines en twin-opstellingen (met 2 zagen);
• normale en schuin instelbare zaagstaanders.

De vlakke-vloer-modellen behoeven geen funderingsput. 
De multirollengeleider, de zaagbladdrukgeleiders, het 
schuinzagen en het smeer- en reinigingssysteem getuigen van 
kwalitatief hoogstaande machines. Zij zijn allen uitgerust met 
een pneumatische zaagbladspanning voor een vlot 
spannen en ontspannen van het bandzaagblad.

Nieuw is nu ook een kwaliteitsvolle ‘basic’ versie van 
de erg populaire en succesrijke ST100R. Deze machine met 
zaagwielen van 914 mm en bandzaagbreedte van 100 mm 
staat bekend als zeer performant.
Het nieuwe ST100RB type is eigenlijk een volwaardige 
ST100R, waarin slechts een paar kenmerken zijn gewijzigd. 
Wat minder toeters en bellen, en 15% goedkoper.
Maar voor de rest een oerdegelijke ST100R met 
15 kW motor, drukzaaggeleiders, pneumatische blad-
spanning, multirollengeleidingsplaat, traploos regelbare 
aanvoersnelheid, enz.

Type ST100R

ANDERE BANDZAGEN IN ONS ASSORTIMENT:
Door te innoveren blijft 
Artiglio zich succesvol 
specialiseren in de boom-
zagen.
De Falco bijvoorbeeld 
is een zeer uitzonderlijke 
boomwagen. De bokken 
(modules) verplaatsen zich 
los van elkaar in de langs-
richting. Zij kunnen dus 
telkens optimaal geposi- 
tioneerd worden in ver-
houding tot de stamlengte.

MEBOR heeft zich opge-
werkt als de onbetwiste 
specialist van de hori-
zontale bandzaag 
voor het zagen van 
stammen. Het vernuftig 
MEBOR-systeem maakt 
het mogelijk een boom-
zaag door één persoon 
te laten runnen. Bij de re-
tourbeweging schuift de 
zaag het gezaagde stuk 
voor zich uit. Een geringe 
investering.

Het nieuwe
model ST100RB,
15% goedkoper!

“Succesmachines, 
sinds vele jaren.”
Paul Noblesse
Product Manager

Type Falco
Type HTZ 1300 SP+

Zoals bekend wordt Stenner nu al 60 jaar verdeeld door 
Noblesse Benelux. De klant kan bij ons terecht voor een 
totaalservice: preventief onderhoud, bandzaagbladen, 
bandzagenservice met ophaaldienst, afdraaien zaagwielen, 
variabel toerental, rollentafels, advies, enz.
De ST100R, nu met 18,5 kW motor, is meestal uit voorraad 
leverbaar en wij organiseren graag voor u zaagtests met 
uw eigen hout.Horizontale bandzaag met brede opening

NIEUW



Het Noblesse Team stelt uw bezoek 
op Prowood zeer op prijs !8

PRECISIE, COMFORT … EN VEEL PLAATSWINST

Hoge nauwkeurigheid en dit voor vele jaren.
In het begin is wellicht elke machine relatief nauwkeurig. Een 
sterk punt waartoe Striebig zich verbindt, is dat de precisie van 
één tiende millimeter per meter zaaglengte ook doorheen de 
jaren behouden blijft. Dit wordt mogelijk doordat het kader 
uit één stuk gelast is, wat een zeer grote stabiliteit met zich 
meebrengt. De bovenste rail is daarenboven gefreesd tot op 
één honderdste van een millimeter.

Graag stellen we u hier twee modellen voor:

Type Compact
Voor een beperkt budget biedt deze machine ons dezelfde 
zaagkwaliteit en hetzelfde gebruikscomfort aan als de 
hogere modellen. De zaagdikte van 60 mm dekt de meerderheid 
van de behoeften in de markt. Hier ook een gelast frame uit één 
stuk, bestand tegen vervorming. Zaagbladdiameter 250 mm. 
Krachtige 3,9 kW (5,3 PK) zaagmotor.

Type Control
Het type Control is uitgegroeid tot een werkelijk verticaal 
opdeelcenter. Alle functies van deze machine worden nu 
bediend d.m.v. een overzichtelijk 7,5” aanraakscherm. 
Met een USB-stick kunnen opdeelgegevens uit een Exceltabel 
overgedragen worden naar het opdeelcenter. Verdere 
uitrusting: automatisch zwenken van het zaagaggregaat, 
volledig automatisch “Touch & Saw” zaagproces, krachtige 
5,5 kW zaagmotor met Supersilent zaaggroep voor 
geluiddemping en digitaal meetsysteem. Verschillende opties 
die het werk vereenvoudigen zijn beschikbaar. Binnenkort komt 
er zelfs een nieuwe Control met optimalisatiesoftware, 
automatische positionering van de zaagbalk en labelprinter.

Uitstekende oplossing voor het verzagen van 
grotere platen.
Hebt u al eens een grote plaat op een horizontale paneelzaag 
gelegd? Het is geen gemakkelijke karwei, zware platen kunnen 
met een knal op het werkblad terechtkomen of ze kunnen 
schade oplopen doordat ze over de machine moeten worden 
geschoven. Deze formaatzagen zijn eerder geschikt voor 
kleinere platen.
Op een verticale paneelzaag kan de (grote) plaat vlot 
en netjes tegen het kader geplaatst worden. Dit kader 
staat 7° schuin, zodat de plaat er stabiel op rust. Minder 
beschadigingen van de te verzagen beklede platen zijn het 
resultaat.

Type Compact

Nieuwe Control met
optimalisatiesoftware en labelprinter.

“Zeer nauwkeurig, 
technisch perfect.”
Werner Kennes
Sales Manager

De kwaliteit van het Striebig assortiment berust op 3 pijlers: 
de grote stabiliteit van de machines, de gegarandeerde 
nauwkeurigheid en de optimale gebruiksvriendelijkheid. 
Daarenboven bieden wij u een totale service: installatie, 
onderhoud, verhuizing, revisie, enz. door techniekers, die 
regelmatig op scholing gaan in de fabriek.

NIEUW


