
HEBROCK, GEEN GEWONE KANTENAANLIJMERS! 

Herkent u dit? Test dan eens een Hebrock of informeer u bij onze 
klanten, zij vertellen u een heel ander verhaal. 

Het Duitse familiebedrijf Hebrock Maschinenbau Gmbh bouwt 
uitsluitend kantenaanlijmmachines, en heeft sinds zijn oprich-
ting in 1980 zijn succes te danken aan drie belangrijke punten: 
specialisatie, innovatie en klantgerichtheid.
Specialisatie want Hebrock heeft zich met volle overgave ge-
specialiseerd in één product: de kantenaanlijmer. Het gevolg 
hiervan is dat dit bedrijf zich volop kan focussen op innovatie. 
Zo ontwikkelde Hebrock als een van de eersten het voorfreesag-
gregaat op de kleinere machines. De klantgerichtheid vloeit 
voort uit de focus op KMO-toepassingen. Hebrock weet perfect 
wat zijn klanten wensen.

De belangrijkste troeven:
Eenvoudige, zeer snelle en stabiele omstellingen en bedie-
ning. Optie: PC-sturing met aanraakscherm.
Omstellen van PVC naar melamine of formica, ook zonder 
PC sturing, mogelijk binnen de 20 sec.
Bovenliggende, onderhoudsvrije lijmbak, met mogelijkheid 
van een wissellijmbak voor b.v. het snel omwisselen van lijm-
kleur zonder lijmverlies, of het werken met PU lijm. Opwarm-
tijd: max. 6 min. 
Door het hoogfrequent toerental (tot 18.000 t/min) van de 
freesaggregaten zijn ook kleinere machines, die met minder 
afwerkingsaggregaten zijn uitgerust, in staat een perfect 
eindresultaat af te leveren. 
Onderhoudsvriendelijk en compact concept.
Robuuste en torsiestijve bouw.
Mogelijkheid tot verschillende afwerkingsaggregaten zoals 
vlakschrapen, radiusschrapen, polieren, hoekafwerking, 
groefzagen, enz.

Snel even aanlijmen, oei, de lijmbak stond al af, hebt u nog 20 min tijd? Eindelijk, gauw de plaat 
doorsteken, verdraaid, had ik maar een proefstuk gebruikt, even bijregelen, kantje er voorzichtig af-
halen, enkele proefstukjes doorsteken, weer een half uur kwijt, eindelijk gelukt.

Over de kantenaanlijmmachine van Hebrock 
hoor je niets dan lof bij onze klant Timothy 
D’hont BVBA uit Knokke-Westkapelle:

Wij hebben onze Hebrock machi-
ne type AKV 3003 DKF nu ruim 5 
jaar, en ja, het was een verbazing-
wekkend verschil met onze vorige 
machine.
Het leuke aan deze machine is dat 
je ze blindelings kan vertrouwen. 
Geen onnodig tijdverlies met proef-

stukken en afstellingen. Verder is alles snel en eenvoudig 
aan deze machine: het verstellen van de aggregaten, het 
omschakelen tussen de kantenbanden, het vervangen van 
gereedschappen, enz. Dat gaat allemaal als een !uitje van 
een cent.
Wij zijn zeer tevreden over deze kantenaanlijmmachine en 
we blijven haar een echt “toppertje” vinden.

Type F4 – Gunstig geprijsde machine voor een complete bewerking.

Aanraakscherm.
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Nu laten we onze klant Johan Lauwers aan het woord. Zijn 
schrijnwerkerij bevindt zich in Mollem (Vlaams Brabant). Hij heeft 
een Hebrock type F4 sinds begin november 2012:

Ik ben aan mijn vierde kantenaanlijmer toe en van bij de 
levering van de Hebrock, is gebleken dat dit een droom 
van een machine is. 
Deze machine heeft werkelijk alles: een supereenvoudi-
ge bediening, bijna geen regelingen,  het veranderen 
van kantdikte doe ik in enkele seconden met steeds het-
zelfde uitstekende resultaat.
Er zijn ondertussen al veel collega-schrijnwerkers over 

de vloer gekomen.  Iedereen, die komt kijken, staat dan ook, net als ik nog 
steeds,  versteld van deze kantenaanlijmer.
Om het met een mooi woord te zeggen,  het resultaat is steeds weer “verbluf-
fend”.

Type AKV 3003 DK F – De meest verkochte machine, een uitzonderlijk eindresultaat voor een compacte machine.

Zelfsluitend bovenliggend lijmbekken.

De schrijnwerkerij Prestige 
d’Antan is reeds 20 jaar ge-
vestigd te Gerpinnes (Charle-
roi). De heer Jean-Michel Ligot 
licht zijn ervaringen met de 
Hebrock kantenaanlijmer type 
F4 als volgt toe:

Aans lu i t end 
op heel wat 
te leurs te l l in -
gen met mijn 
vorige kan-
tenaanlijmer 
van een heel 
bekend merk, 

had ik eindelijk besloten deze machi-
ne door een HEBROCK te vervangen. 
De stabiliteit en de gemakkelijkheid 
van de regelingen wisten mij de"nitief 
te overtuigen.
Vanaf de allereerste plaat was het 
resultaat onberispelijk: voorafgaande 
proefstukken waren niet meer nodig. 
Bovendien is het veranderen van kant-
dikte werkelijk een kinderspel.
Het feit van tevens op een ernstige 
leverancier, die over een ef"ciënte 
naverkoopdienst beschikt, te kunnen 
rekenen, is ook een niet te onder-
schatten voordeel.
Ik zou heel graag deze uitstekende 
machine aan al mijn confraters aan-
bevelen.
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DE NULVOEG, 
DE NIEUWE ESTHETISCHE EN TECHNISCHE STANDAARD
Wat gisteren qua technologische ontwikkeling 
nog buitengewoon hoogstaand was en enkel toe-
gepast werd voor prestigeobjecten, is vandaag 
reeds de norm.

airtronic by Hebrock

De voordelen van de nulvoeg bij het kantenaanlijmen zijn zo 
overtuigend dat dit reeds de nieuwe standaard is geworden 
voor de keuken-, meubel- en interieurbouw:

 
uitstraling

Deze signi"cante kwaliteitsverbetering maakt airtronic by He-
brock tevens haalbaar bij kleinere interieurbouwers en keuken-
producenten. De verwerking van laserkanten met airtronic be-
reikt dusdanige resultaten dat deze helemaal vergelijkbaar zijn 
met de veel duurdere laseraggregaten. Dit is tevens bevestigd, 
na uitvoerige testen, door de drie bekende laserkantenband pro-
ducenten.

Het airtronic systeem van Hebrock biedt dus voor de houtbewer-
king een veel goedkoper alternatief dan de kantenaanlijmma-
chines, die zijn uitgerust met een onbetaalbaar laseraggregaat. 
Machines met het airtronic systeem van Hebrock kunnen zowel 
laserkantenband, conventionele EVA smeltlijm als PU (polyu-
rethaan) smeltlijm verwerken.

Het absolute voordeel van airtronic: met een heel redelijke 
investering blijven kleinere bedrijven in de houtsector voor op 
de concurrentie, en kunnen zodoende voldoen aan de eisen en 
wensen van hun klanten.

Uitzonderlijke esthetische uitstraling.

KWALITEITSVOLLE FORMAATZAGEN VAN CASOLIN

De Italiaanse fabrikant CASOLIN, gevestigd in Torrebelvicino, 
biedt ons een kwaliteitsvol assortiment standaardmachines, 
formaatzagen en breedbandschuurmachines, die reeds 
meer dan 40 jaar hun afzet vinden over heel de wereld.
De Casolin machines worden gekenmerkt door een uitzonderlij-
ke kwaliteit. Doorheen heel het fabricatieproces blijft een stren-
ge kwaliteitscontrole steeds van toepassing.

De formaatzagen Astra 400 en 500 zijn uitgerust met de 
typische Casolin zaagwagen. Het gebrevetteerde verplaatsings-
systeem van de zaagwagen is voorzien van 8 rollen op ronde 
geleidingen. De Astra 400 is een kwaliteitsproduct dat tegen 
een zeer scherpe prijs wordt aangeboden.

Prachtig beeld van zaaggroep.

Scherp geprijsde formaatzaag.
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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 voe-
ren. We beschikken immers over een speciale "lter voor max. 
reststofgehalte van 0,1 mg/m³. Uitstekend geschikt dus om een 
werkplaats of een verkoopruimte stofvrij te houden en daaren-
boven heel wat energie te sparen. Na "ltrering is er immers 
een 100% hergebruik van de lucht.

Een aantal Power Unit modellen hebben daarenboven nog meer 
te bieden, zoals een automatische "lterreiniging (ook tijdens de 
werking), een geïntegreerde compressor, een machineherken-
ning voor 8 of 16 machines, enz.
Maar er is meer! De afzuigeenheid kan uitgerust worden met 
een ingebouwde frequentieregelaar en deze maakt het mo-
gelijk het vermogen automatisch aan te passen aan de afzuig-
behoefte. De regelaar wordt aangestuurd door de onderdruk. 
Hierdoor kan tot 15 à 20% energie gespaard worden.

NOBLESSE BENELUX VIERT 60STE VERJAARDAG

Het is met enige trots dat wij dit jaar de zestigste verjaar-
dag van ons bedrijf gevierd hebben. Ons bedrijf werd immers 
in 1953 opgericht, eerst als de eenmanszaak “Albert Noblesse”, 
later werd het “Noblesse Benelux BVBA”. De onderneming telt 
zo’n 25 medewerkers.

De geschiedenis van Noblesse Benelux wordt gekenmerkt door 
een geleidelijke overgang van het aanbod voor de 1ste naar 
een aanbod voor de 2de houtverwerking. Zo zijn nu kanten-
aanlijmers, verticale paneelzagen en opdeelzagen de sterren 
van het assortiment. Noblesse Benelux is nu dus ook, naast het 
zagen van massief hout, een specialist geworden in het zagen 
van platen.

Om onze 60ste verjaardag in de verf te zetten, hebben we sinds 
begin mei een nieuwe website geopend. Breng ons eens een 
bezoek en stel vast hoeveel informatie hier op een prettige 
wijze wordt voorgesteld: www.noblesse.be.
In juni werd deze verjaardag feestelijk gevierd met het perso-
neel. Dankbaar kijken we terug naar zij die ons voorgingen.

Power Unit 160.Frequentieregelaar.
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STRIEBIG, DÉ REFERENTIE VOOR DE VERTICALE PANEELZAGEN

De verticale paneelzaag is nu ruim over de kaap van de 50ste 
verjaardag. Het is inderdaad in 1961 dat Ludwig Striebig zijn 
octrooi had aangevraagd. In 1968, met de volledig nieuwe serie 
“Model 68”, begon voor de jonge "rma Striebig een succespe-
riode, die wel uniek genoemd kan worden in de wereld van de 
houtbewerkingsmachines. De “Striebig” is een soortnaam ge-
worden. Heden is zij de meest geproduceerde verticale paneel-
zaag ter wereld met meer dan 42 000 gebouwde exemplaren.

De nieuwe Compact versie is een succes gebleken. Voor een 
beperkt budget biedt deze machine ons dezelfde zaagkwa-
liteit en hetzelfde gebruiksconfort aan als de hogere mo-
dellen. De zaagdikte van 60mm dekt de meerderheid van de 
behoeften in de markt.

Naast de 4D, die op de jongste Lignabeurs werd voorgesteld, 
blijft het topmodel bij Striebig zonder twijfel het type Control, 
dat uitgegroeid is tot een werkelijk verticaal opdeelcenter. Alle 
functies van deze machine worden nu bediend d.m.v. een over-
zichtelijk 7,5” aanraakscherm. De meertalige bedienings-
richtlijnen en eventuele foutmeldingen, die hierop verschijnen, 
maken het werk nog eenvoudiger. D.m.v. een USB-stick kunnen 
opdeelgegevens uit een Exceltabel overgedragen worden naar 
het opdeelcenter.

Er bestaan verschillende opties die het werk vereenvoudigen of 
overzichtelijker maken. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de 
automatische positionering van de zaaggroep in de hoog-
te (EPS.y), een CNC-aanslag (EPS.x), verschuifbare maataan-
slagen met displayweergave (DMS), en een pneumatisch voor-
ritsaggregaat voor alle beklede platen (VSA). 

Gebruiksvriendelijke bediening.

Type Compact.

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