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MEER DAN 50 JAAR GELEDEN:
DE EERSTE VERTICALE PANEELZAAG
In 1961 vraagt Ludwig Striebig een
octrooi aan m.b.t. een “Toestel voor
het zagen en verzagen van grote panelen voor de bouw”. Hij had
een eigen schrijnwerkerij in Littau
(Zwitserland) en ergerde zich aan
de inspanningen en bovenal aan
de plaats die hij nodig had om zijn
horizontale paneelzaag te gebruiken.
Zijn verticale zaagmachine zou minder plaats en, dankzij de zwaartekracht, ook minder inspanningen vergen. De eerste verticale paneelzaag
was een feit.
Ludwig Striebig, de uitvinder
van de verticale paneelzaag

In de daarop volgende jaren ontwikkelde Striebig zich als machinefabrikant. Verschillende modellen zagen het licht, maar de
grote doorbraak kwam er pas in 1968, toen het model 68 op de
markt kwam. Dit model werd later omgedoopt tot Standard.
Toen begon voor Ludwig Striebig een succesperiode, die wel
uniek genoemd kan worden in de wereld van de houtbewerkingsmachines. De “Striebig” is een soortnaam geworden. Heden is zij de meest geproduceerde verticale paneelzaag ter wereld met meer dan 40 000 gebouwde exemplaren. De meeste
machines gebouwd in meer dan 50 jaren, zijn nog steeds in gebruik. Een bewijs van feilloze prestatie en legendarische levensduur van dit Zwitsers hoogstandje van mechanische precisie.

Model 62, eenvoud siert

De Striebig modellen zijn enorm geëvolueerd

Tot in het jaar 1984 genoot de firma Wyckmans uit Brugge
de eer de eerste officiële Striebig-invoerder in België te zijn.
Als tweede in de rij, werd de firma Ducuroir uit Brussel de
nieuwe vertegenwoordiger. In het beginjaar 1984 reeds, stelde
Ducuroir de eerste Tempomat op de Houtbewerkingsvakbeurs
van Brussel ten toon.
Ducuroir had succes en verkocht vele honderden machines.
Maar ook zij moesten na een kleine twintig jaren plaats ruimen
voor een nieuwe – en meteen ook de huidige – vertegenwoordiger. Noblesse Benelux uit Londerzeel deed zijn intrede in
2003. De service werd verder uitgebouwd, zodat er
nu ook onderhoudscontracten worden aangeboden. Het team technici werd bovendien
sterk uitgebreid. De optimale ligging
en bereikbaarheid tussen Brussel en
Antwerpen is een grote troef voor
talrijke demo’s voor klanten. Wend
u in vertrouwen tot onze sales manager Werner Kennes.
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SERVICE
Naast het Striebig kwaliteitsproduct, stellen wij u graag de
verschillende facetten van onze unieke en veelzijdige
service voor: onze herstellingsdienst staat voor u klaar, onderhoudscontracten kunnen aangeboden worden, wij verzorgen
uw interne en externe verhuizingen. Daarnaast geven wij graag
advies op maat van de klant. Welk type is het meest geschikt
en welke is de gepaste afzuiging? Ook voor tweedehandse machines – zowel verkoop als aankoop – kan u op ons rekenen.
Service gecombineerd met kwaliteit en stiptheid, daar
gaan we voor!
PLAATSINGEN VAN NIEUWE MACHINES
De plaatsing van
nieuwe machines
vereist een professionele aanpak,
waarbij zowel de
juiste mensen als
een geschikte uitrusting van vitaal
belang zijn. Wij
beschikken over
Vrachtwagen met speciaal laadvlak
beiden.
Onze
ploeg technici krijgt frequent opleidingen bij Striebig inzake
levering, montage en scholing. Onze moderne vrachtwagen is uitgerust met een speciaal laadvlak en een geschikte
kraan. Dankzij dit alles kunnen wij op een professionele manier
plaatsingen verzorgen inclusief installatie, afregelen van de machine, proefzagen en opleiding van uw personeel.
HERSTELLINGEN
Vertrekkend vanuit het Ducuroir-team, hebben wij veel ervaring en know-how kunnen opbouwen. Onze ploeg is intussen sterk uitgebreid en kan rekenen op onze ingenieurs voor
moeilijke klussen. De technici worden regelmatig bijgeschoold
bij Striebig, al was het maar om op de hoogte te blijven van de
nieuwste modellen. Zo snel mogelijk onze klanten helpen is voor
ons een prioriteit.
ADVIES & OPLEIDINGEN
Soms is het zaagproces niet evident, denk maar b.v. aan het
zagen van sandwichpanelen, kunststoffen en non-ferrometalen.
Materiaal, gereedschap en machine moeten immers op
elkaar afgestemd worden. Het is dan onze taak om de klant met
raad en daad bij te staan.
Ook voor de opleiding van nieuw bedieningspersoneel, kunt u
op ons rekenen.
AFZUIGINGEN
Voor het erg volledige gamma afzuigingen van de Duitse fabrikant Al-Ko kan u bij ons terecht. De “zuivere lucht” afzuigingen,
bedoeld voor onder andere gesloten lokalen van schrijnwerkerijen en doe-het-zelf zaken, hebben steeds meer succes. Deze
“zuivere lucht” afzuigingen sturen lucht terug met minder dan
0,1 mg stof per kubieke meter lucht. Ze kunnen aangesloten
worden op één of meerdere machines tegelijkertijd en bieden
een nominale volumestroom vanaf 1600m3/h tot 6000m3/u.
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PREVENTIEVE ONDERHOUDSCONTRACTEN
Met onze preventieve onderhoudscontracten proberen we wederom
een zorg van de
klant weg te nemen. De klant bepaalt of hij één,
twee of drie bezoeken per jaar
wenst. Er wordt
gezorgd
voor
de reiniging, het
smeren, regelen
en
inspecteren
van de machine.
Wanneer u een
onderhoudscontract voor drie jaar aangaat, bekomt u de volgende voordelen: een vaste prijs gedurende drie jaar, een
korting van 5% op het jaarbedrag en een korting van 5% op de
onderdelen gedurende de looptijd van het contract.
VERHUIZINGEN
Onze ploeg technici verhuist in
principe in één
dag uw Striebig
machine zowel
intern (bij verhuis
naar een ander
lokaal binnen hetzelfde gebouw)
als extern (bij
verhuis naar een
Verhuizing van een Striebig
ander gebouw).
Wij zorgen voor de demontage, het laden op de vrachtwagen, het transport, de levering en wederom de montage in het
nieuwe lokaal. Een verhuizing van een verticale paneelzaag
kan je beter aan ons uitbesteden, wij weten immers precies
hoe dit moet. Het is te stom wanneer een machine beschadigd
zou geraken … U kan een professionele service van hoge
kwaliteit verwachten!
REVISIES VAN MACHINES
Regelmatig reviseren wij verticale paneelzagen in onze
werkplaats, hetzij in eigen beheer, hetzij in opdracht van
een klant. Indien u interesse heeft, gelieve contact met ons op te
nemen voor meer inlichtingen.

OVERZICHT VAN DE MODELLEN

COMPACT
Voor een beperkt budget biedt deze machine
ons dezelfde zaagkwaliteit en hetzelfde gebruiksconfort 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.

STANDARD
Het klassieke Striebig model voor maximale zaagdikte
80 mm. Een robuuste machine voor het zwaardere
werk. Actuele highlights: de absolute haaksheid
door de dubbele vergrendeling van de zaagbalk, de
ingebouwde strokenaanslag voor te herhalen zaagsneden en het geïntegreerde TRK afzuigprincipe.
Zaagbladdiameter 300 mm. Krachtige 5,5 kW zaagmotor met Supersilent zaaggroep voor geluiddemping.

EVOLUTION
De Evolution staat duidelijk aan de top
van de markt voor handbediende verticale platenzagen. Vele automatische
functies verlichten het dagelijkse werk.
Eenvoudige bediening via aanraakscherm met innovatieve PLC-sturing. Automatisch zwenken van het zaagaggregaat. Automatische in- en uitsprong van
de zaagroep. Krachtige 5,5 kW zaagmotor met Supersilent zaaggroep voor
geluiddemping. Digitaal meetsysteem.
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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.
D.m.v. een USB-stick kunnen opdeelgegevens uit een
Exceltabel overgedragen worden naar het opdeelcenter.
Automatisch zwenken van het zaagaggregaat. Volledig automatisch “Touch & Saw” zaagproces. Krachtige 5,5 kW
zaagmotor met Supersilent zaaggroep voor geluiddemping. Digitaal meetsysteem.
Er bestaan verschillende opties die het werk vereenvoudigen of overzichtelijker maken. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de automatische positionering van
de zaaggroep in de hoogte (EPS.y), een CNC-aanslag
(EPS.x), verschuifbare maataanslagen met displayweergave (DMS), en een pneumatisch voorritsaggregaat voor
alle beklede platen (VSA).

4D
De 4D maakt een geheel nieuw bereik van prestaties mogelijk. Via
een 12” aanraakscherm, bestuurt
de operator intuïtief en comfortabel alle
functies van de zaag en heeft hij toegang tot alle functionele gegevens.
Het volledige verticaal en horizontaal transport van het werkstuk
verloopt op de 4D volledig automatisch. De comfortabele bediening van
de zaag door slechts 1 man, bijna zonder inspanningen, wordt de nieuwe
norm.
Intelligente zaagoptimalisatie met
automatisch verlopende zaagsneden
zorgt voor een optimaal zaagproces bij
een best mogelijk gebruik van het materiaal.

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.
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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 geschikt 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 bieden, 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 regelaar wordt aangestuurd door de onderdruk.
Hierdoor kan tot 15 à 20% energie gespaard worden.
Mooi gedaan van deze Duitse fabrikant.

Investeer in gezondheid en energiebesparing

HEBROCK KANTENAANLIJMER TYPE F4
HEEFT ALLES IN HUIS
Deze compacte en voordelige machine,
voor kantenmateriaal tot 2 mm dik, is bestemd
voor gebruikers, die perfect afgewerkte kanten
willen en dit tegen een erg aantrekkelijke
prijs.
Op een lengte van slechts 4 m, biedt deze machine een complete bewerking, inclusief het
voorfrezen, hoekfrezen en vlakschrapen. In optie kan zelfs een radiusschraapeenheid aan
de machine toegevoegd worden.
De lijmbak met korte smelttijd, maakt een opstart van de machine mogelijk in een recordtijd van 3,5 min.
De HEBROCK kantenaanlijmers staan bekend
om hun betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Je kan ze vertrouwen. Geen tijdverlies met proefstukken en afstellingen.

Betrouwbaar en compleet

Dikte van de platen: 10 à 40 mm. Kanten van
0,4 tot 2 mm.

NULVOEG
Ter informatie, deze Duitse fabrikant biedt met de airtronic, ook aan
het ambachtelijk bedrijf, een rendabele oplossing voor de nulvoeg.
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SINDS 1968
DE STANDAARD BLIJFT WERKEN, WERKEN, WERKEN.
In Littau bij Luzern brengt Striebig in 1968 een volledig nieuwe
serie (model 68) van zijn verticale paneelzagen op de markt.
Oprichter Ludwig Striebig jaagt zijn doel achterna om een
“standaard” voor verticale zagen te ontwikkelen.

Stabiel en hoogprecies

Deze paneelzaag is op technologisch vlak haar tijd ver vooruit. 80mm zaagdiepte, een zaagblad met 300mm diameter en
krachtigere motoren maken het verschil. De zaag werd voortdurend verbeterd en ondertussen in haar verschillende uitvoeringen meer dan 40.000 keer gebouwd en verkocht – de doelstelling van Striebig werd werkelijkheid.
De Striebig STANDARD blijft werken, werken, werken. De overgrote meerderheid van de in de laatste 50 jaar gebouwde
machines is nog steeds dagelijks in volle werking. De lange
levensduur van de machines zorgt voor een grote vraag op de
tweedehandsmarkt en verzekert de machine van een hoge inruilwaarde.
Actuele hoogtepunten van de STANDARD: de absolute haaksheid dankzij de dubbele vergrendeling van de zaagbalk, de
ingebouwde strokenaanslag voor herhaalde zaagsneden en
het geïntegreerde afzuigprincipe TRK, dat een stofgrenswaarde
mogelijk maakt die zich duidelijk onder 1 mg/m3 bevindt.
Diverse plaatmaterialen, zoals kunststof, aluminium, acrylaatglas, sandwich, spaan, osb en mdf-platen, kunnen met de
Standard TRK1 moeiteloos gezaagd worden, precies op maat.
Tevens is deze machine zeer geschikt voor het groeven trekken
in houten panelen en freeswerk in alucobond sandwichpanelen.

Prachtige zaagbalk van de Standard

Een paar technische kenmerken:
• automatisch uitwijkbaar vlak houten raamwerk
• middenbaan met aluminium oplegsteunen
• krachtige 5,5 kW zaagmotor
• supersilent zaaggroep voor geluiddemping
• strokenzaaginrichting
• maximale zaagdikte 80 mm
• TRK: minder dan 1 mg stof per m³.
Afhankelijk van het gekozen type zijn er 9 afmetingen beschikbaar:
Zaagbereik: lengte min. 3300 mm tot max. 5300mm, hoogte
min. 1680 mm tot max. 2240 mm
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.

Zeer geschikt voor freeswerk
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