
gazetanarzedziowa.pl

 42 gazeta narzędziowa
luty - marzec 2014 42 gazeta narzędziowa

czerwiec - lipiec 2014 f e s t o o l  r a d z i

Celem pracy konstruktorów Festool było 
stworzenie okleiniarki, która spełniała-
by współczesne wysokie wymagania do-
tyczące jakości, a dokładniej mówiąc, 

estetyki wykończenia elementów drewnianych  
i drewnopodobnych. Mówiąc o tym, mamy na my-
śli perfekcję wykonania, która stanowi o jakości 
pracy i jednocześnie jest świadectwem rzemieśl-
niczych umiejętności stolarza. Jak wiadomo, ła-
two się ją uzyskuje w warunkach przemysłowych 
w efekcie zastosowania cyfrowych centrów ob-
róbczych, których jednym z modułów może być 
właśnie okleiniarka. W przypadku użycia małych 
okleiniarek ręcznych mamy często do czynienia  
z różnymi defektami w wykonaniu krawędzi me-
bli. Ich przyczyną są zarówno ludzie, jak i wady 
tych maszyn. Chcąc wyeliminować błędy i umoż-
liwić stolarzom perfekcyjne wykonywanie krawę-
dzi meblowych, Festool stworzył okleiniarkę CON-
TURO KA 65. Jest ona odpowiedzią na potrzeby 
jakościowe małych i średnich firm stolarskich, dla 
których inwestowanie w drogie centra obróbcze 
jest nieopłacalne. Urządzenie przeznaczone jest 
do wykańczania pojedynczych mebli, jak też do 
produkcji małych serii. Zapewnia wysoką jakość 
montażu obrzeży, która do tej pory była możliwa 
przy stosowaniu centrów obróbczych.
Pod względem budowy CONTURO KA 65 to za-
awansowana technicznie konstrukcja integrująca 
w sobie elementy mechaniczne, grzewcze i elek-
troniczne systemy czujników oraz sterowania. 

Wyposażono ją w wyświetlacz informujący o para-
metrach pracy (np. o temperaturze kleju czy szyb-
kości posuwu), jak też służący do ich nastawy czy 
regulacji. Jednakże pomimo pewnego (na pierw-
szy rzut oka) skomplikowania, CONTURO KA 65  
to okleiniarka, której podstawową zaletą jest ła-
twość obsługi. Możemy nią w prosty sposób na-
kładać obrzeża na krawędzie proste, wklęsłe i 
wypukłe w zakresie promieni od 50 mm (wklęsłe)  
i powyżej 30 mm (wypukłe) oraz cięte pod kątem,  
a także w narożach wewnętrznych. CONTURO KA 65  
klei obrzeża o wysokości 18-65 mm i grubości  
0,5-3 mm. Jest wyposażona w innowacyjny system 
aplikacji kleju za pomocą dysz, który umożliwia 
montaż obrzeży wykonanych z drewna, tworzyw 
sztucznych ABS, PCV lub melaminy. Klej nanoszony 
jest  precyzyjnie liniowo, a jego optymalną ilość 
urządzenie dostosowuje automatycznie do wy-
sokości obrzeża. Podczas pracy CONTURO KA 65  
wyświetlacz informuje użytkownika o liczbie 
metrów bieżących obrzeża, na które jeszcze wy-
starczy kleju, co pozwala lepiej planować opera-
cje obróbcze i organizować pracę w warsztacie. 
Urządzenie oblicza zapas substancji klejącej, bio-
rąc pod uwagę ilość podawaną na obrzeże oraz 
jego wysokość.
Konsekwencją dokładności działania systemu 
dyszowego jest niezmiernie ważne dla stolarzy 
czyste klejenie i brak zabrudzeń elementów ob-
rabianych. Jest ono wynikiem zastosowanego sys-
temu sterowania urządzeniem. Prostym językiem 

mówiąc: grzałka topi taką ilość kleju, jaka jest  
w danej chwili potrzebna. Właśnie dzięki temu 
nie dochodzi do zabrudzenia obrabianych elemen-
tów. Pozwala to zachować bez zmian kolor oraz 
właściwości chemiczne kleju. W CONTURO KA 65  
stosuje się klejowe patrony o kolorze naturalnym 
i białym. Dzięki optymalnej pracy systemu dyszo-
wego i grzałki możemy też szybko i łatwo zmienić 
klej na patron o drugim kolorze.
CONTURO KA 65 pakowane jest w systainerze, 
dzięki czemu można je łatwo przenosić oraz 
transportować i wykonywać pracę u klienta. Urzą-
dzenie umożliwia również pracę półstacjonarną. 
Można je np. zamontować do stolika i kleić obrze-
ża na materiał ucięty pod kątem w zakresie 0-47°.  

Taki rodzaj pracy CONTURO KA 65 sprawdza się 
doskonale przy wytwarzaniu małych serii.
CONTURO KA 65 jest jedną z części kompletnego 
systemu do tworzenia perfekcyjnych krawędzi.  
W jego skład, oprócz tego urządzenia z boga-
tym systemem wyposażenia i materiałami eks-
ploatacyjnymi, wchodzi frezarka do krawędzi  
MFK 700 EQ Basic, system mocowania próżniowego 
VAC-SYS, pilarki zagłębiarki i frezarki górnowrze-
cionowe oraz stoły warsztatowe MFT, a także inne 
wyroby produkowane przez Festool. W następnych 
odcinkach „Festool radzi” pokażemy, jak pracuje 
się systemowymi rozwiązaniami, których integral-
ną częścią jest okleiniarka CONTURO KA 65.

pins

W pierwszym odcinku „Festool radzi”, którego tematem jest 
okleinowanie z użyciem ręcznej okleiniarki Festool CONTURO KA 65, 
podamy informacje podstawowe o tej maszynie. Zaś w następnych 
zajmiemy się jej zastosowaniami.

Perfekcyjne okleinowanie z użyciem Festool CONTURO KA 65
Wstęp (część I)
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Naklejanie obrzeża na krawędź elementu okrągłego

Naklejanie obrzeża na krawędź prostą

Wykończenie narożnika zewnętrznego 
za pomocą klocka z włókniną

Obrzeże z klejem nałożonym za pomocą dysz

Wykorzystanie pojemnika na długie obrzeża

Naklejanie obrzeża na krawędź krzywoliniową

Uzupełnianie kleju

Naklajenie obrzeża na krawędź krzywoliniową  
w układzie stacjonarnym

Obcinanie końcówki obrzeża po prawej stronie 
elementu

Ustawienie maszyny do szerokości obrzeża

Panel sterowania ułatwia dobór parametrów pracy

Naklajenie obrzeża na krawędź skośną w układzie 
stacjonarnym

Obcinanie końcówki obrzeża po lewej stronie ele-
mentu

Zastosowanie rolki dodatkowej podczas oklejania 
krawędzi prostej

Zamocowanie CONTURO KA 65 w płycie adaptera 
do pracy stacjonarnej

Frezowanie obrzeża na krawędzi skośnej


