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BS40 
STÓŁ  
MOTYLKOWY
UNIWERSALNY, WYDAJNY  
SYSTEM DO PRODUKCJI DOMÓW 
PREFABRYKOWANYCH

Stół motylkowy do pracy przy  
duych obciąeniach firmy Randek  
to solidne, uniwersalne urządzenie  
do produkcji prefabrykowanych cian,  
podłóg, dachów i elementów szczyto-
wych budynku na szkielecie drewnianym 
lub stalowym.

System moąe by uąywany jako stół niezaleąny 
lub skonfigurowany w kompletn liniąprodukcyjn. 
Stałą, wysoką jakoąą osiąga sią dziąki zmecha-
nizowanej funkcji mocowania, która gwarantuje 
wyrównanie, tj. równe ustawienie elementów  
budynku.  Automatyczny proces przewracania  
elementu odbywa sią w sposób kontrolowany  
i bezpieczny. 

Stoły zostały opracowane w celu ułatwienia   
konstruowania elementów prefabrykowanych.  
Jest to idealne rozwięzanie dla małych i rednich  
przedsiębiorstw. Istnieje moęliwoęwyposaęenia stołów  
w funkcje dodatkowe, zgodnie z indywidualnymi  
wymaganiami klienta.

2 3



Moąliwoązamocowania bolców składanych, 
dzięki którym element cienny moęe byęprzeno-
szony za pomocę wózków lub rolek bezpoę 
rednio na miejsce składowania.

Procesu przewracania nie moęna zakoęczy, je li 
oba stoły nie sę ustawione w pozycji uniesionej, 
a system sterowania gwarantuje bezpieczne i 
płynne przewracanie elementu ęciennego za  
pomocę łatwych w obsłudze przycisków.

Stoły pokryte sklejk, co ułatwia dostęp podczas pracy.

Stół odbierający moęe sięporusza, co umoę 
liwia tworzenie przestrzeni pomiędzy poszcze-
gólnymi stołami do wykonywania obróbki rę 
cznej oraz uzyskiwanie róęnych gruboęci cian. 
Im głębszy element, tym bardziej stoły muszę 
byę oddalone od siebie.

STÓŁ MOTYLKOWY BS40

Szybki i skuteczny  sterowany  
mechanicznie system ustawiania  
szerokoęci stołu.

Belki otworowe i ceowniki umoęliwiaj zastosowanie 
dodatkowych elementów podporowych przy produkcji 
elementów ęcian o skomplikowanych kształtach, takich 
jak panele szczytowe.

Mechanizm wyrównywania zapewnia  
w 100% równoległe mocowanie ciany i  
równomierne rozłoęenie siły, co gwarantuje 
proste ustawienie płyty górnej.

Mechanizm zatrzymania awaryjnego  
w połęczeniu z ogólnym systemem  
bezpieczeęstwa zmniejsza ryzyko obraęe.

Wytrzymałe stoły zostały zaprojektowane i wykonane w  
taki sposób, by zapewni mo liwo uęytkowania przez dziesię 
ciolecia. Trzy siłowniki hydrauliczne oraz funkcja wyrówny- 
wania zapewniajędługotrwał, wysokęwydajno.
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OPIS  
TECHNICZNY
BS40 to profesjonalny, wyjętkowo solidny i trwały system motylkowy. Stoły mog by ustawiane na 
długo: 6000, 7200, 8400, 9600 i 12000 mm. Za pomocęmechanizmu regulacji szeroko stołu mo  
na ustawi w zakresie 2100 – 3300 mm, a belki otworowe umoęliwiaj wykonanie elementów budynku 
nięszych nię2100 mm. Funkcja podnoszenia/przewracania słuęy do przekładania elementów budynku 
o wadze ok. 3500 kg przy zastosowaniu standardowego stołu 9600 mm.  

Opis techniczny

Trwałoęę Mocne profile stalowe 

Długoęę (mm) 6000, 7200, 8400, 9600, 10800 i 12000 mm

Optymalna wysokoęę robocza 700 mm 

Mechaniczna regulacja szerokoęci 2350 – 3550 mm

Funkcja mocowania Ruby prowadzęce z napędem gwarantuję równoległoęę

Podnoszenie hydraulicznie 86° - 94°

Wysokoęę ograniczników 105 mm i 205 mm, regulacja ręczna

Przyłęcza pneumatyczne / przyłęcza elektroniki Na stole roboczym

Sklejka
W miarę moęliwoęci technicznych stoły pokryte sęsklejk,  
która umoęliwia budowanie szkieletów i układanie belek  
bezpoęrednio na stole roboczym.

Mostek wielofunkcyjny Moęliwo dodania wielofunkcyjnego mostka roboczego

INNOWACYJNE ROZWIąZANIA
Randek tworzy innowacyjne, zautomatyzowane rozwi- 
zania dla klientów z branęy produkcji domów prefabry- 
kowanych. Od lat 40-tych XX wieku projektujemy i  
produkujemy wysokowydajne maszyny i systemy do 
prefabrykacji cian, podłóg, sufitów, więby dachowej.  
Oferujemy równieępiły do cięcia, stoły motylkowe i  
maszyny specjalistyczne.

Obecnie Randek jest jednym z wiodęcych na wiecie  
dostawców wysokowydajnych maszyn i kompletnych 
systemów do efektywnej produkcji domów, przy czym 
90% wytworzonych wyrobów firma eksportuje z fabryki 
w Falkenberg.

ZESPÓŁ DO ZADAą SPECJALNYCH
Randek Robotics to nasz zespół do realizacji zadaęw 
dziedzinie robotyki. Spółka-córka od 20 lat zajmuje 
sięinnowacjami i kompletnymi rozwięzaniami z zakresu 
robotyki dla przedsiębiorstw w sektorze przemysłowym, 
a jej klientami sę głównie przedsiębiorstwa z branęy  
budownictwa mieszkaniowego.

Randek Robotics zatrudnia 30 wykwalifikowanych 
pracowników w mieęcie Arvika, którzy współpracuj 
z 85 specjalistami w zakładzie w Falkenberg, oferuj 
c proste rozwięzania zapewniajęce bezpieczeę-
stwo, większęwydajno i produktywno. Doskonale 
opracowane produkty mogęzwiększyęrentowno, co 
sprawia, e nasze usługi sę naprawdę wyjętkowe.

ZESPÓŁ O WYSOKIEJ WYDAJNOąCI
Nasz zespół składa się z pracowników zapewnia-
jęcych wysokie standardy wydajnoęci. W całej 
rodzinie Randek, na czterech kontynentach i w 
czterdziestu krajach, opracowujemy obecnie indy-
widualne, wysokowydajne rozwięzania  
dla producentów domów prefabrykowanych.

WIATOWY LIDER W  
OPRACOWYWANIU INNOWACYJNYCH 
ROZWIęZAęOFEROWANYCH NA RYNKU 
GLOBALNYM
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Stół BS40 moęna skonfigurowaęna róęne  
sposoby w zaleęnoęci od wymagaęklienta.  
Podstawowym elementem systemu jest stół 
podnoszęcy, który moęe byę uęywany jako  
stół niezaleęny lub w połęczeniu ze stołem od-
bierajęcym. Kolejnęopcjęjest dodanie rolek wy-

KONFIGURACJA
skakujęcych do drugiego i trzeciego stołu, aby 
stworzyędrugęstacjęrobocz, gdy element cienny 
został przewrócony. 
Istnieje równieę moęliwoępołęczenia stołów 
BS40 z systemem magazynowym za pomocę 
składanych bolców.

System BS40 skonfigurowany jakorozwiązanie 
1-stołowe odpowiednie do wykonywania cian 
otwartych lub osłonowych.

System BS40 skonfigurowany jakorozwią 
zanie 2-stołowe odpowiednie do produkcji 
zamkniętych ęcian/dachów/podłóg.

System BS40 skonfigurowany jako 
rozwięzanie 2-stołowe połączone z 
pionowym systemem przechowy-
wania.

System BS40 skonfigurowany jako  
rozwięzanie 3-stołowe umoęliwia  
wykonanie dodatkowych prac rę 
cznych po przewróceniu elementu.
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MECHANIZM REGULACJI 
SZEROKOęCI I FUNKCJA 
WYRÓWNYWANIA  

Stół podnoszęcy BS40 wyposaęony jest w  
mechanizm regulacji szerokoęci, słuęcy równieę 
do wyrównywania elementów. Mechanizm jest 
prosty w obsłudze, działa szybko i gwarantuje 
100% wyrównanie elementów, poniewaęjest 
wyposaęony w ruby prowadzęce, dzięki czemu 
ruchoma belka zawsze mocuje element równo- 
legle do długiej krawędzi stołu.  

Poniewaę system gwarantuje, e ruchoma strona 
zawsze pozostaje równoległa do długiej kraw  
dzi stołu, jakoęwyprodukowanego elementu 
budynku jest zawsze wysoka. Dla porównania, 
system wykorzystujęcy układ pneumatyczny 

podczas wciskania między słupki wygnie górn  
i doln czędo wewnętrz i pozostanęone trwale wygi 
te po przybiciu blach do elementu budynku, przez 
co uzyskuje sięniskęjakoęelementu budynku. 

Ponadto układ pneumatyczny moęe nie wypro- 
stowaęgórnej i dolnej płyty, jeęli majęone du 
grubo. Strona ruchoma jest zaprojektowana w 
sposób zapewniajęcy dobręergonomiępracy, 
poniewaęnie ma potrzeby, by podczas działania 
maszyny operator sięgał nad stołem, aby uzyska 
dostęp do elementu ciennego. Ustawienie szero-
koci stołu odbywa się w kilka sekund za pomocę 
przycisku, który steruje ruchem strony ruchomej.

Stół BS40 jest wyposaąony w solidnąfunkcjąregulacji szerokoci i wyrównywania. System pracuje 
naąrubach prowadzących i zapewnione jest ustawienie w 100% równoległe do stołu niezaleąnie  
od kształtu ciany itp.  

BEZPIECZEęSTWO  
I ERGONOMIA
Stół motylkowy BS40 posiada znak CE i został 
zaprojektowany z myęlęo zapewnieniu odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeęstwa. Funkcja 
przewracania/podnoszenia to proces kontro-
lowany przy uęyciu panelu sterowania, umiesz-
czonego w miejscu, z którego operator moęe 
obserwowaę proces. Stół jest wyposaęony w 
funkcjębezpieczeęstwa, która wyłęcza proces 

przewracania, jeęli stół odbiorczy nie znajduje 
sięw pozycji uniesionej. Błęd ludzki jest w ten 
sposób wyeliminowany, a proces przewracania 
nie więe sięz adnym niebezpieczeęstwem.  
System wyposaęony jest w mechanizm zatrzy-
mania awaryjnego, aby operator mógł zatrzy-
maępracęw przypadku jakiegokolwiek zagroę 
enia. 

System bezpieczeą-
stwa BS40 eliminuje 
ryzyko przewrócenia 
siąelementu ciennego, 
jeąli stół odbierający 
nie jest uniesiony.

System bezpieczeąstwa 
BS40 jest wyposaąony 
w mechanizm zatrzy-
mania awaryjnego,  
aby zmniejszyąryzyko 
obraąe.
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FUNKCJA PRZEWRA-
CANIA/PODNOSZENIA  

System BS40 jest wyposaęony w panel sterowa-
nia, który został zaprojektowany w celu zapew-
nienia płynnego i bezpiecznego procesu prze-
wracania.  Róęne gruboęci elementów budynku 
sę wstępnie zdefiniowane, dzięki czemu proces 
jest prosty.  Stół odbierajęcy jest przesuwany na 
boki za pomocę systemu czujników, aby za-
pewnię dokładne umieszczenie w zaleęnoęci od 
gruboęci ęciany.  Jeęli czujnik potwierdzi, ęe stół 

odbierajęcy znajduje się w odpowiednim miejscu, 
stół podnoszęcy rozpocznie przerzucanie ele-
mentu.
Na koniec oba stoły sę opuszczane, a stół odbie-
rajęcy odsuwa się na bok, aby w razie potrzeby 
przygotowaę miejsce do realizacji innych proce-
sów.

Stoły znajdujęsi w pozycji wyjęciowej; 

jedna strona elementu ciennego jest 

ukoęczona. Funkcja przewracania  

zostanie uruchomiona.

W zaleęnoęci od gruboęci ciany,  

stół odbierajęcy jest przesuwany  

odpowiednio do boków elementu z  

wykorzystaniem systemu czujników.

Przeniesienie elementu ciennego  

ze stołu podnoszęcego na stół  

odbierajęcy odbywa sięw sposób 

płynny i bezpieczny.

Obydwa stoły sęopuszczane do  

pozycji poziomej.

Stół odbierajęcy przesuwa si w  

bok, tworzęc ergonomiczne miejsce  

pracy dla operatora i zapewniajęc  

wystarczajęcęprzestrzeęmiędzy stołami.

Ustalona sekwencja ruchów  

zapewnia bezpieczne  

przewrócenie elementu.

BELKI OTWOROWE  
I CEOWNIKI
SYSTEM BS40 WYPOSAęONY JEST W BELKI OTWOROWE  
ORAZ CEOWNIKI W CELU ZAPEWNIENIA PODPARCIA  
PRZY WYTWARZANIU SKOMPLIKOWANYCH ELEMENTÓW  
BUDYNKU. 

Bolce podporowe mogębyęrozmieszczone 
wzdłuę całego stołu, co umo liwia produkcję 
elementów budynku o szerokoęci mniejszej  
nię2250 mm.

Belki otworowe z siłownikami mocujęcymi 
umoęliwiaję wykonanie takich elementów,  
jak np. panele szczytowe. Dzięki nim operator 
jest w stanie za kaędym razem wykonaękwadra-
towe, wysokiej jakoęci panele. 

BELKI OTWOROWE
Ceowniki pozwalajęna umieszczenie podpór.  
W standardowej konfiguracji system BS40 
posiada dwa ceowniki wzdłuęstołu po kaędej 
stronie.

CEOWNIKI

Ruchoma pneumatyczna podpora.

Belki otworowe i przyłącze pneumatyczne.
 

BELKI OTWOROWE

CEOWNIKI
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ROLKI PODNOSZ CE
Do systemu BS40 moęna dodaę uruchamiane pneumatycznie rolki podnoszęce, które w razie  
potrzeby umoęliwiajęprzeniesienie elementu budynku na trzeci stół roboczy.

BOLCE SKŁADANE
Dzięki zastosowaniu składanych bolców elementy cienne moęna transportowaęza pomoc 
rolek lub wózków bezpoęrednio do magazynu. Bolce te zastępuję kołki standardowe i moę 
na je złoęy, gdy stół roboczy znajduje sięw pozycji uniesionej.

Bolce sąskładane, a element cienny jest umieszczany na rolkach lub wózkach, co umo 
liwia przetransportowanie elementu ąciennego bezpoąrednio do systemu magazynowego.

SPR ONE POWIETRZE  
I GNIAZDO ZASILANIA
System BS40 moęe by wyposaęony w spr one powietrze i gniazdo zasilania, dzięki czemu uęywanie 
narzędzi ręcznych jest proste i bezpieczne.

Skontaktuj sięz nami lub odwiedęna stron  
randek.com

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE
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SZWEDZKA JAKO TRWA
Randek jest pionierem w tworzeniu innowacyjnych, zautomatyzowanych rozwi za dla 

klientów w bran y prefabrykowanych domów od lat 40-tych XX wieku. Dzisiaj, Randek  
jest jednym z wiodęcych na wiecie dostawców wysokowydajnych maszyn, technologii  
robotycznych oraz kompleksowych systemów z liniami produkcyjnymi, które maj kilka  

wiatowych rekordów w zakresie wydajnoęci. 

LINIE PRODUKCYJNE CIAN, 
PODŁÓG I DACHÓW 
Wszechstronna oferta z wykonywanymi 
pod potrzeby, systemami do prefabrykacji 
cian, podłóg i stropów. Od ręcznych po 
całkowicie zautomatyzowane.  

SYSTEMY DO WIąZARÓW
Wyposaęenie do tradycyjnego, efektywnego 
wytwarzania więzarów dachowych jak teę 
rewolucyjny zautomatyzowany system ich 
produkcji.

SYSTEMY ROBOTYCZNE
Randek Robotics stworzył zaawansowany 
system w automatyce robotów. Od lat 
90-tych zapewnia wydajnoęę klientom w 
Europie, Chinach, Północnej i Południowej 

Ameryce.

PIŁY POPRZECZNE
Wytrzymałe, niezawodne piły dla 
producentów domów i więzarów 
na całym wiecie. Od ręcznych po  
w pełni automatyczne.

STOŁY MOTYLKOWE
Innowacyjne stoły do przekładania cian. 
Od zwykłych, manualnie obracanych  
stołów do zaawansowanych wersji z  
wieloma opcjami.

Randek AB • Vagnsvägen 1, SE-311 32 Falkenberg, Szwecja • Tel.: +46 346 55 700

Randek Robotics • Snickaregatan 9, SE-671 34 Arvika, Szwecja • Tel.: +46 570 180 80

E-mail: sales@randek.com • www.randek.com
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