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• Profielaanvoermagazijn, 12 oplegplaatsen, optioneel 20 
plaatsen of meer

• Individuele magazijnlengte, al naar gelang klantenwens

Profielaanvoermagazijn
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• Meegaande profielhoogtemeetinrichting in het profielaanvoermagazijn

• Hoogtemeting tijdens het transporteren van de profielen, daarom geen
tijdverlies

• Automatische correctie van de zaaglengte op basis van de gemeten
daadwerkelijke profielhoogte

• Profielherkenning bij het inleggen van de profielen waardoor 
machinebeschadigingen voorkomen worden

Profielhoogtemeetinrichting
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• Profieltransport en –positionering via grijptang met 
hoogdynamische lineair-servomotor, LSP

• Gereduceerde massa, voor de verplaatsing in vergelijking 
met traditionele tandheugelaandrijvingen

• Daardoor betere acceleratie en hogere snelheid => hierdoor 
worden de bewegingstijden verkort

LSP – Profieltransport en –positionering
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• AVP - Automatisch verstelbare contraprofielen voor optimale en veilige
profielgeleiding in sponning. Opdek 0 mm. – 48 mm.

• Profielwissel zeer snel en eenvoudig doordat de contraprofielen zich 
automatisch aan de verschillende profielcontouren aanpassen

• Profielsysteemuitbreiding of – wijziging zonder hoge omstellingskosten

AVP – Automatisch verstelbare profielgeleiding
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• Automatische restlengtemeting in het aanvoermagazijn en overname van de 
optimalisatie door de machinebesturing

• Geen zaagoptimalisatie middels werkvoorbereidingssoftware meer nodig

• Restlengtebewerking vanaf 400 mm. vrij na beschikbaarheid binnen een 
opdracht en profielnummer

• Door de barcodescanner is het bijhouden van de voorraad reststukken niet 
meer nodig

Restlengte-optimalisatie (optie)
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• 6 Assen Moduul voor PVC-bewerking

• Binnen het werkbereik x = 300 mm. kunnen in het 
bewerkingsbereik automatisch 2 bewerkingen parallel uitgevoerd 
worden => hierdoor ontstaat een enorme takttijdverkorting

6 Assen TT Moduul P
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• Automatische werktuigbreukherkenning via laserstraal met machinestop, 
foutmelding en lokalisering van het werktuig

• Kwaliteit gewaarborgd

• Dure herproductie of nabewerkingen aan de geproduceerde ramen, 
deuren en kozijnen worden hiermee vermeden

• Werktuig snel te vervangen en productie kan weer hervat worden waar 
gestopt is

Werktuigbreukherkenning (optie)
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• Zaagaggregaat traploos zwenkbaar van -45° tot +45° via servomotor

• Alle tussenhoeken zijn mogelijk

• Efficiënt

• Compact

Zaagunit met 1 zaagaggregaat
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• Zaagunit 3 S 3 met 3 vaste zaagaggregaten, 2 x 45° en 1 x 90°

• Optioneel kan bovenste zaag met zwenkinrichting uitgerust worden

→ alle hoeken van -45° tot +45° traploos zwenkbaar

→ Compacte oplossing

• Extreem snelle zaagtijd tot 7 sec. per onderdeel

• Zaagvoeding middels servo-assen en zaagsnelheid per profiel programmeerbaar

• V-Punten en zaagsnede voor Y-las met N 3 S-versie optioneel mogelijk
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• Contramalfreeseenheid

• Stijlen en dorpels worden geheel automatisch gezaagd, 
bewerkt en gecontramald en dit bespaart een extra handeling 
naar de standaard Contramalfreesmachines

Contramalfreesaggregaat voor de bewerking 
van de stijlen en de dorpels (optie)
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• Hoogste flexibiliteit door 3-assig support met 
werktuigwisselaar

• Geschikt voor bijv. contramalfrezen, vrijfrezen achter de 
dichting of de bewerking voor de HVL-verbinding

• De profielen worden volledig automatisch bewerkt i.p.v. op 
verschillende plaatsen in de fabriek

Gereedschapswisselmagazijn
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• Speciaal freesaggregaat. Bewerkingen afhankelijk van profielsysteem en 
voorschrift profielleverancier

• Flexibel, compact 3-assig support→ voor elke profielgeometrie geschikt

• Hiermee ontstaat een kleinere lasrups bij het lassen en minder druk bij de 
aanslag- en glasdichting

• Deze bewerking vindt plaats tijdens het dwarstransporteren van de profielen 
en er is hiervoor geen extra bewerkingstijd nodig

Freesaggregaat voor het vrijfrezen achter 
de dichting (optie)
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• Laserprinter voor het automatisch merken van de profielen

• Duurzaam, beschrijving niet verwijderbaar

• Print barcode, pixelmatrix, firmalogo etc.

• Voorkoming van bedieningsfouten in vergelijking met het handmatig 
aanbrengen van de etiketten

• Goed contrast bij gekleurde profielen (ook zeer donkere)
• In ca. 2 sec. is het opschrift te printen → tijdbesparend

Laserprinter (optie)
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• Automatisch plaatsen van de etiketten

• Tijd- en kostenbesparing

• Voorkoming van bedieningsfouten

Automatisch plaatsen van de etiketten (optie)
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• Optie: hoog werkzame geluidscabine met 80 mm.

• Optimale bescherming van de werknemers door het terugbrengen 
van het geluid

Geluidscabine (optie)
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• VQM – variabel profielaanvoersysteem

• Voorkomt hierdoor dat tussen uitvoertransport zaag, staal 
inschuiven en invoer transport naar de staalversterking er 
geen tijd verloren gaat voor het transporteren van het 
profiel

• Duidelijk hogere efficiëntie en productiesnelheid zonder 
extra benodigde ruimte

VQM – Profieldwarstransport
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• Positioneert automatisch het met de hand ingeschoven staal op de exacte 
diepte

• Automatische aanpassing aan elke staalpositie in het profiel

• Geen omslachtig gebruik van mallen of afstandhouders

• Voorkomt menselijke fouten

• Neutrale takttijd

Automatisch inschuiven van het staalversterkingsprofiel 
op exacte diepte (optie)
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• Automatische positionering van het profielbegin naar het dwarstransport

• Compensatie van de profielverschuiving bij het inschuiven van het staal

• Zeer hoge nauwkeurigheid in de lengterichting, bijv. bij het boren van het 
krukgarnituur voor ramen met 2 vleugels

Automatisch profiel uitrichten
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• Profielaanvoersysteem (pusher) met servo-aandrijving

• Nauwkeurige positionering bij het wisselen van de 
profielaanlegzijde

Profielaanvoersysteem
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• Intelligente profielverdeelbrug om de gezaagde profielen naar 2 parallel 
lopende profieldwarstransportbanen te brengen

• Hierdoor is een duidelijk hogere productiecapaciteit mogelijk door de 
effectieve positionering van gelijktijdig 2 profielen

• Optimaal gebruik van de beschikbare produktie-oppervlakte

VB 1 – Automatische profielverdeelbrug (optie)
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• SSE – Automatisch Staalzaagcentrum, werkt gelijktijdig met het 
Kunststof Zaagcentrum

• Automatisch meetsysteem voor de reststukken in de 
aanvoertransportinrichting

• Optioneel met automatische invoer – ASE – via dwarsbuffer en exacte 
invoermatrijzen

• Er hoeven geen vaste lengtes handmatig erbij gezaagd  te worden. “In-
Time” beschikbaarheid van de maatnauwkeurige afgekorte 
staalversterking

• Personeels- en tijdsbesparing

SSE – Automatisch Staalzaagcentrum (optie)
ASE – Automatisch inschuiven van de staalversterking (optie)
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• Riemdwarstransport en aangedreven rollenbaan bij de uitloop van de 
automatisch gezaagde staalversterkingsprofielen

• Automatisch uitvoeren van reststukken naar een separate plaats

• Het juiste staal met de juiste lengte ligt op de positie van de machinebediener

• Daardoor tijdsbesparing en voorkoming van bedieningsfouten

• Optie: Automatisch inschuiven van de staalversterking ASE
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• Enkelvoudig of d.m.v. meervoudige schroefaggregaten

• Naar gelang de eis worden tot 4 schroeven (optioneel) in een arbeidsgang 
geschroefd, daardoor enorme verkorting van de schroefcycli

Vastschroeven van de staalversterking, enkelvoudig tot 4-
voudige schroefaggregaten
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• Booraggregaten voor het boren van de montagegaten of 
gaten t.b.v. T-verbinder (enkel- of meervoudig)

• Extra boorstation zodat de boorbewerkingen met andere 
bewerkingen gelijktijdig kunnen plaatsvinden

• Meervoudige boorunit, 1 bewerkingscyclus tot 3 
boorbewerkingen

Boorunit
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• Twin moduul – alle staalbewerkingseenheden zijn op 1 
CNC-moduul ondergebracht

• Hoge flexibiliteit door CNC-techniek

• Extra booraggregaten kunnen altijd later uitgerust
worden.

Twin Bewerkingsmoduul PVC/staal, 
2- of 3-assig
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• Meerspillige boorkoppen voor hoek- en schaarlager, T-
verbinder, sluitplaten, scharnieren etc.

• Aanzienlijk kortere takttijden

Meerspillige booraggregaten (optie)
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• Automatische aanvoer en schroeven van sluitplaten

• Gecontroleerde bewerkingstijd en kwaliteit

• Personeelsbesparing

• Voorkoming van bedieningsfouten

Automatisch plaatsen van beslagonderdelen (optie)
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• Complete sluitplaten-toevoereenheid met voorraadmagazijn

• Sluitplaten worden door de bediener per opdracht bijgevuld

• Hoge capaciteit → af en toe en eenvoudig te beladen
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• Voorraadmagazijn voor minder benodigde sluitplaten

• Eenvoudig en kostengunstige uitvoering

• Zeer compact

• Snelwisselsysteem

• Snel en kostengunstig aan te passen voor nieuwe sluitplaten door de
modulaire bouwwijze

→
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• Automatisch plaatsen van sluitplaat en vastschroeven 
d.m.v. enkel- of tweevoudig schroefaggregaat (bijv. 1 x in 
PVC en 2 x in staal)

• Gecontroleerde bewerkingstijd en kwaliteit

• Reduceert extra montagetijd 

• Kostengunstig en tijdbesparend
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• Automatisch sorteer- en afstapelsysteem in profielvakwagen

• Personeelskostenbesparing

• Geen bedieningsfouten

• Geen eventuele vertraging bij een handmatige profieluitname

Automatisch afstapelsysteem (optie) 
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• Positie van de machinebediener aan het Zaag- en Bewerkingscentrum type 
FTB (type) P met:

• “Beckhoff” Bedieningspaneel met 15”TFT beeldscherm en
folietoetsenbord (links)

• Extra display voor weergave van staaltype en staallengte optioneel
(rechts)

• Etikettenprinter PF4i (rechts onder display voor staalgegevens)

• Profielaanvoermagazijn, links in beeld

• VQM variabel profieldwarstransport en positie voor het inschuiven van
de staalversterking rechts in beeld

Positie machinebediener
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• “Beckhoff” Bedieningspaneel met 15” TFT beeldscherm en folietoetsenbord

• Besturing TwinCAT met Windows besturingssysteem en voor 
netwerkverbinding

• Robuuste, industriële kwaliteit

• Foutdiagnose en service middels netviewer

• Zeer gebruiksvriendelijk met macro’s en grafische weergave
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Moduulvariaties
Moduul 1 / 6-Assig CNC station “TT”
voor de kunststof profielbewerking

Moduul 2 / 3-Assig CNC voor de 
staal- en kunststof bewerking

Frees Ø 5 mm. met markeerpunt Ø 3 mm.
- Ontwatering/Beluchting
- Sluitplatenmarkering
- Markering voor tussenstijlen
- Markering voor dorpels
- Markering voor tussenstijlen

Frees Ø 8 mm.
- Slotkastenfrezen
- Bevestigingsgaten voor T-verbinder
- Beluchtingssleuven of -gaten
- Ontwateringssleuven of -gaten

Frees Ø 5 mm. met markeerpunt Ø 3 mm.
- Kruk- en cilindergat frezen
- Krukgat frezen
- Ontwatering
- Beluchting
- Bevestigingsgaten boren voor klemnippel
- Rolluiklijst
- Bevestigingsgaten boren voor lekdorpel

Frees Ø 5 mm. met markeerpunt Ø 3 mm.
- Kruk- en cilindergat frezen
- Krukgat frezen
- Ontwatering
- Beluchting

Frees Ø 5 mm.
- Ontwatering
- Beluchting
- optioneel zwenkbaar

Frees Ø 5 mm. met markeerpunt Ø 3 mm.
- Ontwatering/Beluchting
- Sluitplatenmarkering
- Markering voor tussenstijlen
- Markering voor dorpels
- Markering voor tussenstijlen

Frees Ø 8 mm. (optie)
- Slotkasten frezen
- Bevestigingsgaten boren voor T-verbinder

Schroefautomaat

Schroefautomaat

3-Spillig Booraggregaat 
voor krukgarnituur

3-Spillig Booraggregaat voor
krukgarnituur
- Boor bijv. Ø 10,5 mm.
- Boring Tussenstijlen
- Boring Tussenstijlen
- Boring Dorpels

Boor Ø 3 mm.
- Sluitplaten boren
- Tussenstijlen boren
- Tussenstijlen boren
- Dorpels boren

Boor Ø 3 mm.
- Boring Sluitplaten
- Boring Tussenstijlen
- Boring Tussenstijlen
- Boring Dorpels
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Referentie Kozijn FE

Moduul 3 2-Assig voor de 
kunststof bewerking

Boor Ø 3 mm.
- Sluitplaten boren
- Tussenstijlen boring
- Tussenstijlen boring
- Dorpels boring

Boor Ø 3 mm.
- Sluitplaten boren
- Tussenstijlen boring
- Tussenstijlen boring
- Dorpels boring

Boor Ø 10,5 mm.
- Sluitplaten boren
- Tussenstijlen boring
- Tussenstijlen boring
- Dorpels boring

3-Spillig Booraggregaat 
voor krukgarnituur

Bewerkingen

EE = Ontwatering enkel
EP = Ontwatering dubbel
DP = Beluchting dubbel
SK = Slotkasten frezen
AS = Staalversterkingsschroeven
G = 3-spillig boren (Olive)
S = Sluitplaten boren/markeren
DU = Montagegaten boren ( > / = Ø 5 mm. < / =  Ø 10 mm.)

Optie

DP = Beluchting dubbel
K3 = Tussenstijlen/

Dorpels boring /
markering Ø 3 mm.

K5 = Tussenstijlen/
Dorpels centraal boring >/ = Ø 5 mm.

KQ = Tussenstijl schuinboring / markering
BB = Beslag boring
MUE = Tussenstijlen markering / overslag 

tussenstijlen/dorpels Ø 3 mm.
MQ = Tussenstijlen/dorpelboring/markering Ø 3 mm.
DN = Vrijfrezen achter het afdichtingsrubber

Vleugel ca. 1100 x 1100 mm. Kozijn ca. 1200 x 1200 mm.
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Uitvoering variaties

Productiecapaciteit 100 – 120 FE

Productiecapaciteit 150 – 180 FE

FTB 100 S
Profielbewerking (kunststof/staal)
ca. 110 FE bij 100% in 28800 sec., 8,0 uur
ca. 101 FE bij 92% in 26496 sec., 7,36 uur
ca. 94 FE bij 85% in 24480 sec., 6,8 uur

FTB 100 P
Profielbewerking met Zaagcentrum (kunststof)
ca. 180 FE bij 100% in 28800 sec., 8,0 uur
ca. 166 FE bij 92% in 26496 sec., 7,36 uur
ca. 153 FE bij 85% in 24480 sec., 6,8 uur

Moduul 2

Moduul 1

VM = Profielmagazijn
QM = Profiel dwarsbuffer-transport
RF = Riemen dwarstransport
P = Profiel opduwer
S = CNC gestuurde zaagzwenkinrichting 45°-135º
D = 3-voudig Zaagcentrum 45°/90°/135º
SF = Staalzaag
A = Invoertransporttang
B = Uitvoertransporttang/ overgavetang
HS = Geluidscabine (optie)
H = Machinebeplating
Z = Veiligheidshekwerk
E = Schakelkast
F = Afvaltransportband (optie)
AS = Afzuiginstallatie (optie)
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Productiecapaciteit 140 – 160 FE

Productiecapaciteit 100 – 120 FE

FTB 100 PS
Profielbewerking met Zaagcentrum (kunststof/staal)
- ca. 125 FE bij 100% in 28800 sec., 8,0 uur
- ca. 115 FE bij 92% in 26496 sec., 7,36 uur
- ca. 153 FE bij 85% in 24480 sec., 6,8 uur

Moduul 1

1) Schroefstation
2) 3-spillig Boorstation (Olive)
3) 3 mm. Sluitplatenboor
4) Tussenstijl / Dubbelboor

Moduul 1

FTB 100 PS
Profielbewerking met Zaagcentrum (kunststof/staal)
- ca. 165 FE bij 100% in 28800 sec., 8,0 uur
- ca. 152 FE bij 92% in 26496 sec., 7,36 uur
- ca. 140 FE bij 85% in 24480 sec., 6,8 uur

Moduul 3

VM = Profielmagazijn
QM = Profiel dwarsbuffer-transport
RF = Riemen dwarstransport
P = Profiel opduwer
S = CNC gestuurde zaagzwenkinrichting 45°-135º
D = 3-voudig Zaagcentrum 45°/90°/135º
SF = Staalzaag
A = Invoertransporttang
B = Uitvoertransporttang/ overgavetang
H = Machinebeplating
HS = Geluidscabine (optie)
Z = Veiligheidshekwerk
E = Schakelkast
F = Afvaltransportband (optie)
AS = Afzuiginstallatie (optie)

1) Schroefstation       
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Productiecapaciteit 200 – 240 FE

Productiecapaciteit 220 – 260 FE

FTB 100 PL NFZ
Profielbewerking met Zaagcentrum (kunststof/staal)
- ca. 240 FE bij 100% in 28800 sec., 8,0 uur
- ca. 221 FE bij 92% in 26496 sec., 7,36 uur
- ca. 204 FE bij 85% in 24480 sec., 6,8 uur

Moduul 1

1) 2-spillig Schroefstation

2) 3-spillig Boorstation (Olive)
3) Ø 3 mm. Boorstation

van boven en onder
- Sluitplaten boren/markeren,
- Tussenstijlen markeren

4) Tussenstijlen/Dorpels Ø > / = 5 mm.
5) Dubbelboren 

VM = Profielmagazijn
QM = Profiel dwarsbuffer-transport
RF = Riemen dwarstransport
P = Profiel opduwer
S = CNC gestuurde zaagzwenkinrichting 45°-135º
D = 3-voudig Zaagcentrum 45°/90°/135º
SF = Staalzaag
A = Invoertransporttang
B = Uitvoertransporttang / overgavetang
H = Machinebeplating
HS = Geluidscabine (optie)
Z = Veiligheidshekwerk
E = Schakelkast
F = Afvaltransportband (optie)
AS = Afzuiginstallatie (optie)

FTB 100 PL NFZ
Profielbewerking met Zaagcentrum (kunststof/staal)
- ca. 265 FE bij 100% in 28800 sec., 8,0 uur
- ca. 244 FE bij 92% in 26496 sec., 7,36 uur
- ca. 225 FE bij 85% in 24480 sec., 6,8 uur

Moduul 1 1) 3-spillig Schroefstation
2) 3-spillig Boorstation (Olive)
3) Ø 3 mm. Boorstation van boven en onder

- Sluitplaten boren/markeren,
- Tussenstijlen markeren

4) Tussenstijlen/Dorpels Ø > / = 5 mm.
5) Dubbelboren

1) 3-spillig Schroefstation
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Uitvoering met opties

Moduul 1 Automatische Deelbehandeling

Montagestation voor sluitplaten

SSE 100 Staalzaagcentrum
1) 3-spillig Schroefstation

2) 3-spillig Boorstation (Olive)
3) Ø 3 mm. Boorstation van boven en onder

- Sluitplaten boren/markeren,
- Tussenstijlen markeren

4) Tussenstijlen/Dorpels Ø > / = 5 mm.
5) Dubbelboren
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