Strugarki Wielofunkcyjne

Inwestycja, która zwraca się od pierwszego dnia!
Kiedy myślisz o obróbce drewna, śmiało możesz
zainwestować w Logosol. Do dnia dzisiejszego
sprzedaliśmy już ponad 25 000 traków i ponad 10
000 strugarek. Nasze 25-letnie doświadczenie w
dziedzinie obróbki drewna pozwala naszym klientom
realizować swoje projekty na całym świecie. W swojej
ofercie posiadamy przystępne cenowo urządzenia,
które przeznaczone są zarówno dla amatorów jak i
profesjonalistów.
Konstrukcje naszych maszyn sprawiają, że kupując jedną
z nich w konfiguracji podstawowej, można ją
w przyszłości rozbudować o dodatkowe akcesoria.

”

Obróbka drewna od zawsze była opłacalnym
zajęciem, czy to do użytku własnego czy jako
główne źródło dochodu. Zapach obrabianego
drewna jest niesamowitym uczuciem, które na
długo pozostaje w pamięci!”

Oferujemy maszyny zarówno amatorskie jak i do ciągłej
przemysłowej pracy. Każde nasze urządzenie posiada
pakiet bezpieczeństwa: pełną gwarancję producenta oraz
wsparcie techniczne.
Bezpieczeństwo pracy jest dla nas priorytetem i dlatego
każda maszyna posiada certyfikat CE. Mamy nadzieję, że
każdy z Was znajdzie coś dla siebie!
Odwiedź stronę logosol.pl i dowiedz się więcej o naszych
produktach, gwarancji i dostawie!

Bengt-Olov Byström
Bengt-Olov Byström założył Logosol w 1989. Spółka nadal jest
własnością rodziny Byström i ma swoją siedzibę w Szwecji.

Najlepsi w obróbce
drewna na małą skalę!
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Dostawa w dowolne
miejsce na świecie!

Ponad 25-letnie
doświadczenie

Nasi klienci to nasi
PRZYJACIELE!

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl

Już przy jednym projekcie budowlanym
może zwrócić się zakup strugarki!
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Zmień deskę w panel na strugarce Logosol
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W chwili dostawy strugarki gotowe
są do pracy. Wystarczy podłączyć
przewody do odciągu trocin.

Zamontuj odpowiednie noże.

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl

Ustaw żądaną wysokość i szerokość.

Z jednego pulpitu sterujesz
wszystkimi głowicami
oraz posuwem.

Efekt końcowy: pełnowartościowe
wysokiej jakości panele, listwy,
podłogi itd.
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LOGOSOL PH260 Strugarka czterostronna

Na jczęście j ku po wan a st

Kompletna strugarka w kompaktowej obudowie
L
OGOSOL PH260 to pełnowartościowa strugarka
czterostronna oferująca możliwości, które
zaspokoją większość klientów. Struga i frezuje
z czterech stron jednocześnie. Możesz szybko
i łatwo wykonywać standardowe i specjalistyczne
wzory. Jest bardzo prosta w obsłudze. Możliwości
strugarki są zaskakujące. Górny wał może strugać
zgrubnie na głębokość do 8 mm i frezować
do głębokości 20 mm, a boczne głowice do
głębokości 21 mm!
Z takimi możliwościami strugarka PH260
z łatwością wytworzy zarówno listwy
wykończeniowe jak i elementy potrzebne do
budowy domów szkieletowych. Możesz wybierać
noże spośród szerokiej gamy standardowych
wzorów z naszego katalogu, jak również
możesz stworzyć własny niepowtarzalny
wzór. Zaprojektuj go, określ typ stali, prześlij do
nas, a my go wykonamy.

Okno w górnej pokrywie
umożliwia obserwowanie
całego procesu obróbki.

ruga rk a!

Wrzeciona o średnicy 30 mm,
szeroki wybór narzędzi
skrawających.
Szybka wymiana, 10-20 minut.

Każdy z pięciu silników
uruchamiany niezależnie.

Żeliwny stół roboczy
o niskim współczynniku
tarcia.
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Możliwości obróbki PH260
Struganie 4-stronne
Szer: 15 do 260 mm
Wys: 10 do 100 mm
Struganie 2-stronne
Szer: 300 mm
Wys: 10 do 230 mm
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STRUGARKI | PH260
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Łatwe ustawianie.
Podziałki wyskalowane
co 0,1 mm.

Struganie zgrubne
Szer: 410 mm
Wys: 230 mm

O

Prędkość obrotowa głowic 6000 obr/min
zapewnia gładką powierzchnię produktu
końcowego.

W kom plec ie z PH260

Na zdjęciu strugarka z opcjonalnymi akcesoriami.
7514-000-0000

Strugarka PH260 z posuwem regulowanym płynnie w zakresie 2-12 m/min

7505-000-0005

Strugarka PH260 ECO z posuwem stałym

7500-000-1000

Stół podawczy/odbiorczy 1,2 mb (cena za sztukę)

4 Noże proste HSS na każdej głowicy
4 Niezbędne narzędzia
4 Kostka do ustawiania wysokości noży
4 Podkładki dystansowe do głowic

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl

Rentowność już od
pierwszego dnia!
4 Dostarczana gotowa do pracy. Już od
pierwszego dnia możesz wyprodukować
ponad 500 mb na godzinę.
4 Wygodna pozycja robocza, strugane elementy zawsze na wysokości pasa.
4 Solidna konstrukcja. Żeliwny stół
roboczy, do którego zamontowany jest
wał dolny oraz głowice boczne.
4 Łatwa w obsłudze. Dzięki szybkiej
wymianie noży frezujących idealnie
nadaje się do produkcji krótkich serii.

PH260 ECO – Nowa strugarka
Unikalna strugarka czterostronna w przystępnej
cenie! Funkcje jakie posiada maszyna są więcej niż
wystarczające dla większości naszych klientów.
4 Struga czterostronnie materiał 260x100 mm
4 Struga zgrubnie na szerokość do 410 mm
4 Podziałki wyskalowane co 0,1 mm
4 Imponująca wydajność i jakość obróbki
4 Gładka powierzchnia
4 Wytworzy zarówno listwy ozdobne jak i elementy
do budowy domów drewnianych
Różnice pomiędzy PH260 ECO a PH260
4 Niższa cena!
4 Słabszy silnik górnego wału (3 kW zamiast 4 kW)
4 Stały posuw 5 m/min, zamiast 2-12 m/min.
4 Brak okna w górnej pokrywie

Strugaj różnego rodzaju wzory.
Wybieraj spośród szerokiej oferty noży frezujących.
Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z Logosol!

4 Przewód do odciągu trocin podłączany
bezpośrednio do króćca przy głowicy

Dysk ze skalą pokazuje ustawienie wysokości do
dziesiątej cześci milimetra.
Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl

Wykona elementy potrzebne na każdej budowie.

PH260 wytworzy różne profile, deski podłogowe, listwy
wykończeniowe, panele zewnętrzne...
STRUGARKI | PH260
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LOGOSOL PH260 Pakiet startowy noży frezujących

Produkuj profile, belki, deski podłogowe, listwy wykończeniowe
Pakiet startowy noży
frezujących do strugarek
PH260, PH360 i PH365

Przykłady wzorów, które można zrobić przy pomocy noży z zestawu startowego.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Ws zys tko to i wie le więcej
można zro bić z pak iete m
sta rto wy m!

Pakiet zawiera: 14 par noży frezujących HSS
i 3 pary uchwytów.
Podstawowy zestaw noży umożliwia
wykonywanie szerokiego zakresu różnych
profili. Zobacz na przykłady pokazane
z prawej strony. Oczywiście można
zastosować inne wzory noży i wytwarzać
różne niepowtarzalne wzory!
Zestaw do modelu PH360 jest wyposażony
w inne uchwyty mocujące noże frezujące.

Pakiet startowy noży frezujących
z uchwytami do modelu PH260

Wzór 1

Wzór 2

Wzór 3

Wzór 4

LISTWY PRZYSUFITOWE

PANELE

Wzór 1

Wzór 2

Wzór 3

Wzór 4

Wzór 1

OPASKI

OŚCIEŻNICE

Wzór 2

KONSTRUKCYJNE

TB90-009

Pakiet startowy noży frezujących
z uchwytami do PH360/PH365
TB90-008
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STRUGARKI | PH260

Wzór 1

Wzór 2

Wzór 3

Wzór 4

Wzór 1

Wzór 2

Wzór 3

Belki konstrukcyjne o różnych wymiarach.
Szerokość w PH260: do 260 mm
Szerokość w PH360: do 360 mm. Wysokość: do 60 mm.

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl

LOGOSOL PH260 Noże na zamówienie

Renowacje
w przystępnej cenie
D

uża część naszych klientów wykorzystuje nasze maszyny do
renowacji starych budynków. Obecnie trudno kupić frezy takie
jak zostały wykorzystane w dawnych czasach. Logosol wychodzi na
przeciw zapotrzebowaniom klientów.
Pomożemy Ci w renowacji!
Od t wo rz ys z
Wyślij do nas krótki kawałek
listwy jaką chciałbyś wykonać, a my
st are un ik aln e
na jej podstawie wykonamy
wz or y!
odpowiednie noże frezujące.
Skontaktuj się z nami!

Dane techniczne: PH260
Wymiary
Długość: 1100 mm
Szerokość: 900 mm
Wysokość: 970 mm
Waga: 420 kg
Układ elektryczny
Łączna moc: 12.2 kW, Eco 11.2 kW
Zasilanie: 3-fazy, 400V, 16A
Posuw
Standard: 2-12 m/min.
Opcjonalny: 4-24 m/min.

Odciąg trocin
Zalecany wentylator do odciągu
trocin:
Logosol 3 kW lub 4 kW.
Struganie
PH260 struga materiał z czterech
stron podczas jednej operacji.
Szybka wymiana noży ułatwia
produkcję
krótkich
serii.

Głowice PH260
Głowica pozioma górna
Średnica: 72 mm
Szerokość: 410 mm
Moc: 4 kW
Obroty: 6000 obr/min.
Struganie zgrubne: max. 8 mm
Frezowanie: max. 20 mm

Udana odbudowa zamku

Listwy do całego domu

Podczas remontu zamku Amalienborg w Danii skontaktowano się
z Pål Davidssons, stolarzem specjalizującym się w produkcji nietypowych
produktów. Na podstawie oryginalnych próbek, zamówił w Logosol
noże frezujące do swojej PH260. Dziś wykonane przez niego listwy
wykończeniowe cieszą oczy osób zwiedzających zamek.

Na strugarce czterostronnej Logosol PH260 można produkować profile
o różnych kształtach na własne potrzeby lub do dalszej odsprzedaży.
Wybieraj spośród setki różnych wzorów noży frezujących z naszego
katalogu. Jeżeli nie odnajdziesz w nim odpowiedniego kształtu
skontaktuj się z nami!

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl

Głowica pozioma dolna
Średnica: 72 mm
Szerokość: 300 mm
Moc: 3 kW

Obroty: 6000 obr/min.
Struganie zgrubne: 0 to 4 mm
Frezowanie: max. 5 mm
Głowice boczne
Średnica wrzecion: 30 mm
Wysokość narzędzia: max. 100 mm
Średnica narzędzia: max. 140 mm
Moc: 3 kW
Obroty: 6000 obr/min

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie
obróbki drewna na małą skalę!
STRUGARKI | PH260
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LOGOSOL PH360 Strugarka czterostronna

Przemysłowa moc w eleganckim wydaniu
L
ogosol PH360 to stabilna strugarka
czterostronna przeznaczona do ciągłej
produkcji. Urządzenie idealne do małych
i dużych zakładów stolarskich. Kompaktowa
budowa charakteryzuje się wysoką wydajnością
i doskonałymi wynikami obróbki. Strugarka może
obrabiać wszystko, od dużych bali począwszy na
listwach wykończeniowych skończywszy,
z zachowaniem perfekcyjnej jakości obróbki.
W chwili dostawy PH360 nie wymaga żadnych
dodatkowych ustawień. Jedyne co trzeba zrobić
to przykręcić stół odbiorczy i podłączyć do źródła
zasilania.

Każdy z pięciu silników uruchamiany
niezależnie.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz opisy, filmy
i instrukcje naszych maszyn. Wszystkie maszyny
można zamówić w naszym sklepie internetowym.

Wszystkie włączniki zgrupowane na jednym pulpicie.
Dodatkowy włącznik umożliwia podłączenie wentylatora do
odciągu trocin.

Wrzeciona boczne o średnicy
30 mm. Szeroki wybór
narzędzi skrawających.

Dźwignia do szybkiego
ustawienia przykładnicy
bocznej.

Wszystkie elementy sterujące strugarką znajdują się po jednej stronie
maszyny.
Stół podawczy i odbiorczy
w wyposażeniu standardowym.
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Szybkie ustawianie grubości
strugania
głowicy dolnej.
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Niezależne liczniki do ustawiania
szerokości i wysokości strugania.

GOS

O

W kom plec ie z PH360

Dane techniczne PH360
Struganie 4-stronne
Szer: 360 mm
Wys: 10 do 150 mm
Struganie 2-stronne
Szer: 410 mm
Wys: 10 do 230 mm

8

STRUGARKI | PH360

4 Noże proste HSS na każdej głowicy
4 Niezbędne narzędzia
4 Kostka do ustawiania wysokości noży
4 Podkładki dystansowe do głowic bocznych
4 Stół podawczy i odbiorczy

Struganie zgrubne
Szer: 510 mm
Wys: 230 mm

7536-000-0000

PH360 z posuwem regulowanym w zakresie 3-15 m/min

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl

Inwestycja, która
szybko się zwraca!
4 Strugarka wytworzy zarówno listwy
wykończeniowe jak i elementy do
budowy domów drewnianych.
4 Solidna konstrukcja. Żeliwny stół
roboczy, do którego zamontowany jest
wał dolny oraz głowice boczne.
4 Wygodna pozycja robocza, strugane elementy zawsze na wysokości pasa.
4 Karbowane rolki posuwu prowadzą
obrabiany materiał wzdłuż stołu
roboczego. Wysokość obrabianych
elementów od 10 mm do 230 mm.
4 Masywny żeliwny stół roboczy zawsze
pozostaje na tej samej wysokości.
4 Możliwość podłączenia piątej głowicy.

Łatwa wymiana noży frezujących. Zamów wzory
standardowe lub specjalne!

Kat alo g narzęd zi do
pob ran ia na logo sol.pl

Dwa niezależne liczniki do ustawiania szerokości
i wysokości strugania.

Strugaj różne wyroby z drewna na użytek własny
lub do dalszej sprzedaży!
Skontaktuj się z Logosol, a my udzielimy Ci
użytecznych porad i wskazówek!

Klejonka strugana z czterech stron z zaokrąglonymi
krawędziami.

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl

Nasze strugarki są idealne do wytwarzania szerokich
niestandardowych listew, które są powszechne
w starym budownictwie.

Zrobi elementy do budowy altany. Gniazda wykonasz za
pomocą systemu Linus.
STRUGARKI | PH360
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LOGOSOL PH360 Wybrane narzędzia

Strugarka do zarabiania pieniędzy!
ni mi wz or am i!
Rozp oczn ij z od po w ied

Pakiet startowy PH260/360/365
Logosol skompletował w jednym zestawie wzory
noży, które są najbardziej popularne wśród
naszych klientów.

Zdjęcie przedstawia niektóre z wzorów
paneli i listew, które mogą
być wytwarzane na
strugarkach
Logosol.

Go to we ele me nt y do bu

do w y do mu !

Zestaw noży
(D-log)

Pakiet zawiera:
Zestaw noży HSS D-log 6-8”
(150-200 mm) oraz uchwyty
mocujące.

Pakiet startowy zawiera takie same wzory
co do PH260, różni się typem mocowań
noży do PH360/365.

Samodzielnie wykonasz
gotowe elementy do budowy
drewnianego domu.

TB90-008

Ni ec h kl ien t de cydu je!

Noże na zamówienie
Wielu klientów szuka noży o niestandardowych
kształtach. Logosol oferuje swoim klientom wykonanie
noży o różnych wzorach na indywidualne zamówienie.

Przykłady nietypowych
wzorów wykonane
za pomocą noży
zamówionych
indywidualnie!

7536-001-1505

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami!

Niszowe zyski!

“Klienci często szukają
nietypowych wzorów”!

Profesjonalne narzędzia - większa wydajność i żywotność
PANEL ZEWNĘTRZNY - SIDING
Do produkcji paneli zewnętrznych. W zestawie
z 2 parami noży HSS 40 mm TB90
(94341HSS & 94342HSS).

WP52500
FREZ NASTAWNY
Do produkcji desek tarasowych
i elementów konstrukcyjnych.
W zestawie dwa frezy
z promieniem R3. Regulacja
w zakresie 19 mm-50mm
za pomocą pierścieni
dystansowych.

WP50903

10
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FREZ PIÓRO-WPUST
Do profesjonalnego
strugania dużych ilości.
Średnica frezu 110 mm.
Pióro 6 mm.
WP51502

Frez wpust

WP51501

Frez pióro

St wórz swój nóż
z r yflowan ym t yłem !
GŁOWICA RYFLOWANA
Do noży prostych lub frezujących.
Stosowane na frezarkach
dolnowrzecionowych, strugarkach
wielostronnych z posuwem
mechanicznym.
7000-000-9096

Wiele z osób chcących zbudować dom z drewna
marzy o tym, aby ich dom był unikalny. Zaproponuj
swoim klientom zbudowanie domu pod klucz.
A może sam wybudujesz swój dom? Zapisz się na
kurs ciesielski organizowany w siedzibie Logosol
i naucz się jak od podstaw zbudować dom
drewniany.

Bracia Bertilsson przerobili już ponad 10 000
metrów na niedawno zakupionej strugarce PH360.
Harry pokazuje planszę z próbkami listew i paneli,
z których mogą wybierać klienci. Jednak wielu
z nich chce mieć swój własny niepowtarzalny
wzór. Dzięki ofercie noży Logosol mogą realizować
większość swoich zamówień!

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl

LOGOSOL PH360 Strugarka czterostronna

Małe, krótkie serie czy wielkie produkcje? PH360
poradzi sobie z każdym wyzwaniem!
Dane techniczne: PH360

Znajdź swój pomysł na biznes!
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Stolarstwo
Produkcja okien i drzwi
Produkcja schodów
Produkcja podłóg
Budowanie łodzi
Produkcja saun i balii
Budowa domów z drewna
Produkcja galanterii drewnianej
Produkcja zabawek drewnianych

System elektryczny
Moc silników: 16, 25 kW
Zasilanie: 3-fazy, 400V, 32 A
Do krótkiego użytkowania
wystarczy zabezpieczenie 16A.
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Wymiary
Długość: 2970 mm
Szerokość: 1125 mm
Wysokość: 1430 mm
Waga: 675 kg
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KATALOG NARZĘDZI GRATIS!
180 stron z narzędziami do obróbki drewna: tarcze
tnące, frezy trzpieniowe, noże frezujące,
brzeszczoty do traków taśmowych.
Pobierz za darmo z logosol.pl

Mamy bliski kontakt z klientami na całym
świecie, którzy użytkują nasze maszyny.
Jesteśmy ekspertami w dziedzinie
obróbki drewna na małą skalę
i potrafimy doradzić klientom aby
odnieśli sukces. Jeśli masz wątpliwości
lub pytania, skontaktuj się z nami!

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl

Odciąg trocin
Zalecany wentylator do odciągu
trocin: Logosol 4 kW.
Struganie:
PH360 struga materiał z czterech
stron podczas jednej operacji.
Szybka wymiana noży ułatwia
produkcję
krótkich
serii.

Posuw
Standard: 3-15 m/min.
Opcjonalnie: 6-30 m/min.

Głowice PH360
Głowica pozioma górna
Średnica: 88 mm
Szerokość: 510 mm
Moc: 5.5 kW (7,5 KM)
Obroty: 6000 obr/min.
Struganie zgrubne: 0-8 mm
Frezowanie: max. 20 mm
Głowica pozioma dolna
Średnica: 72 mm
Szerokość: 410 mm
Moc: 4 kW (5.5KM)
Obroty: 6000 obr/min.

Struganie zgrubne: 0-8 mm
Frezowanie: max. 10 mm (PióroWpust: 15 mm)
Głowice boczne
Średnica wrzecion: 30 mm
Wysokość narzędzia: max. 130 mm
Średnica: max. 140 mm
Moc: 3 kW
Obroty: 6000 obr/min.

STRUGARKI | PH360
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Na naszej stronie internetowej znajdziesz opisy, filmy
i instrukcje naszych maszyn. Wszystkie maszyny
można zamówić w naszym sklepie internetowym.

LOGOSOL PH365 Strugarka pięciogłowicowa

Unikalna na skalę światową strugarka z pięcioma głowicami
L
ogosol PH365 umożliwia wykonywanie
złożonych profili podczas jednej operacji. Jest to
model PH360 wyposażony w dodatkową unikalną
piątą głowicę. Takie połączenie daje zupełnie
nowe w pełni profesjonalne możliwości obróbki
drewna. Dodatkowa piąta głowica pochodzi
w prostej linii z frezarki Logosol MF30. Różni się
ona od wszystkich innych na rynku tym, że można
regulować jej kąt nachylenia w zakresie 270
stopni. Oznacza to, że materiał można obrabiać
z dołu, z boku lub z góry. Obróbka odbywa się
z wykorzystaniem konwencjonalnych narzędzi do
strugania lub wysokoobrotowego wrzeciona do
frezów trzpieniowych.

Wrzeciona o średnicy 30 mm.
Szeroka gama dostępnych narzędzi.

Okna w osobnych pokrywach
umożliwiają kontrolowanie
całego procesu obróbki.

Każdy silnik ma swój oddzielny
włącznik.

Piąta głowica regulowana
w zakresie 270 stopni.
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Sterowanie wszystkimi głowicami
z jednego pulpitu.
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Możliwość zastosowania
wysokoobrotowego wrzeciona
do frezów trzpieniowych.
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O

W kom plec ie z PH365

Możliwości obróbki PH365
Struganie 4-stronne
Szer: 360 mm
Wys: 10 do 150 mm
Struganie 2-stronne
Szer: 410 mm
Wys: 10 do 230 mm

12

STRUGARKI | PH365

Struganie zgrubne
Szer: 510 mm
Wys: 230 mm

7537-000-0005

PH365 z posuwem regulowanym płynnie w zakresie 3-15 m/min

4 Noże proste HSS na każdej głowicy
4 Niezbędne narzędzia
4 Kostka do ustawiania wysokości noży
4 Podkładki dystansowe do głowic bocznych
4 Stół podawczy i odbiorczy
4 Długa przykładnica boczna

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl

Mnóstwo możliwości
Na rynku dostępna jest szeroka gama
narzędzi, które można stosować w strugarce
Logosol PH365. Możesz teraz wykonać
kompleksową obróbkę:
4 Struganie głębokich profili (do 50 mm)
4 Szczotkowanie
4 Rowkowanie
4 Szlifowanie
4 Czyszczenie
4 Uzyskanie idealnej powierzchni

Logosol PH365 oszczędza czas i zwiększa
konkurencyjność Twojej firmy. Dodatkowa
piąta głowica daje przewagę nad
konkurencją!

Kątowe pióro i wpust to specjalność PH365.

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl

Fantazja użytkownika to jedyne ograniczenie.

Efektywne struganie do 15 cm (6”) wysokości.

STRUGARKI | PH365
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LOGOSOL PH365 Wybrane narzędzia

Narzędzia dla wymagających

Frez rowkujący

Frez trzpieniowy prosty

Bęben szlifierski PLANOREX

Głowica spiralna

Zdjęcie przedstawia w jaki sposób można wykonać
rowek pod kątem, po wcześniejszej obróbce
czterostronnej. Dostępny w szerokościach 4, 6, 8, 10 lub
12. Maksymalna głębokość 35 mm.

Wpust frez do rowków, dostępny w różnych średnicach,
z krótkim lub długim trzpieniem. Sprawdź wszystkie
rozmiary w katalogu narzędzi.

PLANOREX to opatentowane bębny wykorzystujące
gumowe tuleje, które rozszerzają się pod płótnem
ściernym. Dostarczane z płótnami o gradacjach 2 x 80, 2
x 100 i 1 x 120.

Głowica spiralna z wymiennymi płytkami.

WP50108

Frez rowkujący (cienki)
Idealny do wykonywania cienkich nacięć. Średnica
100 mm. Szerokość 1 mm.
WP52101

14
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911,050,11

Frez do zaokrągleń

Pozwala krawędziować i zaokrąglać elementy. Regulując
wysokość pracy freza oraz głębokość cięcia możesz
uzyskać wiele ciekawych rozwiązań.
927,050,11

45000

Średnica: 80 mm/ Szerokość: 120 mm
Liczba płytek: 18 szt.
080,120,030

Pakiet startowy noży

Pakiet noży frezujących, który pozwala wykonać szeroką
gamę różnorodnych profili.

TB90-008

Od po w ied ni e na rzęd zi a
na lo go so l.p l
Na stronie www.logosol.pl odnajdziesz
odpowiednie narzędzia do swojej maszyny.
Możesz również zadzwonić do nas pod
numer +48 515 133 925.

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl

TOOLBOX

Zrób swoje wła sn e ok na

!
Dane techniczne: PH365

MF30 Pakiet “Okna”
Zestaw zawiera:
Frez stały do rowkowania, głowicę 140 mm,
4 pary noży profilujących z ogranicznikami
odrzutu.

r
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Narzędzia w jednym miejscu!
W naszym katalogu znajdziesz frezy, noże, głowice i tarcze tnące. Do
pobrania za darmo na stronie logosol.pl

TB90-FONST

Uwol ni j swoją kre at y w

2011/2012

LOGOSOL PH365 Strugarka pięciogłowicowa

ność!

POBIER Z ZA DARMO!
Większość narzędzi przeznaczonych
do frezarki MF30 pasuje również do
strugarki PH365!

Okna, meble, zabawki...
Logosol PH365 oferuje nieograniczone możliwości obróbki drewna.
Meble, zabawki i inne wyroby z drewna. A co będzie Twoim pierwszym
zadaniem?

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl

Wymiary
Długość: 3660 mm
Szerokość: 1125 mm
Wysokość: 1430 mm
Waga: 1000 kg
System elektryczny
Moc silników: 19.25 kW (26 KM)
Zasilanie 3-fazy, 400V, 32A
Do krótkiego użytkowania
wystarczy zabezpieczenie 20A.

Posuw
Standard: 3-15 m/min
Odciąg trocin
Zalecany wentylator: 4 kW

270°
270˚

Głowice PH365
Głowica pozioma górna
Średnica: 88 mm
Szerokość: 510 mm
Moc: 5.5 kW (7.5 KM)
Obroty: 6000 obr/min.
Struganie zgrubne: 0-8 mm
Frezowanie: max. 20 mm

Głowice boczne
Średnica wrzeciona: 30 mm
Wysokość narzędzia: max. 130 mm
Średnica narzędzia: max. 140 mm
Moc: 3 kW
Obroty: 6000 obr/min.
Frezowanie: max. 21 mm

Głowica pozioma dolna
Średnica: 72 mm
Szerokość: 410 mm
Moc: 4 kW (5.5KM)
Obroty: 6000 obr/min.
Struganie zgrubne: 0-8 mm
Frezowanie: max. 10 mm
(rowki: 15 mm)

Piąta głowica
Zakres regulacji kątowej: 270
stopni
Średnica wrzeciona: 30 mm
Moc silnika: 3 kW
Obroty: 3000, 6000, 9000 obr/min.
Wrzeciono do frezów trzpieniowych
(opcja)

STRUGARKI | PH365
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OSPRZĘT TNĄCY Strugarki/frezarki

Głowice i noże dla strugarek Logosol
W

szystkie strugarki Logosol wyposażone
są w głowice TB90. Mamy w naszej
ofercie szeroki wachlarz noży frezujących,
standardowych jak i specjalnych. Model PH260
można doposażyć w dodatkową głowicę
i wykonywać profile aż do 100 mm grubości.
Modele PH360/365 możesz wyposażyć
w specjalną głowicę 130 mm.

Narzędzia do głowic bocznych/pionowych
NOŻE DO GŁOWIC BOCZNYCH
Głowice boczne wyposażone są w noże proste. Można
zamontować w nich również
noże frezujące o wymiarach
40, 50 i 60 mm szerokości.

4 Wszystkie nasze głowice TB90 mogą być
używane z nożami o szerokości 40, 50 i 60 mm.
4 Noże montuje się w prosty i bezpieczny sposób
poprzez umieszczenie ich w głowicy na specjalnie
do tego przeznaczonych kołkach.
4 Możesz swobodnie wymieniać noże frezujące
bez potrzeby zmiany ustawień w maszynie.
4 Kilka kołków utrzymuje głowicę TB90
w odpowiedniej pozycji.

GŁOWICE BOCZNE

Więcej noży
daje gładszą
powierzchnię!
Uniwersalna głowica TB90
Można zamontować dwie głowice jedna na drugiej.
Uchwyty i noże proste 50 mm są w zestawie.

16

7000-000-9092

Głowica, 2 sloty

7000-000-9094

Głowica, 4 sloty

Głowica TB912,
2 noże

Głowica do noży ryflowanych

Głowica posiada dwa sloty na dwa
noże, wysokość 120 mm. Idealna jeśli
chcesz strugać lub frezować bardzo
gruby materiał.

Wysunięcie noża o więcej niż 25 mm wymaga grubszego
noża oraz innego rodzaju głowicę. Tutaj noże
utrzymywane są za pomocą rowków. Noże ryflowane Toolbox mają 8 mm grubości. Istnieje możliwość
zamówienia różnych wymiarów, zarówno wzorów
standardowych jak i na specjalne zamówienie.

KOMPATYBILNA Z PH360, DH410

TB912-92

Kiedy zamawiasz frezy w Logosol, są one
przystosowane do naszych maszyn. To
znaczy, że nie musisz już dokonywać żadnych
modyfikacji i regulacji podczas zmiany profilu.

Głowica do noży ryflowanych, 80 mm

Noże proste do głowic bocznych
Mamy w ofercie dwa rodzaje noży. HSS do obróbki
większości gatunków, a HM do bardziej wymagającego materiału.
Szerokość

HSS

HM

50 mm 9500-16
60 mm 9600-16

Noże frezujące do głowic bocznych
Mamy w ofercie dwa rodzaje noży. HSS do obróbki
większości gatunków, a HM do bardziej wymagającego materiału. Tylna krawędź noży jest zaokrąglona
na całej długości. Na naszych ilustracjach noże te
ułożone są w pozycji pionowej. Otwory znajdują się
dalej od krawędzi niż w przypadku noży do głowic
górnej i dolnej.
Szerokość
40 mm
50 mm
60 mm

HSS

Głowica M90, 4 noże
Bardzo wysoka głowica. Uchwyty i noże proste
w zestawie. Może być wyposażona również w noże
frezujące. Idealna do budowy domów z bali i wzoru
D-log oraz szerokich profili. Zastosowanie: do noży
prostych i frezujących lub dwóch różnych noży
frezujących zachodzących na siebie. Z odpowiednim
przedłużeniem wrzeciona pasuje do PH260.

HM

Szerokość
M90 (dla PH260)
M90 (dla PH360/365)
M90 (dla PH360/365)

100 mm
130 mm
160 mm

i
Możesz produkować belk
o dużych wymiarach!

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl

OSPRZĘT TNĄCY Strugarki/frezarki

Wybierz HSS do obróbki większości gatunków,
a HM do twardych gatunków, typu egzotycznych.
Tylna krawędź górnych i dolnych noży jest prosta.
Na naszych ilustracjach noże frezujące ułożone są
poziomo. Otwory znajdują się bliżej krawędzi niż
w przypadku noży do głowic bocznych.

Głow ice górne i do lne
w każdej ma sz yn ie!
NOŻE PROSTE

Szerokość

GŁOWICE GÓRNE I DOLNE

40 mm
50 mm
60 mm
100 mm do głowic poziomych

Wybierz HSS do sosny, świerku, a HM do bardziej wymagających materiałów, takich jak np. drewno tekowe.
(Nr katalogowy HM-jakość: 7000-003)
Numer
katalogowy
7000-002-8510
7000-002-8410
7000-002-8330
7000-002-8300

MM

HSS

HM

510
410
330
300

Ekstremalnie wytrzymałe jednorazowe noże HSS.
Dwustronne. Do zastosowania noży jednorazowych
wymagane są specjalne uchwyty.

HM

4 Wszystkie rodzaje skosów
4 Panele wewnętrzne
4 Panele zewnętrzne
4 Materiały do budowy bali

Używany do górych i dolnych
głowic strugarek Moretens/
Logosol. Dla PH360 tylko dla
głowicy dolnej. Pakowane są
w kompletach po 2 szt.
7000-000-9502 Uchwyt standard/para

Uchwyt do noży, PH360

orów
Wybieraj sp ośród 100 wz
noży z kata log u na rzęd zi.
4 Wszystkie rodzaje listew

Uchwyt do noży standardowych

KOMPATYBILNE Z PH260 I PH360

130 mm do głowic poziomych

4 Wszystkie rodzaje ościeżnic

NOŻE JEDNORAZOWE
GŁOWICE GÓRNE I DOLNE

HSS

Uchwyty do noży używa się aby zabezpieczyć nóż
w głowicy strugającej. Dla noży w głowicach bocznych
używa się uchwytów płaskich, które są zamontowane przy
zakupie maszyny. Podczas montowania noży frezujących
na głowicach górnej i dolnej, masz do wyboru kilka
uchwytów poniżej.

4 Materiały do
budowy sauny
4 Paliki drewniane
4 Belki i pokrycie
4 Pióro i Wpust
4 Noże na
zamówienie

TB90 używamy do montowania
w górnej głowicy Logosol PH360
i PH365. Pakowane są
w kompletach po 2 szt.
KOMPATYBILNE Z PH360, PH365

KIL360-048 Uchwyt standard/para

Uchwyt do noża regulowany
Umożliwia regulować noże
w przedziale +(-) 2 mm w pionie.
Pakowane są w kompletach
po 2 szt.
KOMPATYBILNNE Z PH260, PH360, PH365

7000-000-9506 Uchwyt nastawny/para

25410

2 x Uchwyt 410 mm,
głowica górna

7000-004-2300

2 szt. HSS - 300 x 12 x1,5 mm,
głowica dolna

7001-000-0090

2 x Uchwyt 300 mm, głowica
dolna

Uchwyt do noża cienki

Bardziej szczegółowy opis noży
frezujących znajdziesz dalej
w tej broszurze.

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl

Umożliwia zamontowanie 5,5 mm
grubości noży w górnej i dolnej głowicy
strugarki Logosol PH260.
KOMPATYBILNE Z PH260

7000-000-9508 Uchwyt niski/para

Ze strugarką Logosol masz ogromne możliwości
rozwoju. Nieograniczone wzory profili
i paneli, które możesz wykonywać na strugarce
sprawią, że będziesz niezastąpionym dostawcą
wykończonego i perfekcyjnie obrobionego
materiału.

4 Będziesz w stanie dostarczać klientom
nowoczesne, oryginalne i jedyne w swoim
rodzaju wzory.
4 Duża część naszych klientów wykorzystuje
nasze maszyny do renowacji starych budynków.
Obecnie trudno kupić frezy jakie zostały
wykorzystane w starych czasach. Wystarczy
poprosić klienta o przesłanie kawałka listwy
jaką chciałby wykonać, a my na jej podstawie
wykonamy odpowiednie noże frezujące.
Jesteśmy dumni, że możemy brać udział
w sukcesach naszych klientów, jako dostawca
maszyn i jako wspierający partner. Z dnia
na dzień słyszymy o firmach, które szybko
zaczęły piąć się po “drabinie” sukcesu, zarabiać
pieniądze, a inwestycje podjęte na zakup
maszyn szybko się zwróciły.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji jeśli chodzi
o serwis techniczny, porady i wskazówki, bez
względu na to, czy chodzi
o wsparcie Twoich działań
PYTAN
SZ
czy też o konkretne pytania
o narzędzia i maszyny.

?
IA

2 szt. HSS - 410 x 12 x 1,5 mm,
głowica górna

Zaczynasz własny biznes? Czy może
chcesz rozwinąć swoją dotychczasową
działalność?

8

+4

12410

ruga ni a!

5

Wszystkie maszyny Logosol standardowo
wyposażone są w noże proste
na głowicy górnej i dolnej.
Możesz również zamontować
na nich noże frezujące.

NOŻE FREZUJĄCE DO GŁOWIC
POZIOMYCH GÓRNYCH I DOLNYCH

Zo st ań sp ec ja lis tą od st

515

92

NOŻE DO GŁOWICY GÓRNEJ I DOLNEJ

Uchwyty do noży

MA

Narzędzia do głowicy poziomej górnej i dolnej

133
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Kategoria

OSPRZĘT TNĄCY Narzędzia do strugarek/frezarek

BELKI

Noże do produkcji elementów konstrukcyjnych
T

arcica jest lepsza niż nieobrobione drewno.
Drewno, które jest wykorzystywane do
projektów budowlanych niemal zawsze jest
obrabiane ze względu na potrzebę uzyskania
dokładnych wymiarów i gładkiej powierzchni.
A kiedy Ty zaczynasz własną produkcję?

Różne narzędzia/metody produkcji elementów konstrukcyjnych

Za czn ij już ter az!

Do określo nyc h wy mia rów

Wysok a jak ość!

NOŻE DO ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH
W PAKIECIE STARTOWYM

POJEDYNCZE NOŻE

OSTRZE RYFLOWANE

Jeśli masz zamiar wykonywać duże ilości jednego
rodzaju określonych wzorów, warto zaopatrzyć się
w pojedyncze noże do wykonywania konkretnych
kształtów.

Z biegiem czasu będziesz potrzebował noży
ryflowanych. Mają one dłuższy okres przydatności
oraz można je ostrzyć wiele razy.

Noże zawarte w zestawie startowym mogą być
wykorzystane do wykonywania różnych wzorów.

Wsk azów ka

Szerokość (PH260): Do 260 mm
Szerokość (PH360): Do 360 mm
Wysokość: Do 60 mm

Jeśli nie chcesz inwestować w solidną głowicę,
może warto kupić taką, którą będziesz mógł
używać z najbardziej popularnymi frezami.

GŁOWICE DO FREZÓW
NASTAWNYCH
Głowica do wykonywania
elementów konstrukcyjnych i dekoracyjnych. Promień 3 mm. Zaokrąglone
krawędzie. Składa się
z dwóch części. Regulacja
grubości od 19 do 50 mm
przy użyciu pierścieni
dystansowych.

Proste
krawędzie

Skośne
krawędzie

Zaokrąglone
krawędzie
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Duże w ym ia ry !
Belki stropowe o wymiarach 45 x 95 mm są
najprawdopodobniej najbardziej popularnym
materiałem budowlanym w branży i bez
wątpienia bestsellerem w biznesie drzewnym.
Ze strugarką Logosol jesteś w stanie przerobić
nawet 12 m/min materiału.
3,6 m³ nieobrobionego materiału możesz
przekształcić w 720 mb belek o wymiarach
45 x 95 mm/godzinę.

WP50903

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl
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Kategoria

DOMY Z BALI

DESKI
TARASOWE

Noże do budowy domów drewnianych
Ogromne możliwości – produkcja elementów do budowy domu z drewna ze strugarką Logosol

ZESTAW NOŻY D-LOG HOUSE

GŁOWICA HOUSE TIMBER

5 noży do produkcji
bali o zaokrąglonych
krawędziach. Z PH360
możesz obrabiać materiał
o szerokości do 360 mm
i wysokości do 150 mm
(130 mm na krawędziach
i 150 mm w najwyższym
punkcie).

Z głowicą M90 jesteś
w stanie obrabiać
belki o wymiarach
do 5 cali na naszej
strugarce PH360.

Panele podłogowe o niezliczonych
wymiarach

TB90 Timmersatser
Timmer 3"
Tim3-1

60

Tim3-2

Tim3-3

50

50

Timmer 4 "
Tim4-1

Tim4-2

Tim4-3

60

60

50

Timmer 5"
Tim5-1

Tim5-2

60

50

FRIGGEBODPROFILER

Tim5-4

Tim5-3

50

60

Timmer 6"
Tim6-1

Głow ica 130 mm !
Ze względu na ogromne możliwości
strugarek Logosol, masz możliwość
wykonywania elementów konstrukcyjnych
z drewna klejonego.

60

Tim6-2

Tim6-3

50

60

Tim6-4

Tim6-5

50

50

Wyk on aj de sk i ta ra so we

!

Timmer 7"
Tim7-1

Tim7-2

Tim7-3

Tim7-4

Tim7-5

Tim7-6

60

50

50

50

50

50

Tim8-5

Tim8-6

60

60

Timmer 8"
Tim8-1

Tim8-2

Tim8-3

Tim8-4

60

50

50

60

Panel do domu z bala, 80 mm

Tarasowy zawrót głowy!
Jesteśmy ekspertami w dziedzinie obróbki
drewna na małą skalę!
Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl

Kiedy sam obrabiasz drewno otrzymujesz
ekologiczny materiał o wysokiej jakości
i trwałości. Może to być Twój pomysł na biznes.
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PIÓRO-WPUST

Noże do Pióro-Wpust

Rodzaje noży frezujących na Pióro-Wpust

W

chwili obecnej na rynku bardzo
popularna stała się produkcja desek
łączonych na pióro-wpust. Wpust jest
z reguły o kilka dziesiątych milimetra szerszy
od pióra, po to aby łatwiej połączyć je ze
sobą.

PODWÓJNY SKOS

PERLISTE PIÓRO-WPUST

PROSTE PIÓRO-WPUST

Deski łączone na pióro-wpust, obrobione ze
wszystkich stron, ze skosem po jednej stronie.

Jest to najbardziej popularny wzór wykonywany
zarówno przy rustykalnych panelach oraz
w przypadku eleganckich, modnych wnętrz.

Deski łączone na pióro-wpust, obrobione ze
wszystkich stron.

22 x 95 mm

12 x 95 mm

22 x 120-145 mm

KOMPLET GŁOWIC
DO PIÓRO-WPUST

15 x 95 mm

POJEDYNCZY SKOS

NIEOBROBIONE PIÓRO-WPUST

Deski łączone na pióro-wpust, frezowane ze
skosem po jednej stronie.

Deski łączone na pióro-wpust z jedną stroną
obrobioną, a drugą nieobrobioną. Używany,
pomijając inne przeznaczenie – przede wszystkim
do paneli zewnętrznych i sufitów.

22 x 95 mm

17mm (17 X 95 - 120-145 mm)

15 mm (15 x 70 - 95 - 120 - 145 - 170 mm)

21 mm (21 x 70 - 95 - 120 - 145 - 170 mm)

27 mm (27 x 70 - 95 - 120 - 145 - 170 mm)

33 mm (33 x 70 - 95 - 120 - 145 - 170 mm)

Idealny dla produkcji profesjonalnie wykonanych desek
łączonych na pióro-wpust na dużą skalę. Szerokość pióra
6 mm.
22 x 120-145 mm

20mm (20 x 95 - 120-145 mm)

8

5

Pióro

23mm (23 x 95 - 120-145 mm)

515

92

WP51501

MA

Wpust

+4

20

WP51502

PYTAN

?
IA

SZ

133
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PIÓRO-WPUST

Dobór noży frezujących Pióro-Wpust

DUŻE ROZMIARY

Obróbka dużych rozmiarów

PROSTE PIÓRO-WPUST
CIASNE POŁĄCZENIE
Jedna strona deski jest nieco szersza po to,
aby łączyć panele ciaśniej.
15 mm (15 x 70 - 95 - 120 - 145 - 170 mm)

MA

PYTAN

?
IA

SZ

Proponowana kombinacja noży:
4 pary noży do głowicy bocznej 9600-16HSS
2 pary noży do głowicy poziomej dolnej 94788HSS
2 pary noży do głowicy poziomej górnej 9484-1
4 głowice TB90 z podkładkami dystansowymi
(10 mm) pomiędzy głowicami.

133

120 mm

515

92

8

+4

27 mm (27 x 70 - 95 - 120 - 145 - 170 mm)

Żeby w pełni wykorzystać możliwości
głowicy górnej i dolnej, możesz zwiększyć
maksymalną wysokość roboczą do
120 mm.

5

PH260
21 mm (21 x 70 - 95 - 120 - 145 - 170 mm)

260 mm

PH360

Możesz użyć głowicy TB912-92, która jest 120
mm wysokości razem z nożami frezującymi
130 mm. Użyj te same pary noży do głowicy
poziomej górnej i dolnej co widać na rysunku
obok. Maksymalna wysokość obrabianej belki
na strugarce PH360 to około 150 mm.

Zw ięk sz wysok ość!

150 mm

33 mm (33 x 70 - 95 - 120 - 145 - 170 mm)

360 mm

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl
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PODŁOGI

Noże frezujące do paneli podłogowych
Noże frezujące i metody wykonania podłóg

Logosol rekomenduje i podąża za metodą pochodzącą
z artykułu, który Bengt-Olov Byström znalazł w gazecie dla przemysłu
drzewnego wiele lat temu. Wierzymy, że na podstawie tej metody
otrzymuje się jeszcze bardziej efektywny profil. Z łatwością łączy się
pióro-wpust, wszystkie krawędzie mają skosy i pozostaje miejsce na
wkręty mocujące. Czego chcieć więcej!

Zakończenia Pióro-Wpust wykonane na
wielofunkcyjnej Frezarce MF30
Nie ma nic lepszego niż satysfakcja z posiadania
własnoręcznie wykonanej podłogi. Teraz możesz
tego dokonać samodzielnie z nowym systemem
zakończeniowym typu Pióro-Wpust oraz suszarnią
Sauno Logosol.
To czego potrzebujesz, to wielofunkcyjna frezarka
MF30 z głowicą wyposażoną w noże frezujące
Pióro-Wpust oraz stołem przesuwnym ułatwiającym obróbkę materiału. Obróbka zakończeń
desek podłogowych często bywa problematyczna.
Z naszym pakietem wykonasz jednocześnie dwie
idealnie spasowane deski podłogowe!

Podłoga marzeń!

Wiele osób marzy o prawdziwej sosnowej podłodze zrobionej
z szerokich perfekcyjnie ukształtowanych paneli, zaimpregnowanych
lnianym olejem. Björn Einarsson nie był usatysfakcjonowany perspektywą
marzeń. Wykonał swoją kuchenną podłogę sam. Najszerszy panel ma
ponad 400 mm szerokości i musiał był wykonany na specjalnej strugarce.
Na szczęście Björn jest szczęśliwym posiadaczem strugarki czterstronnej
Logosol PH360, która pomogła mu zrealizować swoje marzenia.

22

Eko drewno dodaje wartości!
Wzrastające zapotrzebowanie na drewno ekologiczne może być
doskonałym uzupełnieniem niszy w Twoim biznesie. Pierwsza na świecie
podłoga z oznakowaniem ekologicznym została wykonana na strugarce
czterostronnej PH260 w kooperacji z producentem podłóg Kährs.
„Mamy piękną historię, która dodaje wartość naszym podłogom”, mówi
Ambasador ds. Ochrony Środowiska Bruce Uhler.

ww

Załóż na wrzeciono
głowicę z odpowiednimi
nożami.

ac

Stożek, który
powoduje
minimalny skos na
zakończeniu deski.

z film na

m

Podążaj tą samą metodą co Logosol

co

rodukcja paneli podłogowych wymaga dobrego surowca,
odpowiedniego sprzętu i umiejętności. Wykonując piękną
drewnianą podłogę zwiększasz wartość drewna kilkukrotnie.
Jeśli wybrałeś odpowiedni surowiec, wysuszyłeś drewno do
wilgotności około 8%, obrobiłeś materiał z precyzją oraz dobrałeś
odpowiednie do wystroju wnętrza wykończenia, podłoga bedzie
Ci służyć przez dziesięciolecia. Logosol ma wielu klientów, którzy
są producentami paneli podłogowych i wykonują zarówno proste
panele do podłóg w stodołach i budynkach gospodarczych oraz
prawdziwe arcydzieła jeśli chodzi o estetykę i funkcjonalność.

Zo b

P

w
. l o g o s ol.

Połóż na stole przesuwnym dwie
deski, jedna na drugiej i zablokuj je
uchwytami.

Włącz maszynę. Otrzymasz dwie deski Rezultat: dwie idealnie dopasowane
podłogowe z obrobionymi
deski podłogowe!
zakończeniami. W jednej pióro,
w drugiej wpust.
Głowica
Noże frezujące Pióro
Noże frezujące Wpust
Uchwyty

Za dz woń
i za py ta j
o ce ny !

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl

Kategoria

OSPRZĘT TNĄCY Narzędzia do strugarek/frezarek

Noże frezujące do wykonywania paneli
L

istwy przypodłogowe, karnisze i panele to często unikalne
elementy, które wnoszą największą wartość
i wkład w wygląd wewnętrzny danej powierzchni.
Bardzo ważne jest, aby w celu wykonania paneli obrabiać
materiał bez sęków i wysuszony wcześniej do odpowiedniej
wilgotności. Zanim zaczniesz kłaść samodzielnie wykonane
panele dobrze jest pozostawić je na trochę (nawet 48h)
w pozycji leżącej w celu aklimatyzacji.

PANELE

Wzory noży do wykonywania paneli – cały wachlarz możliwości!

ELEWACJE ZEWNĘTRZNE
Panel ze skosami

Panel do budowy domu
z bali, 50 mm

Panel Pióro-Wpust ze skosami,
wpust 3mm

ELEWACJE WEWNĘTRZNE
Panel szwedzki, wzór Mora

Panel ozdobny Pióro-Wpust

Panel Pióro-Wpust ze skosami

Panel Pióro-Wpust ze skosami, 45°

Panel do budowy domu
z bali, 80 mm
Panel Pióro-Wpust ze skosami,
wpust 5mm

Zaokrąglony panel pióro-wpust

Panel Pióro-Wpust perlisty duży

Panel Pióro-Wpust ze skosami
i centralnym profilem, wzór 1

Panel z zaokrąglonymi krawędziami

Panel Pióro-Wpust ze skosami
i centralnym profilem, wzór 2

Prosty panel sufitowy

Panel Pióro-Wpust ze skosami

Panel wklęsły

Panel „okrąglak”

Wzór 1

Panel Pióro-Wpust ze skosami
obustronnie, 45°

Elewacja norweska, łabędzia szyja

Bądź Trendy!
Pokazane poniżej wzory noży zawarte są
w pakietach startowych dla strugarek Logosol.

Panel Pióro-Wpust z perłą pośrodku

Elewacja norweska, wklęsła

Wzór 2

Panele zakładkowe
Wzór 3

Wzór 4

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl
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OŚCIEŻNICE

Noże do ościeżnic
O

ścieżnice to elementy, które zazwyczaj
widzimy wokół drzwi i okien. Często
nazywana jest futryną. Pełni bardzo ważną
funkcję dekoracyjną i może stanowić ozdobę
naszego mieszkania.

Pokazane poniżej wzory noży zawarte
są w pakietach startowych dla strugarek
Logosol.

Wzory noży do wykonywania ościeżnic – cały wachlarz możliwości!

OŚCIEŻNICE PROSTE

OŚCIEŻNICE PROFILOWANE

9,5/12x43 mm

Ościeżnica „okrąglak”

9,5 -12-15 x 56 mm

Wzór rustykalny

12x69 mm

Wzór amerykański, 57 mm

LISTWY PROGOWE DO DRZWI

Wzór szwedzki, Backa

Be sts elle r!

Nowe ościeznice!
Łatwy sposób na
odnowienie domu!

Wzór 1

Wzór 2

Wzór 3

Wzór 4

Wskazówka! Zyskaj jeszcze więcej!
Kombinacje noży z pakietu startowego.
Wymień noże z głowicy poziomej górnej
(zaznaczone na czerwono) i wykonaj różne
wzory w zależności od zamontowanego
noża frezującego.
Zmień nóż w głowicy poziomej górnej...

43x12mm

...na któryś z poniższych wzorów lub wykonamy dla
Ciebie wzór według indywidualnego zamówienia.

95013

96019

95033

95014

Cyma 70 mm
56x21 mm

Cyma 95 mm
91002
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Ws ka zów ka !

OŚCIEŻNICE

Zaoferuj swojemu klientowi kompleksowy pakiet
wszystkich materiałów potrzebnych do remontu domu!
Zapytaj o wymiary i zaprezentuj mu pakiet wzorów paneli
podłogowych, paneli dekoracyjnych i ościeżnic.

Wzory noży do wykonywania ościeżnic – cały wachlarz możliwości!
Wzór Szwedzki, Gotland

Wzór Szwedzki, Sztokholm

Wzór Szwedzki, Haga
Wzór łabędzia szyja

Wzór Szwedzki, Halland
Wzór Szwedzki Sätra

LOGOSOL e-sklep

Bezpieczne zakupy
Z

akupy w e-sklepie na logosol.pl – najbliższy dom towarowy maszyn i narzędzi do obróbki drewna!
Tutaj możesz zobaczyć aktualne promocje i łatwo zaplanować zakupy. Inteligentne funkcje i skróty
ułatwiają wyszukiwanie produktów i złożenie zamówienia. Zrobisz zakupy w ciszy i spokoju.
Przyjdź na zakupy do naszego sklepu logosol.pl

•

Zabezpieczenia chronią Twoje dane osobowe.

•

Twoje zamówienie zostanie przygotowane
przez nasz doświadczony zespół
pracowników.

•

Chcesz zmienić swoje zamówienie?
Po prostu zadzwoń.

•

Stwórz swoje konto. Możesz sprawdzić status
zamówień i dodawać kolejne pozycje do
koszyka w późniejszym terminie.

Ch ces z na jpie r w obe jrzeć
ma szy nę? Pom oże my Ci
sko nta kto wać się z na szy m
klie nte m w oko licy !

Ościeżnice „ćwierćwałki”

Wzór Szwedzki, Backa
Wzór trymowany

Zaokrąglone krawędzie

Nasi klienci!
Jesteśmy w codziennym kontakcie z naszymi klientami na całym świecie.
Zadzwoń +48 515 133 925, a my podamy Ci kontakt do naszego klienta w Twojej okolicy!

Wzór Villa Frimodig

Znajdź swój sprzęt tnący
Skorzystaj z prostej wyszukiwarki w naszym sklepie
internetowym „Znajdź odpowiednie narzędzia”.

Wzór Szwedzki Skriö

Wzór Szwedzki Gammelstad

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl

Krok 1: Wybierz narzędzia

Krok 2: Marka i przeznaczenie

Krok 3: Wybierz i zamów

Prowadnice i łańcuchy,
brzeszczoty, noże profilujące

Wybierz markę lub rodzaj
i przeznaczenie noży strugarki

Wybierz odpowiedni rozmiar
i zamów. Możesz również
zadzwonić do nas!
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LISTWY
PRZYPODŁOGOWE

Noże do listew przypodłogowych
L

istwy przypodłogowe służą jako ozdobna
rama dla Twojej podłogi.

Pokazane poniżej wzory noży zawarte
są w pakietach startowych dla strugarek
Logosol.

Wzory noży do wykonywania listew przypodłogowych – cały wachlarz możliwości!
9,5/12x43 mm

9,5/12x56 mm
Wzór 1

Wzór 2

Wzór 3

Wzór 4

Styl Rustykalny

Styl Szwedzki, Haga

Styl Szwedzki, Gammelstad
12 x 69 mm

Wskazówka! Zyskaj jeszcze więcej

Kombinacje noży z pakietu startowego.
Wymień noże z głowicy poziomej górnej
(zaznaczone na czerwono) i wykonaj różne
wzory w zależności od zamontowanego
noża frezującego.

Styl Szwedzki, Sztokholm
Standardowy
Styl Szwedzki, Halland

Zmień nóż w głowicy poziomej górnej...

Zaokrąglony
Styl Szwedzki, Backa
...na któryś z poniższych wzorów lub wykonamy dla Ciebie
wzór według indywidualnego zamówienia.

94215

91081
“Ćwierćwałek”

Pamiętaj, że w zależności od tego
jak ustawisz noże frezujące w swojej
strugarce, możesz uzyskać kilka
różnych wzorów za pomocą jednego
noża.
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95017

Styl Szwedzki, Utby

91002
Wzór Szwedzki, Härnösand

Styl Szwedzki, Villa Frimodig

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl
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GZYMSY

Noże do listew gzymsowych
L

istwy gzymsowe są znakomitym
połączeniem płaszczyzn ścian oraz
płaszczyzn sufitu. Stanowią eleganckie
zwieńczenie wnętrza i optycznie zwiększają
jego wysokość.

Pokazane poniżej wzory noży zawarte
są w pakietach startowych dla strugarek
Logosol.

Wzór 1

Wzory noży do wykonywania listew przysufitowych – cały wachlarz możliwości!

GZYMSY - ŁABĘDZIA SZYJA

GZYMSY – KLASYCZNY

Łabędzia szyja, 56 mm

Klasyczny, 45 mm

Łabędzia szyja, 68 mm

Klasyczny, 60 mm

Łabędzia szyja, 80 mm

Klasyczny, 70 mm

Łabędzia szyja, 95 mm

Klasyczny, 95 mm

Wzór 2

Wskazówka! Zyskaj jeszcze więcej

Kombinacje noży z pakietu startowego.
Wymień noże z głowicy poziomej górnej
(zaznaczone na czerwono) i wykonaj różne
wzory w zależności od zamontowanego
noża frezującego.
Zmień nóż w głowicy poziomej górnej...

Zmieniając noże w głowicy poziomej
górnej jesteś w stanie wykonać
niezliczone ilości różnych wzorów
bez większych kosztów.

...na któryś z poniższych wzorów lub wykonamy dla Ciebie
wzór według indywidualnego zamówienia.

91320

94249

91022

INNE WZORY
96006

Styl Szwedzki, Backa

91082

(Dostępne w rozmiarach 45, 56, 68, 80,
95 i 120 mm)

Styl Szwedzki, Villa Frimodig

95010

(Dostępne w rozmiarach 45, 60, 70, 80 i
95 mm)

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl
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OSPRZĘT TNĄCY Narzędzia do strugarek/frezarek

Noże do tworzenia niepowtarzalnych wzorów
BOAZERIA

LISTWY ŁĄCZENIOWE

PALIKI DREWNIANE/ KOŁKI

LISTWY NAROŻNE

Tego typu listwy mają niemal wyłącznie charakter
dekoracyjny. Dzięki nim szybko zmienimy
proporcje wnętrza i jego styl. Boazeria może mieć
różne wymiary, kolory i profile.

Tego typu listwy umożliwiają płynne połączenie
dwóch różnych powierzchni, np. podłóg wykonanych z różnych materiałów. Dzięki nim
połączymy szczelinę pomiędzy powierzchniami
i jednocześnie nadamy wnętrzu bardzo stylowy
wygląd.

Dostępne w standardowych wymiarach:
12, 15, 21, 24, 27, 33, 40 i 43 mm.

Tego typu listwy można używać np. do ochrony
otynkowanych narożników.

Pokazane poniżej wzory noży zawarte
są w pakietach startowych dla strugarek
Logosol.

Wzór 1

Wzór 2

24 mm
21 mm

Góra - Kapelusz

Wzór 3

40 mm
Wielbłądzi garb

Płaska Góra

Zakończenie, wzór 1

Okrągła Góra, skośne krawędzie

Zakończenie, wzór 2

Płaska Góra - Cyma

27 mm

Wzór trymowany
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33 mm

ont u domu dec ydu je się na noże
Wi elu nas zyc h klie ntów pod cza s rem
ia pon ie waż chcą osiągnąć tak i sam
we dłu g ind y wid ual neg o zamów ien sta wia ny. Często są to bardzo
efe kt jak w mo me nci e kie dy dom był
or ygi nal ne wz or y.

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl

Łat w ie js z y m on taż n oż

y frez ujących

Znajdź tysiące wzorów
w sklepie internetowym

Kiedy zamawiasz noże frezujące Logosol, są one dostosowane do naszych maszyn.
Nie musisz dokonywać już żadnych dodatkowych ustawień.

LISTWY CIENIOWE

ĆWIERĆWAŁKI

...I WIELE WIĘCEJ

Listwy cieniowe to rodzaj gzymsów, które są
doskonałym uzupełnieniem systemu konstrukcji
i pozwalają osiągnąć estetyczne wykończenie
sufitu oraz dają efekt cienia na ścianie lub profil
ceowy.

Ćwierćwałek służy do maskowania kątowego
połączenia ściany i ościeżnicy.

Opisane w tym katalogu przykłady różnych
wzorów to tylko niektóre propozycje
z wachlarza możliwości. Istnieje wiele innych
wzorów ościeżnic, gzymsów, listew
przypodłogowych i innych.
Mamy również w ofercie noże do:

21 x 33 mm

9 mm

4 Rynien

Aby ułatwić znalezienie określonego wzoru lub
akcesoriów do Twojej maszyny, możesz skorzystać
z funkcji wyszukiwania, co sprawi, że zakupy
staną się jeszcze prostsze. Jesteśmy do Twojej
dyspozycji jeśli chcesz zamówić noże do tworzenia
niepowtarzalnych i oryginalnych wzorów, a także
do odtworzenia starych elewacji z dawnych
czasów.

El eg an ck a met od a na
za słon ięcie fil arów

4 Profili trójkątnych
4 Opasek
33 x 43 mm

12 mm

21 x 43 mm

15 mm

4 Listew brzegowych
/ krawędziowych

21 mm

Skontaktuj się z nami,
a pomożemy Ci znaleźć
profil, które Cię interesuje!
Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl

Katalog narzędzi
Noże proste, noże frezujące, tarcze tnące, frezy
trzpieniowe i wiele innych. Katalog do pobrania na
logosol.pl

POBIE RZ ZA DARMO!
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OSPRZĘT TNĄCY Narzędzia do strugarek/frezarek

Noże na zamówienie – noże według oczekiwań klienta

M

asz możliwość zamówić taki kształt noża, który jest Ci akurat potrzebny. Każdy przysłany do nas projekt noża zostaje w archiwum. Jeśli będziesz kiedyś chciał domówić
konkretny wzór, będzie identyczny jak poprzedni. Cały proces wykonywania noży na zamówienie jest w pełni zautomatyzowany i rozpoczyna się od wykonania
rysunku w programie CAD. Projekt zostaje zrealizowany przez jedną z czterech zautomatyzowanych maszyn. Jakość wykonanych noży na zamówienie jest taka sama jak
jakość noży standardowych.

Przemyśl wszystko, jeszcze zanim złożysz zamówienie:
1. Wybierz jakość noża
4 Stal stopowa/ Stal węglowa

Pozostaje ostra aż do 200 metrów bieżących
przerobionego materiału lub nieco mniej
w przypadku twardego drewna.

4 HSS 6%

Idealna do miękkiego drewna typu świerk i sosna.

4 HSS 18%

Wybierz tą opcję do drewna twardego typu dąb
i buk.

4 Stal z węglika spiekanego (HM)

Odpowiednie dla bardziej wymagających
materiałów, np. dla drewna tekowego.

2. Wybierz grubość i głębokość

3. Użyj formularza zgłoszeniowego

4 4 mm to najbardziej popularna grubość,

Skorzystaj z naszego formularza do zamówienia
noży, który znajduje się na następnej stronie.
Uważnie zapoznaj się ze wszystkimi informacjami,
których potrzebujemy żeby wykonać dla Ciebie noże
tak szybko jak to tylko możliwe.

pasuje do większości rodzajów drewna.
4 5.5 mm powinna być stosowana jeśli planujesz
obrabiać twardy materiał albo wykonywać głębokie
cięcia.
4 8 mm (noże ząbkowane) dla ekstremalnie
twardego drewna lub głębokiego cięcia.

4. Dokładne dane
Zawsze podawaj dokładne dane,
adres zamieszk ania lub wysyłki
oraz numer telefonu, żebyśmy
mogli się z Tobą skontaktować
w razie potrzeby.

Według SS-EN874-1 głębokość frezowania dla noża
i standardowej głowicy nie może przekraczać wymiarów
podanych w tabeli poniżej
Grubość
4 mm
5.5 mm
8 mm

HSS
21 mm
25 mm
25 mm

HM
11 mm
21 mm
25 mm

NOŻE FREZUJĄCE
Wykonane na zamówienie
Oferujemy noże frezujące w dwóch jakościach
HSS i HM. Cena nie jest zależna od kształtu noża tylko od
jego szerokości.

Wykonujemy wzór
w programie CAD używając
szkicu przesłanego przez
Ciebie. Zamówione noże
wysyłamy bezpośrednio do
Ciebie. Pozostaje potem już
tylko kreatywna obróbka.
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Szerokość

Wielu naszych klientów renowuje
stare budynki. Jesteśmy dumni, że
możemy im pomóc w tworzeniu tych
niepowtarzalnych wzorów.

HSS

HM

40 mm
50 mm
60 mm
100 mm
130 mm

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl

Noże na zamówienie – formularz zamówienia

Szyb ki prze wodn ik wybi erz odpow iednią jakość

Typ/Nazwa maszyny:......................................................................................................................................................
Typ głowicy:

 TB90 / Głowica boczna



M90/ Głowica pozioma

 Inna głowica			

 Głowica do noży ząbkowanych		
 Głowica do noży ząbkowanych (WPRS)

4 Stal stopowa/ Stal węglowa

Pozostaje ostra aż do 200 metrów bieżących przerobionego
materiału lub nieco mniej w przypadku twardego drewna.

4 HSS 6%

Jakość noża:

 Stal stopowa

 HSS 6%		
 HSS 18%

Grubość:

 4 mm

 5.5 mm		
 8 mm (noże ryflowane)

Ilość par:

40 mm

50 mm

60 mm

100 mm

130 mm

4 HSS 18%











4 Stal z węglika spiekanego (HM)

 HM

Noże ząbkowane: Długość ........................ mm. Ilość (nie w parach) ......................... szt.
Jeśli masz jakieś dodatkowe wymagania odnośnie zamawianych noży, napisz poniżej
...............................................................................................................................................................................

Wybierz tą opcję do drewna twardego typu dąb i buk.
Odpowiednie dla bardziej wymagających materiałów, np.
dla drewna tekowego.

4 Noże ryflowane
Noże ryflowane są grubsze (8 mm) i stosowane są dla
ekstremalnie twardego drewna lub głębokiego cięcia. Nie
są dostępne w standardowej ofercie Logosol, wykonywane
są na indywidualne zamówienia. Wybierz tylko jakość stali,
która Ci odpowiada.

50
45

Nazwa Firmy:.............................................................................................
Numer klienta:...........................................................................................

30
25

Adres:.......................................................................................................
Kod pocztowy, nazwa miasta:.......................................................................

15

Imię i Nazwisko:.........................................................................................

20

35

Dane kontaktowe

40

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Odrysuj profil w takiej pozycji, w jakiej będzie on obrabiany (na stojąco lub leżąco)

Idealna do miękkiego drewna typu świerk i sosna.

10

Tel/Fax:......................................................................................................

5

Telefon komórkowy:....................................................................................
10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

65

70

75

80

85

90

95

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl
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STRUGARKI Akcesoria

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń do nas.
Pomożemy w odpowiednim
wyborze.

USTAWIANIE

AKCESORIA POMOCNICZE

PH260, PH360, PH365

PH260, PH360, DH410

Kostka
Do ustawiania przykładnic
Długa przykładnica

PH260, DH410, SH410

Montowana przed pierwszą boczną głowicą.
Poprawia prowadzenie materiału.

Stoły do strugarek
Stoły wykonane są z jednego arkusza blachy.
Samoczynnie dostosowują się do ustawienia
stołu roboczego.
7500-000-1000

PH260 1.2 m

7500-010-0010

DH410 1.2 m

7202-001-0400

SH230

7500-000-1000

SH410 1.2 m

7502-001-0102

PH260 1.3 mb

7536-001-0505

PH360 1.3 mb

7536-001-0506

PH360 2.0 mb

Przyrząd usprawnia ustawianie przykładnic
bocznych w strugarkach. Wyposażony w dwa
regulowane magnesy w osłonie gumowej.

xxx:-

Zmierz i ustaw wysokość noży
bocznych. Sprawdza się również przy
ustawianiu stołu wyrówniarki. Szybkie
i dokładne ustawianie.

WR200

Odmierza liczbę metrów przerobionego
materiału. Pasuje do wszystkich strugarek
Logosol.

Dodatkowy docisk
Regulowany docisk montowany do stołu.
Ułatwia wejście i wyjście obrabianego
materiału.

7500-000-1040

Przyrząd do ustawiania noży
Magnetyczne przyrządy do precyzyjnego
ustawiania wysokości noży.

Pakiet gwarancyjny
w cenie!
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Kółka z hamulcami
Zestaw 4 kółek. Średnica 75 mm. Pasuje
do wszystkich modeli strugarek oprócz
PH360/365.
7500-000-1025

SERWIS
JI

LO

GWARA
NC

2 LA
T

Kup maszyny i narzędzia w Logosol,
a otrzymasz 2 lata gwarancji
i nieograniczoną pomoc techniczną od
naszego zespołu!
A

DO WSZYSTKICH STRUGAREK

DO WSZYSTKICH STRUGAREK

7536-001-0510

GOSOL

STRUGARKI | AKCESORIA

LO

GOSOL

Więcej akcesorii do strugarek w naszym
sklepie, www.logosol.pl

PH260, DH410

7536-001-0714

PH360,

7500-001-0050

Do górnych

7500-001-0051

Do dolnych

DO WSZYSTKICH STRUGAREK

PODKŁADKI

Do regulacji wysokości
głowic poziomych. Zestaw
zawiera podkładki
o grubościach: 0,1/ 0,2/
0,5/ 1,0/ 2,0 mm.
7502-001-0230

SH230, SH410

SH230 & SH410

PH260, PH360, PH365

Licznik metrów

7500-000-1020

TARCZE
7502-001-0405

Miernik wysokości
DO WSZYSTKICH STRUGAREK

Aluminiowa kostka
do ustawiania noży
prostych w głowicach
poziomych.

Ostrze wykonane ze stali
hartowanej.
Zęby z węglika.
7504-001-0008

225 x 35 x 2,8 mm,
16 zębów, SH410

7200-000-1300

180 x 48 x 2,8 mm, 14
zębów, SH230

7200-000-1301

180 x 48 x 4.5 mm, 14
zębów, SH230

Jak zamawiać?

Aby złożyć zamówienie zadzwoń
do nas +48 515 133 925 lub
dokonaj zakupu w naszym sklepie
internetowym, gdzie można znaleźć
większość produktów i akcesorii.
Możesz również skontaktować się
z nami poprzez e-mail:
biuro@logosol-polska.pl

Kącik zabaw w IKEA
Następnym razem, kiedy zostawisz
dzieci w pokoju zabaw w Ikea, przyjrzyj
się bliżej jego wnętrzu. Zauważysz
charakterystyczne czerwone budki. Ich
dostawcą jest Ulf Feldt. Elementy do
wykonania budek wytwarzane są na
strugarce Logosol PH260. W ostatnich
dwóch latach wykonał on ponad 200
budek do pokojów zabaw mieszczących się
w sklepach Ikea na całym świecie.

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie przetwarzania
drewna na małą skalę. Zadzwoń i powiedz nam
o swoich planach!
Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl

OSTRZENIE

ząć swój biznes!

Założyciel Log osol Bengt-Olov Bys tröm rad zi jak zac

B

4 Opowiadaj o swoim pomyśle!

AC

Zawsze ostre narzędzia!

.LO

L.

PL

ZO

NA

WW

W

NOWOŚĆ! Nowa wersja!
OSTRZARKA TORMEK T-8

Z FILM

GOS

O

W zestawie:

1. Przyrząd do ostrzy prostych 2. Przyrząd do
narzędzi tokarskich i ostrzących 3. Obciągacz
kamienia 4. Kątomierz 5. Pasta osełkowa
6. Podręcznik i film Tormek DVD

Teraz będziesz zawsze strugał i profilował z ostrymi
nożami! TORMEK T-8 zapewnia maksymalną precyzję
dzięki zrewolucjonizowanej podstawie, wykonanej z
pełnego odlewu, gwarantującej minimalne luzy podpory
uniwersalnej. Jest to podstawowy warunek osiągnięcia
doskonałego rezultatu szlifowania. Unikalny układ napędowy ostrzarki Tormek jest tak wydajny, że stałe obroty utrzymują się również przy dużych obciążeniach. Załączony
oryginalny kamień szlifierski Tormek nadaje się do szlifowania wszystkich gatunków stali, w tym HSS. Maszyna
posiada wiele starannie dopracowanych szczegółów, jak
szybkie mocowanie kamienia systemu EzyLock, zbiornik
wody z windą i odłączana wycieraczka magnetyczna,
służąca do skutecznego oczyszczania. 7 lat gwarancji.

Do noży prostych
7010-000-1005

Do długich noży
7010-001-1010

W ze st aw ie:

Do noży frezujących
7010-001-1012

Do nożyczek
7010-001-1022

Do siekier
7010-001-1014

Tarcza Blackstone
7010-001-1020

4 Zacznij na etapie hobby!

Zaczynaj stopniowo, bez pośpiechu. Większość
osób, które zaczynają biznes na małą skalę
często mają już jakąś pracę. Pierwszy odzew
jest bardzo ważny. Czy Twój produkt jest
funkcjonalny? Czy już coś sprzedałeś? Jak
zareagował klient? Odpowiedzi na te pytania
pozwolą Ci znaleźć rozwiązania ewentualnych
problemów po drodze.

4 Stwórz bazę klientów!

Z reguły łatwo jest zrobić analizę i statystyki
produkcyjne produktu, ale najistotniejsze jest
mieć komu sprzedać swój produkt. Rozwijać
swój biznes od podstaw nie jest łatwo
i zazwyczaj trwa kilka lat. Uzbrój się
w cierpliwość.

Baza klientów: aktywnie zbieraj i zapisuj adresy
i dane kontaktowe. Z taką bazą będziesz mógł
łatwiej dotrzeć do obecnych klientów i tych, którzy
są zainteresowani Twoimi produktami począwszy
od wysłania kartki na święta, a na konkretnej
ofercie zakończywszy.

4 Znajdź swoją niszę!

Znajdź sposób na przyciągnięcie klienta, który
może i zapłaci więcej za unikatowy produkt.
Może to być coś prostego, typu panele ale
o specjalnych wymiarach. Możesz również
spróbować wyprodukować coś co jest trudno
dostępne lub niedostępne, typu panele
wykonane ze szczególnego rodzaju drewna
dostępnego akurat w Twoim rejonie.

4 Cięcie jest srebrem, obróbka jest
złotem!

Pamiętaj, że im bardziej obrobione drewno tym
bardziej wzrasta jego wartość.

4 Musisz wierzyć w swój produkt!

Na koniec, najtrudniejsze to jest mieć odwagę.
Musisz mieć odwagę żeby stanąć przed tłumem
ludzi na targach i zaprezentować to co potrafisz
najlepiej, a w efekcie sprzedać produkt z zyskiem
dla Ciebie.

4 Znajdź najlepszy dla Ciebie kanał
marketingowy!

7010-000-1025

Wybrane uchwyty do ostrzarki Tormek

W ze st aw ie:

Jest to zazwyczaj bardziej korzystne niż
trzymanie tego tylko dla siebie. W ten sposób
dowiesz się czy jest zainteresowanie na
rynku Twoim produktem i czy warto się w to
angażować. Wiele osób ma dobre pomysły ale
ważne jest aby wprowadzić pomysł w życie,
wierzyć w jego powodzenia, przedstawić
i zarekomendować produkt na rynku, aż w końcu
zarabiać pieniądze z jego sprzedaży.

Do noży
7010-001-1011
Znajdziesz więcej
narzędzi na www.
logosol.pl Jeśli
masz jakieś pytania,
z przyjemnością
odpowiemy na nie
pod numerem tel.:
+48 515 133 925!

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl

Logosol prezentował swoje maszyny
i zamiłowanie do obróbki drewna poprzez wiele
kanałów komunikacyjnych. Dotyczy to reklamy
w gazetach, czasopismach, uczestnictwa
w targach, kontaktu telefonicznego z klientem
oraz reklamowanie się w internecie.
Dla małych przedsiębiorstw, które zajmują się
obróbką na małą skalę, lokalny rynek jest bardzo
ważny. Rób to co Logosol, ale lokalnie:
Reklama: umieść prostą i jasną reklamę
w lokalnej gazecie raz w miesiącu
Targi: bierz udział i prezentuj swoje wyroby na
lokalnych targach
Internet: zrób dobrą stronę internetową
Kontakt z klientem: używaj telefonu i poczty
internetowej w utrzymywaniu kontaktu
z klientem
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ODCIĄGANIE TROCIN

Istotne informacje

ZALECANY DO SH230,
MF30, MH410, H410

ZALECANY DO PH260

ZALECANY DO SH410,
DH410, MH410

515

92

D

5

MA

+4

8

obrze skonfigurowany system odciągu trocin przynosi wiele korzyści. Poprawia wydajność maszyny, zwiększa jakość produktu
finalnego, jak również znacząco poprawia komfort pracy. Przedstawiamy wybrane główne elementy składowe systemu do
odciągu trocin. W ofercie posiadamy również stalowe rury, kolanka i złączki. Jeżeli masz jakieś pytania, zadzwoń do nas.

PYTAN

?
IA

Zadbaj o odpowiedni odciąg trocin

SZ
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Więcej akcesorii do odciągu trocin w naszym
sklepie na www.logosol.pl

ZALECANY DO PH360, PH365

Istnieją różne sposoby pomiaru
wydajności i ciśnienia statycznego.
Z tego też powodu trudno jest
porównać pochłaniacze różnych marek
dostępnych na rynku. Staraliśmy
się dobrać odpowiedni pochłaniacz
do odpowiedniej maszyny.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się
z naszymi ekspertami.

ZALECANY DO WENTYLATORA 4 KW

Polecany przez
naszych klientów!

Pochłaniacz
workowy, 1.1 kW
Idealny do mniejszych
maszyn.
Dane techniczne: Pochłaniacz 1.1 kW
Pojemność worków: 250 litrów
Wlot: 125 mm (lub 2x100)
Wylot: 125 mm
Zasilanie: 1-faza 230 V
Waga: 37 kg
7000-000-2075
Jeśli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj
się z nami!
+48 515 133 925

PASUJĄ DO WSZYSTKICH
MODELI MASZYN LOGOSOL

34

Rozdzielacz
Pochłaniacz workowy,
2.2 kW

7000-001-2035

Idealny do większych maszyn.
Dane techniczne: Pochłaniacz 2.2 kW
Pojemnosć worków: 250 litrów
Wlot: 150 mm (lub 3x100 mm)
Wylot: Stały (profil kwadratowy)
Zasilanie: 3-fazy 400 V,16A
Waga: 64 kg

Wentylator 3 kW

Wentylator 4 kW

4 podłączenia o średnicy 100 mm, wylot
o średnicy 125 mm.

Nadaje się do większych strugarek. Bardzo
wysoka moc ciągu.

Dane techniczne: Wentylator 3 kW

Dane techniczne: Wentylator 4 kW

Wydajność: 4000 m /godz.
Max. ciśnienie statyczne: 3000 mP
Pojemność worków 250 litrów/szt.
Wlot: 3x100, 1x125
Wylot: 200 mm
Zasilanie: 3-fazy 400 V, 16A
Waga: 42 kg

Wydajnosć: 5500 m3/godz.
Max. ciśnienie statyczne: 3000 mP
Pojemność worków: 250 litrów/szt.
Wlot: 250 mm
Wylot: 250 mm
Zasilanie: 3-fazy 400 V, 16A
Waga: 42 kg

3

7000-000-2080

7000-000-1013

3 m. 100 mm

7000-000-1017

6 m. 100 mm

7000-000-1019

12 m. 100 mm

7020-001-0130

Klamra, 100 mm

7000-000-1021

3 m. 125 mm

7000-000-2130

Wentylator 3 kW

7000-000-2060

Wentylator 4 kW

7000-555-2130

Wentylator 3 kW, przewód
125 mm, statyw na dwa
worki

7000-555-2060

Wentylator 4 kW,
rozdzielacz, dwa statywy,
przewód 125 mm

PRZEWODY ELASTYCZNE

7000-000-1023

6 m. 125 mm

Mocne i elastyczne. Średnice 100 i 125 mm.

7020-001-0135

Klamra, 125 mm

STRUGARKI | ODCIĄGANIE TROCIN

Do wentylatora 4 kW. Wylot 200 mm.
Podłączenia: 5 x 100 mm + 1 x 125 mm.

Filtr zgrubny
Wykonany z siatki stalowej z wkładem
papierowym. Przeznaczony do workowych
pochłaniaczy trocin.
7805-001-0005

Do pochłaniacza 1,1
kW

7805-001-0005

Do pochłaniacza 2,2
kW

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl

ODCIĄGANIE TROCIN
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zwedzka technologia suszenia umożliwia osiągnięcie lepszych wyników w krótszym czasie. Suszarnia
Sauno suszy tarcicę przy pomocy pary wodnej i wysokiej temperatury. Redukuje naprężenia
wewnętrzne drewna. Wysuszona tarcica jest prosta i nie posiada pęknięć. Samodzielnie zbudujesz
suszarnię z płyt polistyrenowych i wysuszysz deski nawet w ciągu tygodnia. Różnica
w cenie między mokrym, a wysuszonym materiałem pozwoli na zwrot kosztów zakupu suszarni Sauno już
po trzech lub czterech załadunkach.

Łatwa obsługa i czyste powietrze
Dokonując zakupu kolektora RL4000 inwestujesz
w czyste środowisko pracy. Łączy kompaktową budowę
z optymalną wydajnością. Kolektor zajmuje niewiele
miejsca w warsztacie. Worki z trocinami umieszczone są
na wózkach, za pomocą których łatwo przetransportujesz
je w miejsce składowania. W ten sposób unikasz ryzyka
rozerwania wypełnionego worka.
4 Zapewnia 4 razy lepszą jakość powietrza
w porównaniu z tradycyjnym pochłaniaczem.
4 Cicha praca.
4 Wyposażony w filtry zgrubne, które można szybko wyczyścić
sprężonym powietrzem.
4 Łatwa obsługa.
4 Wymiana worków bez konieczności ich noszenia.
4 Może być wyposażony w automatyczny start
i automatyczne czyszczenie filtrów.

7000-000-3000

Kolektor trocin RL400

7000-001-3001

System automatycznego
czyszczenia filtra

Kompletny zestaw do montażu komory suszarni
wykorzystującej agregat Sauno. Zestaw zawiera płyty
styrodurowe, wkręty, kratki, instrukcje montażu.
Maksymalny wsad 1,2 m3.
6200-000-0015

Potrzebujesz suchej tarcicy?

Dane techniczne: RL4000
Silnik: 3 kW
Zasilanie: 3-fazy, 400 V, 16 A
Wydajność: 4000 m³/h
Wydajność przy obciążeniu 250 Pa: 2500m³/h
Filtrowana powierzchnia: 20 m²
Wylot: Ø 200 mm
Pojemność worków: 2x250 litrów
Wymiary (szer, dług, wys): 650x2000x1560 mm
Waga: 220 kg

POLECAMY AGREGATY SAUNO, PONIEWAŻ:
4 wysuszona tarcica jest prosta i niepopękana.
4 jesteś niezależny i otrzymasz bardzo dobrej
jakości materiał do dalszej obróbki.
4 otrzymujesz materiał idealny do produkcji
mebli, schodów, okien...
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Komora suszarni

POCHŁANIACZ PYŁU
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Sucha tarcica bez pęknięć!
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SUSZARNIA SAUNO

Agregat suszarni Sauno VT3 2 kW
Maksymalna pojemność komory 3.5 m3.
6200-000-0003

Agregat suszarni Sauno VT5 4 kW
Maksymalna pojemność komory 12.5 m3.
6200-000-0005

Wilgotnościomierz
Stihl
Profesjonalny miernik
wilgotności marki Stihl.
Po przyłożeniu do drewna
w szybki sposób określa
jego wilgotność. Może
być również stosowany
do mierzenia wilgotności
betonu i płyt gipsowo
kartonowych.
0464-802-0000

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl

STRUGARKI | SUSZARNIA
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LOGOSOL Zamówienia i dostawa

Zamów w sposób, który najbardziej Ci odpowiada!

Forma płatności

E-sklep

•

Złóż zamówienie na stronie www.logosol.pl
W naszym sklepie znajdziesz maszyny i akcesoria.

•

Telefon

każda transakcja rozpatrywana jest
indywidualnie
standardowo wysyłamy fakturę pro-forma
w celu uregulowania płatności na konto
Logosol

Zadzwoń +48 515 133 925, w dni powszednie od
godziny 8:00 - 16:00.
Elena Iwanow Adamczyk, Szwecja

Czat lub e-mail
Napisz maila na adres: biuro@logosol-polska.pl lub
skontaktuj się na czacie, logosol.pl

Potrzebujesz pomocy przy zamówieniu?
Zadzwoń do nas, a doradzimy Ci w wyborze
odpowiedniego sprzętu i formy dostawy.

Listownie
Wyślij list na adres:
La Boca - Autoryzowany Przedstawiciel Logosol
Dobroszów Oleśnicki 22 B
55-095 Mirków k. Wrocławia

Odwiedź nas!
Nasza siedziba wraz z parkiem maszynowym mieści się na
Fiskaregatan 2 w Härnösand, w Szwecji.
Jeśli chcesz zobaczyć maszynę podczas pracy
zanim zdecydujesz się na zakup, odwiedź naszego
Przedstawiciela w Dobroszowie Oleśnickim.
Zadzwoń w celu ustalenia terminu.

Znajdź nas!
Nasze biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:00 - 16:00.
Fiskaregatan 2, Härnösand, Szwecja
Dobroszów Oleśnicki 22 B, Mirków k. Wrocławia

Przemysław Sura, Polska

Koszty transportu
Koszt transportu uzależniony jest od wagi oraz gabarytów przesyłki.
W niektórych przypadkach czas realizacji zamówienia może być nieco dłuższy.
Standardowo czas oczekiwania wynosi do 14 dni roboczych.
Zamówiony towar dostarczany jest przez firmę kurierską.

Szkody poczas transportu
Jeżeli po otrzymaniu towaru, okaże się, że są uszkodzenia, zalecamy
niezwłocznie skontaktować się z firmą kurierską.

Koncepcja Logosol - Możesz nam zaufać!
Bezpieczeństwo
Udzielamy dwuletniej gwarancji
na nasze maszyny.
Oddana obsługa
Możesz być pewien, że pomożemy
Ci w każdej sytuacji!
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Wsparcie techniczne
Nasi doświadczeni pracownicy są do
dyspozycji od poniedziałku do piątku
pod numerem +48 515 133 920
w godzinach od 8:00-16:00.

Szybka dostawa
Staramy się wysłać maszyny
i akcesoria najszybciej jak to tylko
możliwe!

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria dodatkowe • www.logosol.pl

LOGOSOL Serwis i gwarancja
Pomożemy Ci odnieść sukces!
Skontaktuj się z nami!
Maszyny Logosol używane są
przez wiele przedsiębiorstw,
które odniosły sukces w branży.
Pomogliśmy wielu osobom
rozpocząć własną działalność
w obróbce drewna na małą
skalę. Organizujemy szkolenia,
zapewniamy kontakt telefoniczny z naszymi ekspertami
i dostarczymy Ci materiały
dotyczące naszych produktów
oraz inspirujące historie tych,
którzy już osiągnęli sukces!

Łatwość w zamawianiu indywidualnych
wzorów
Firma Lillkåge Trä ma ponad 20 lat doświadczenia w rozwoju i produkcji
altan ogrodowych i domków wypoczynkowych na zamówienie. Z
pomocą czterostronnej strugarki/frezarki w ich parku maszynowym,
stało się dla nich możliwe zaprojektowanie i znalezienie rozwiązań
całkowicie dostasowanych do ich działalności. „Dziś mamy możliwość
wykonania specjalnych wzorów bez zatrzymywania produkcji. Zamawianie
indywidualnych wzorów jest łatwe i dogodne w całym procesie produkcji.
Po prostu wysyłamy kawałek drewna odzwierciedlający końcowy efekt jaki
chcemy osiągnąć do Logosol i w zamian otrzymujemy potrzebne do tego
noże frezujące”, mówi właściciel Stig Eriksson. Możesz przeczytać więcej na
www.solbostugan.com

2-lata gwarancji
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Nils-Bertil Holm jest klientem Logosol od bardzo długiego czasu. Zakupił
w Logosol traka wyposażonego w piłę elektryczną i wiele akcesorii. Posiada
również strugarkę Logosol SH230. "Jestem bardzo zadowolony zarówno ze
sprzętu i maszyn oraz z obsługi, jakiej doświadczam od zespołu Logosol.
Zawsze są gotowi do pomocy i robią wszystko, żeby dostarczyć sprzęt oraz
części, kiedy tylko ich potrzebuję, mówi Nils-Bertil.

Serwis techniczny

GWARA

Dotyczy wszystkich maszyn.
Gwarancja obejmuje wady
LO
produkcyjne oraz usterki
G O S OL
powstałe podczas normalnej
eksploatacji maszyn. Gwarancją nie są objęte
akcesoria typu prowadnice, łańcuchy, noże
frezujące, osprzęt do ostrzenia.

Zadowolenie z szybkiej dostawy

Przykłady koncepcji beznesowych
Traki
Zaawansowane ścinanie drzew.
Strugarki
Zacznij produkować niespotykane
wzory.

Narzędzia stolarskie
Stwórz unikalne wzory z lokalnych
surowców.
Przemysł
Uzyskaj wyższą wydajność
z własnej linii produkcyjnej.

W
SER IS

Jako klient Logosol masz niemal
nieograniczone wsparcie
LO
techniczne. Nasi doświadczeni
GOSOL
pracownicy odpowiedzą na każde
Twoje pytanie od poniedziałku do piątku, od
8:00-16:00, pod numerem
+48 515 133 920.
Możesz również napisać do nas na adres:
biuro@logosol-polska.pl

Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl
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Panele,
listwy,
podłogi, nietypowe
wzory!

Proste,
niezawodne
maszyny,
które zarabiają
pieniądze!

Rozwijaj swój biznes z LOGOSOL
- mamy maszyny i narzędzia, których
Ceny netto, nie zawierają kosztów transportu • Pakiet bezpieczeństwa: 2 lata gwarancji i obsługa techniczna • www.logosol.pl
potrzebujesz!
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Traki

Strugarki

Maszyny stolarskie

Przemysł
La Boca - Autoryzowany Przedstawiciel Logosol
Dobroszów Oleśnicki 22 B, 55-095 Mirków k. Wrocławia
Tel +48 515 133 925, +48 515 133 920
biuro@logosol-polska.pl • www.logosol.pl

