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Modular Building Automation

Modular Building Automation BV (MBA) jest spółką joint venture między JJ Smith
Woodworking Machinery Ltd z siedzibą w Liverpoolu w Anglii i H&M Houtbewerkingsmachines
BV z siedzibą w Sneek w Holandii.
MBA oferuje pełną gamę urządzeń do produkcji paneli o ramie drewnianej stosowanych w
budownictwie konstrukcyjnym, w tym ścian, podłóg, dachów i innych elementów.
Połączenie bogatego długoletniego doświadczenia JJ Smith na rynku oraz H&M z ich
najnowocześniejszymi technikami produkcyjnymi oznacza, że klient zyskuje wydajność i jakość
wytwarzanych elementów dzięki właściwej maszynie, odpowiednio zaprojektowanej i
wyprodukowanej w wysokim standardzie.
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STACJA ZBIJANIA RAMY
Wysokiej jakości, wytrzymała, automatyczna stacja zbijania ramy z funkcją
pozycjonowania elementów do konta prostego. Panel jest trzymany bezpiecznie z
zachowaniem kątów podczas montażu, przybijania słupków i komponentów. Operator
może ręcznie ustawić elementy panelu w bezpiecznej i wygodnej pozycji roboczej na
środku. System ten umożliwia obsługę maszyny przez jednego operatora.
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Ș Niezależne mocowanie podstawy i słupka
w celu zachowania tolerancji odchyłek
Ș Piny do pozycjonowania słupków
Ș Szerokie stoły robocze umożliwiają
montowanie podzespołów w ramie lub
montaż elementów przygotowanych
wcześniej.

Ș Multiplikowanie ścian (Multiwalling)
można skonfigurować w oprogramowaniu,
aby zwiększyć wydajność produkcyjną
maszyny
Ș Dwie piły dostępne jako opcja do
częściowego wstępnego cięcia, przy
jednoczesnym zachowaniu ich jako jednego
agregatu, dla każdej ze stron 2 operacje.

Ș Dostępny jest szereg systemów podawczych
słupków / legarów dla dostarczania elementów
w odpowiednie miejsce dla operatora .

www.modularbuildingautomation.eu
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Most wielofunkcyjny
W pełni automatyczna stacja do mocowania materiałów pokryciowych i poszyciowych,
każda może być mocowana na dedykowanym stole lub na szynach zamontowanych na
podłodze, umożliwiających przejazd nad więcej aniżeli jednym stołem. Wbijanie zszywek
lub gwoździ może zostać wykonane na podstawie danych pobranych z programu CAD za
pomocą naszego oprogramowania Design2Frame (sprawdź pakiet oprogramowania).
Wielofunkcyjne narzędzia mogą zostać zainstalowane na jednym lub dwóch wózkach
CNC, które mogą pracować jednocześnie dla zwiększenia wydajności. Na tej jednostce
może być również zamontowany i używany system nanoszenia kleju do elementów
podłogi.
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Ș Most można zamontować bezpośrednio na stole
(jak pokazano na lewo)
Ș Alternatywnie most można zamontować na
szynach posadzki tak żeby poruszał się ponad stołem
wielofunkcyjnym i stołem motylkowym
Ș Przegląd operacji aby ułatwić transfer paneli z i na
stację
Ș Napędzany przenośnik łańcuchowy dostępny jako
opcja

Ș Opcja zawiera frezarkę do wycinania otworów
okiennych, drzwiowych oraz formatowania paneli
Ș Istnieje możliwość montażu wiertarek
Ș Jednostka tnącą (piła) może być wyposażona w
funkcję wychyłu dla wykończenia dolnej części
poszycia

Ș Specjalne urządzenie do montażu łat zawierające
pozycjoner i system prostowania
Ș Dostępne opcje poziome i pionowe
Ș Automatyczne przybijanie łat z możliwością
podawania z magazynku
Ș Dostępna opcja mocowania poszycia
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MOBI ONE
Mobi-One jest kompletną maszyną łączącą wszystkie funkcje stacji zbijania ramy oraz
poszywania w jednej – dzięki czemu zyskujemy obsługę jednoosobową i połowę
powierzchni produkcyjnej z uzyskaniem wydajności do 15 mb/min (tylko zbijanie ramy i
poszywanie). Dzięki temu, że każdy panel jest wykonywany od pierwszego gwoździa w
słupku do ostatniego w poszyciu, Mobi One zapewnia, że nawet najbardziej
skomplikowane panele wykonywane są precyzyjnie i efektywnie.
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Ș Dostępne różnorodne ergonomiczne wózki
podawcze do słupków i paneli tak aby ułatwić
operatorowi pracę
Ș Opuszczane kołki utrzymują ramę w kącie
do zakończenia obróbki
Ș Laserowy pozycjoner słupków wspierający
zbijanie
Ș Pneumatyczny bęben węża i wieszak
narzędzia
Ș Dwa uchwyty narzędziowe sterowane
numerycznie do gwoździowania
Ș Na jednym moście można zamontować
wiele narzędzi do ramy i poszycia
Ș Frez ze zintegrowanym wyciągiem można
również zamontować w Mobi-One

Ș Podpory i uchwyty dla krótkich słupków
Ș Używany zarówno do montażu
podzespołów, jak i do produkcji paneli w
różnych kształtach
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Stół motylkowy
Para hydraulicznie obsługiwanych stołów, które umożliwiają podniesienie paneli do
pozycji pionowej, przejście do drugiego stołu i bezpieczne położenie z powrotem po
przeciwnej stronie w celu wypełnienia izolacją i poszycia panelu. Jednostka hydrauliczna
napędzana silnikiem 4kW zabezpieczona systemem przeciw opadaniu. Zamontowana na
podłodze jednostka sterującą z obsługą za pomocą przycisku, światłem ostrzegawczym i
syreną dźwiękową. Szereg opcji umożliwiających wykorzystanie stołów jako stół
montażowy do ścian i podłóg oraz do integracji w linię.
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Ș Szerokie rolki wejściowe do łatwego
przepychania paneli na i ze stołu
Ș Stoły mogą być wyposażone w
zmotoryzowany ruch boczny w celu
dopasowania do różnych konfiguracji linii
Ș Uchwyty transferowe można schować, aby w
razie potrzeby panele mogły być przesuwane
bocznie (płasko) za pomocą transportowych
rolek bocznych

Ș Dostępna opcja ułatwiająca montaż dla
paneli podłogowych / dachowych z rzędami
wyskakujących pinów mocowanych wzdłuż
stołu. Z tą opcją stoły stają się
wielozadaniowe
Ș Zdalne sterowanie urządzeniem pozwala
na łatwą obsługę stołów
Ș Most może przejechać nad stołem
motylkowym, aby maksymalnie
wykorzystać dostępną przestrzeń
Ș Można zamontować przedłużki w celu
umożliwienia transferu szerokich paneli, a
także umożliwić łatwy dostęp operatorom
Ș Dostępne wersje o różnych
wysokościach
Ș Dostępne różne opcje zacisków do
przytrzymania i / lub wyrównania panelu w
razie potrzeby
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Flooring & Roofing Solutions
Niskopoziomowy system osadzania z jednostkami montowanymi na podłodze i ręcznie
regulowanymi sworzniami do utrzymywania kąta legarów, do momentu gdy belki
krawędziowe i poszycie będą zamocowane. Stoły mogą być dostarczane w różnych
konfiguracjach w celu dopasowania do wymagań produkcyjnych:
Ș stacja do obsługi manualnej z jednostkami stałymi i ręcznym ustawianiem pinów
Ș Część linii może mieć stały asortyment, ręczne chowane piny i rolki transferowe
Ș Z dedykowanym mostem do gwoździowania, dostępnym z asortymentem stałym,
ręcznym przesuwaniem pinów i gwoździowaniem CNC
Ș Pełne sterowanie numeryczne - CNC do kontroli agregatów, pinów i gwoździarki.
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Ș Zacisk końcowy dla belek krawędziowych
w celu utrzymania odpowiednich kątów
Ș Regulacja wysokości sworznia do
głębokości 400 mm dla belek typu I
Ș Regulowane sworznie do różnych profili
drewnianych
Ș Trzpienie można opuszczać, aby
umożliwić przepchnięcie gotowych
elementów do następnej stacji

Ș Nad stołami może poruszać się most
wielofunkcyjny
Ș Możliwa obsługa stołu tandemowo
Ș Pozycje pinów mogą być sterowane CNC ich ruch kontrolowany jest za pomocą
oprogramowania.
Ș Konfiguracja jest pobierana z
oprogramowania
Ș Aplikowanie kleju do podłóg
strukturalnych
Ș Pojedyncze lub wielodyszowe agregaty
aplikujące klej
Ș Możliwe oddzielne głowice aplikujące klej
X i Zmienne czasy, aby umożliwić
mocowanie materiałów poszyciowych
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Robi - One
Robi-One to kompletna komórka produkcyjna do nakładania klinkieru na element
prefabrykowany. Z jednym operatorem nadzorującym operację maszyna jest w stanie
wyprodukować 15m2 gotowej elewacji na godzinę w standardowej konfiguracji.
Opcjonalnie maszynę można wyposażyć w podwójne pneumatyczne chwytaki, aby
umożliwić robotom pobieranie dwóch cegieł na cykl, co daje znacznie wyższą wydajność
produkcji..
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Ș Wolnostojący stół roboczy z rolkami i
zaciskami panelu
Ș 19-calowy kolorowy ekran dotykowy z
wzorem i systemem optymalizacji układania
cegieł
Ș Wiele przenośników do podawania cegieł
umożliwiających otrzymanie wzorzystych
wykończeni

Ș Dwa roboty UR10 odpowiednie do
współpracy z operatorem
Ș Zintegrowany system klejenia, który
działa w tandemie z układaniem cegieł, aby
przyspieszyć pracę
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Most izolujący
Zautomatyzowana stacja nadmuchu izolacji do wypełniania elementów celulozą, włóknem
drzewnym, wełną szklaną / kamienną oraz materiałami kompozytowymi. System jest w
stanie wypełnić komorę dowolnej wielkości i kształtu dzięki modułowej konstrukcji
głowicy nadmuchowej, a każda operacja napełniania zajmuje kilka sekund.
Zautomatyzowane pozycjonowanie w X i Y z konfigurowalną kontrolą gęstości i zmiennym
rozmiarem paneli.

Ș Panel Delta z systemem operacyjnym Windows 10 i 19-calowym monitorem
dotykowym z interaktywnym wyświetlaczem funkcji pozycjonowania i wypełniania
elementów
Ș Szyny montowane na podłodze w osi X z serwosterowanym napędem zębatkowym
Ș Głowica wdmuchująca zamontowana na osi Y z pozycjonowaniem serwosterowanym
Ș Pneumatycznie napędzana oś Z z wyłącznikiem ciśnieniowym
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Ș Głowica nadmuchowe zapewniają prawidłową gęstość wypełnienia we wszystkich
obszarach elementu
Ș Dedykowana jednostka sterowania systemem nadmuchu niezależna od systemu
sterowania mostem
Ș Różne systemy napełniania dostępne w zależności od izolacji

www.modularbuildingautomation.eu
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Frezowanie do SIP
Rozwiązanie do wymiarowania izolowanych strukturalnie paneli (SIP) do maksymalnej
głębokości 300 mm. Wymiarowanie panelu wykonujemy za pomocą piły tarczowej
sterowanej CNC z obrotem o 270 °, a każdy otwór jest obrabiany za pomocą frezarki
CNC. Panel jest bezpiecznie przytrzymywany przez zautomatyzowane przyssawki
próżniowe, które są w pełni chowane, w trakcie przejazdu narzędzia.
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Ș Dedykowany ciężki stół roboczy ze stałym
punktem zerowym i łożem wyłożonym MDF
Ș Napędzany w osiach X i Y za pomocą
serwonapędów śrubowych ze sterowanymi
CNC głębokościami piły i frezarki

Ș Możemy zamontować system podawania
przelotowego, aby automatycznie ładować i
rozładowywać elementy i odpady. Dzięki tej
opcji ograniczniki krańcowe 0,0 mogą być
wysuwane
Ș Automatyczna wymiana narzędzi może
zostać wyspecyfikowana jeżeli element
wymaga wręgów klinowych. Maszyna zezwala
na instalowanie frezów do wręgów o
maksymalnej średnicy 250 mm i szerokości
60 mm.
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Stół z zaciskami
Prosty stół sterowany PLC z funkcją ustawiania konta może być używany do operacji
manualnych lub w połączeniu z posadowionym na szynach mostem zbijającym. Elementy
można łatwo przesunąć za pomocą unoszonych szerokich rolek transferowych i
automatycznie wyrównać kąt w osiach X i Y za pomocą 3-punktowego systemu
zaciskowego. Po zakończeniu wszystkich operacji gotowy element można zwolnić za
pomocą przycisku i przenieść na następną stację.
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Working & Buffer Tables
Para stołów o szerokości 300 mm do ręcznej apikacji membran, izolacji, poszycia lub
po prostu używana jako bufor dla automatycznej linii produkcyjnej. Rolki można
zablokować pneumatycznie, aby umożliwić trzymanie elementu podczas pracy.

Ș Jeden stały stół i jeden ruchomy stół na prowadnicach z blokadą ręczną

Ș Opcjonalnie stół roboczy może być wyposażony w opcje przechyłu, aby
umożliwić podniesienie elementu do pozycji pionowej gdzie następnie może
być odebrany za pomocą suwnicy
www.modularbuildingautomation.eu
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System Magazynowania
Pionowe stanowisko pracy do montażu okien i / lub materiałów elewacyjnych. Element
jest bezpiecznie zamocowany na szynie transportowej i przenośniku rolkowym z ręcznie
regulowanymi uchwytami blokującymi, aby umożliwić zablokowanie elementu na pozycji.

Ș Mocowanie panelu u podstawy
Ș Rolki ułatwiające przesuwanie elementu

Ș Stacje mogą służyć do montażu okien i drzwi lub innych
elementów
Ș Konstrukcja systemu pozwala na pracę po obu stronach
elementu
22

Manualne stoły robocze
Aby uzupełnić naszą ofertę maszyn CNC, oferujemy również szereg stanowisk do
pracy manualnej, które obejmują:

Modułowe stoły do ram
Stoły stalowe 2m x 1m z blatami PLY,
które umożliwiają montaż elementów o
dowolnych wymiarach. Stoły można
wyposażyć w podnoszące się rolki, aby
przepchnąć panel do następnej stacji oraz
boczne zaciski dla zapewnienia
prawidłowych kątów.

Stół dla komponentów
Solidny stalowy stół do
przygotowywania komponentów np:
ram pod montaż okien lub drzwi.

Stół elementów okiennych
Stół specjalnie zaprojektowany do
montażu okien w podzespołach przed ich
całkowitym umieszczeniem w zespole
ściany głównej. Stół jest wyposażony:
Ș Ręczne otwieranie i zamykanie stołu za
pomocą prowadnicy liniowej oraz pokrętła
i zębatki
Ș Specjalne podpory dla słupków
bocznych

www.modularbuildingautomation.eu
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Oprogramowanie
Jedną z kluczowych cech naszego sprzętu jest przejrzysty i prosty w obsłudze interfejs
użytkownika. Spędziliśmy dużo czasu zastanawiając się, jak sprawić, by obsługa maszyn
była intuicyjna, ze wspólnym interfejsem na wszystkich stacjach. Nasze wewnętrzne
oprogramowanie Design2Frame służy jako połączenie między oprogramowaniem do
rysowania a maszyną. Jest kompatybilne i przyjmuje pliki z głównych programów do
projektowania i eksportuje zoptymalizowany element bezpośrednio do maszyny.

W Design2Frame rysunek 3D można obracać, powiększać i rozbić na elementy, aby
umożliwić dokładne przeanalizowanie i sprawdzenie szczegółów ramy przed konwersją
do formatu produkcyjnego. Oprogramowanie pozwala na skonfigurowanie i przesłanie
odpowiednich komend na poszczególne maszyny. Po zaimportowaniu do komputera plik
jest następnie dzielony na poszczególne warstwy po obu stronach elementu. Każda
operacja jest wyświetlana z wyraźnymi instrukcjami do wykonania przez operatora.
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Podczas zbijania ramy operatorowi stojącemu wewnątrz maszyny na panelu sterowania
wyświetlany jest wyskalowany rysunek w prawidłowej orientacji i pełna instrukcja każdej
operacji. Wyświetlane są odpowiednie długości elementów ramy i numery referencyjne,
aby pomóc operatorowi w wstawieniu właściwego elementu. Bieżąca operacja jest
podświetlona na zielono, a operator może łatwo pominąć lub cofnąć operację, jeśli zajdzie
taka potrzeba.

Po zakończeniu zbijania ramy drugi ekran dotykowy na zewnątrz urządzenia służy do
poszywania, frezowania i innych operacji na panelu. Każdą warstwę można włączyć /
wyłączyć. Dostępne są opcje pełnego powiększenia i wyświetlana jest ścieżka narzędzia
roboczego. Oprogramowanie maszyny jest dostępne dla biura projektantów, umożliwiając
pełne symulacje ścieżek narzędzi po wykonaniu rysunków w celu wstępnego przeglądu,
jeśli jest to wymagane.

www.modularbuildingautomation.eu
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Przykłady linii produkcyjnej
Podstawowe rozwiązanie dla zamkniętych elementów i podłóg. Po poszyciu pierwszej
strony przez Mobi-One można element obrócić i zaizolować na stole motylkowym.
Możliwość przesunięcia elementów w bok na stołach motylkowych daje nam możliwość
powrotu z obróconym i wypełnionym izolacją panelem w celu poszycia drugiej strony.

Wysoce wydajna linia otwartych paneli ściennych, zintegrowana z 3 stacjami ręcznymi i 3
stacjami CNC. Ściany są w pełni wykończone na linii, w tym zamontowane są okna i
elewacja zewnętrzna na pionowych stanowiskach montażowych, gdzie dalej składowane
są do czasu transportu.
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Przykłady linii produkcyjnej
Wszechstronna, linia do paneli zamkniętych o długości 12 m, wytwarzająca ponad 300 m2
ścian na zmianę przy 3 operatorach. Linia działa na powierzchni 700 m2 i obejmuje MobiOne, stół motylkowy z systemem do podłóg, most wielofunkcyjny i pół stołu motylkowego
z platformą rozładunkową.

W przypadku fabryk o ograniczonej powierzchni produkcyjnej można skonfigurować linię
gdzie elementy będą przesuwane w poprzek każdego stołu, a na koniec transportowane
za pomocą suwnicy do systemu wykończeniowego, aby zmniejszyć całkowity obrys lini do
około 450 m2.

www.modularbuildingautomation.eu
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Przykłady linii produkcyjnych
MBA produkuje również kompletne linie do produkcji modułów. Dostarczone jako 2
niezależne linie - podłogi i sufity / ściany, to rozwiązanie jest w stanie wyprodukować 4
gotowe moduły dziennie.
Podłogi i sufity
Linia jest w komplecie ze stacją zbijania ramy HD i podajnikiem słupków, 3
wielofunkcyjnymi mostami z automatycznym systemem podawania kleju, stołem
motylkowym i stołami do formowania ramy. Podłogi mogą być produkowane w
maksymalnym wymiarze 13m x 5,5m 0,5m.

Ściany
Dzięki stacji zbijania ramy, dwóm wielofunkcyjnym mostom, trzem stołom zaciskowym i
stołowi motylkowemu linia do ścian może wytwarzać elementy o maksymalnych
wymiarach 13 x 4,0 x 0,35 m.
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Przykłady linii produkcyjnych
Specjalizujemy się również w dedykowanych liniach do produkcji podłóg konstrukcyjnych i
kaset dachowych, każda linia jest dostosowana do indywidualnych wymagań klienta.
Ta linia podłóg jest zrównoważona, dzięki czemu każda stacja działa w systemie CNC
(klejenie / zbijanie) lub ręcznie z 2 operatorami (montaż / poszywanie). Zapewnia to
maksymalną wydajność przy minimalnej powierzchni produkcyjnej.

Tandemowa linia do produkcji dachu z różnymi stacjami roboczymi i dwoma
wielofunkcyjnymi mostami jest optymalnym cenowo rozwiązaniem w przypadku gdy
rozwiązanie w pełni CNC nie jest możliwe. Wykorzystując boczne przenoszenie
elementów, mosty mogą przechodzić przez obie linie i obniżać koszt CNC do
minimalnego poziomu.
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Serwis i wsparcie
Aby zapewnić maksymalne zdolności produkcyjne zapewniamy pełne wsparcie i pomoc
techniczną.

Ș Nasze urządzenia są produkowane w
naszej fabryce w Holandii
Ș Cały nasz sprzęt jest instalowany przez
zespół doświadczonych, przeszkolonych
w fabryce techników, którzy instalują,
uruchamiają i serwisują maszyny na
całym świecie

Ș Ogólnoświatowe wsparcie techniczne z
naszego biura w Wielkiej Brytanii
Ș Kontrakty serwisowe dla oprogramowania
Ș Interwencja on-line
Ș Zdalny dostęp i diagnostyka
Ș Nasze oprogramowanie integruje się ze
wszystkimi standardowymi interfejsami
branżowymi i jesteśmy w stałym kontakcie
z ich zespołami wdrożeniowymi, aby to
zapewnić

Ș Wykwalifikowany zespół techników
zapewnia fachową, sprawną i szybką
instalację
Ș Szczegółowe planowanie projektu dla
kompleksowych instalacji fabrycznych

30

Partnerzy
Partnerami MBA są wiodący dostawcy z branży, w zakresie tworzenia zintegrowanych
rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta. Obejmują one:

Dystrybutor w Polsce:
MM Maszyny do Drewna sp. z o.o.
Ul. Wyzwolenia 22
89-410 Więcbork
Mob. +48 728 990 339
Tel. +48 (0) 52 389 74 53
Faks +48 (0) 52 321 67 95
www.maszynydodrewna.com.pl
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