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gép-szerszáM

H5-ös kontraprofil
Már harminc éve alkalmazunk H5-ös 
kontraprofilos technológiát, azóta több 
százezer ajtó és ablak készült, és ma több 
mint 50 cég CE minősítéssel is rendelkezik. 
Az idő a H5-ös kontraprofilos sarokkötés 
létjogosultságát bizonyítja, ezért az, hogy 
„Én nem bízom a kontraprofilban”, ma 
már csak magánvélemény.

Körkéses marószerszám
A körkéses marószerszám 1967-ben 
lett szabadalmaztatva és már 1973-ban 
az ÉPFA ablakgyártó gépeinek a (RIGI) 
külföldi szerszámait cserélték le (1. kép).
Igazságügyi szakértő megállapítása 
szerint 40-szer gazdaságosabb körkéses 
marószerszámra.

A 2011 évben gyártott körkéses ma-
rószerszámokkal az igényes 92-es ablak 
minőségi profiljai készülnek (1. a. ábra). 
A körkéssel készíthető profilok tetszés 
szerint alakíthatók, nem lapkafüggők, 
lehetőség van a nagysugarú belső pro-
filkialakításra, ezáltal kedvezőbb a 
felületkezelés és a későbbi takarítás (a 
szennyeződés nem ül be a sarokba). A 
ferde felületekkel pedig a forgácsolási 
feltételek javulnak, különösen a vég-
profilozásnál.

A körkéses marószerszámnak csak 2 és 
3 tárcsás univerzális befogófeje van, ami 
az összes épület-asztalosipari profilokhoz 
és a végmarásokhoz használható, egyszerű 
a gyártása és sorozatban készíthető.

A cserelapkás profilmaró viszont több 
egyedi, sok marási munkával kialakított 
szerszámtestből áll össze, és mindig csak 
egy profilhoz használható.

A 2. képen, az egyszerű és hatékony 
körkés előállítása látható, ahol a köszörült 
körgyűrű szegmense a hordozótestre 
van ragasztva.

A körkéses marószerszámok egysze-
rű és hatékony gyártásával és a nagy 

éltartalékokkal ma is az épület-aszta-
losipar leggazdaságosabb profilmarója, 
legalkalmasabb az épület-asztalosipari 
profilok kialakítására és a H5-ös tech-
nológia megvalósítására.

Korszerű gyártástechnológia 
és a páros-végprofilozó gép
A H5-ös kontraprofilos sarokkötések 
egyre szélesebb körű elterjedése ala-
pozta meg egy teljesen új, korszerű 
gyártástechnológia kidolgozását, mely-
nek része a szabadalmaztatott páros 
végprofilozógép.

A nyílászáróknál igen jelentős előrelé-
pést jelent az iparilag előállított hosszú 
keretanyagok felhasználása, ami nagy-
fokú minőségi javítás mellett a gyártási 
időt is csökkenti. Azáltal, hogy a páros 
végprofilozógép lehetővé teszi a teljes 
keresztmetszetében hosszú, profilozott 
keretanyagok alkatrészenkénti darabo-

lását és végprofilozását, a nyílászárók 
legversenyképesebb gyártástechnoló-
giája valósítható meg, különválasztva a 
hossz- és végprofilozást.

A kontraprofilos keretszerkezet gyár-
tásakor a 6 m hosszú keretanyagból a 
többfejes gyalugépen először a hasznos 
lécanyagot előforgácsolással kinyerjük, 
majd a másodszori áteresztéskor a mi-
nimális forgácsleválasztással készül a 
teljes keresztmetszetű profilozás.

Miért előnyös a keretanya-
gok előprofilozása?
I A keretanyag előprofilozása legtöbb 

üzemnél nem igényel külön beruhá-
zást, mert a meglévő többfejes gya-
lugépen (asztali maró) elvégezhető.

I A készletezett keretanyag egyidejű 
profilozása a hasznos lécanyagok ki-
nyerésével, minimális gépbeállítások-
kal igen termelékenyen végezhető.

I Üzembiztosabb és rugalmasabb ter-
melés valósítható meg a magasabb 
készültségű előprofilozott keretanyag 
felhasználásával.

I Csak profilonkénti mennyiséget kell 
számításba venni, nincs szükség 
elaprózott gyártmányonkénti állít-
gatásokra.

I A profilozást követően vetemedett 
keretanyag kiselejtezhető, nem kerül 
gyártásba.

I A nyí lászárók leeg yszerűsítet t 
gyártásával a gyártmányonkénti 
végprofilozáshoz kifejlesztett páros 
végprofilozógép kompromisszumok 
nélkül hazailag igen kedvező költségen 
gyártható.

A páros végprofilozógép 
szerkezete
A páros végprofilozógép (2. ábra) önhordó 
szerkezete lemezszekrényes felépítésű. 
A főegység (1) és a vezérlőegység(3) 
összekötőgerendával (4) és két vezető-
rúddal (R) önhordó merev szerkezetté 
áll össze. A maróegység(2) alsó megtá-
masztású vezetéssel vezetőrúdra(R) van 
fűzve. A főegységre (1) és a mozgóegy-1. ábra: legújabb fejlesztésű ablakprofilok
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