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Linia polerska Levibreton KG 4000 PLUS
Breton od ponad 30 lat jest producentem maszyn do polerowania 

wielkogabarytowych płyt z materiałów naturalnych, jak i kompozy-
towych, pod nazwą Levibreton. Jako pierwszą wyprodukował linię 
polerską ze stołem o przesuwanej taśmie roboczej. Do dnia dzisiej-
szego do zakładów kamieniarskich trafiło ponad 1300 maszyn tego 
typu.

W wyniku wielu lat doświadczeń zbudowano ultranowoczesną linię 
polerską o nazwie Levibreton KG 4000 Plus, którą zaprezentowano 
na zakończonych 2 października br. targach Marmomacc w Wero-
nie. Innowacyjność nowej linii polega na obniżeniu wagi ruchome-
go mostu przez zastosowanie 19 szpindli w aluminiowej obudowie 
zamiast obecnie stosowanych 21 żeliwnych. Nowe szpindle wypo-
sażone są w nowej generacji ośmioramienne głowice średnicy 510 
mm. Pomysł ten pozwolił na zmniejszenie bezwładności mostu, co 
pozwoliło zwiększyć prędkość jego posuwu z 60 do 80 m/min. Bez-
szczotkowe silniki napędu mostu, jak i taśmy stołu, sterowane przez 
falowniki pozwalają na bardzo precyzyjną koordynację przesuwu ob-
rabianego materiału do prędkości przesuwu mostu (przy nawrotach 
mostu taśma chwilowo zwalnia). Ultralekki most otrzymał też nowy, 
sztywniejszy kratownicowy przekrój. 

Większa średnica głowic (510 mm) ze 152 typowymi wagonami 
(zamiast dotychczas 126) automatycznie zwiększa jakość poleru. 
Każdy szpindel posiada przełącznik do podnoszenia-opuszczania 
głowicy, płynną regulację ciśnienia roboczego z manometrem oraz 
wskaźnik poboru prądu. Całość procesu polerowania kontrolowana 
jest przez komputer, który analizuje ciśnienie robocze we wszystkich 
głowicach i ich unoszenie się. Duży kolorowy monitor dotykowy po-
maga w zarządzaniu łatwym w obsłudze programem sterującym po-
lerowaniem, który posiada możliwość przechowywania w pamięci 
wielu nastaw pracy dla specyficznych materiałów. Praca komputera 
wspomagana jest fotoelektrycznym czytnikiem profilu płyty o bardzo 
wysokiej rozdzielczości 1 x 1 cm. Szerokość płyty może wynosić 
do 2200 mm. 

W stosunku do poprzedniego modelu o 21 głowicach zredukowa-
no zainstalowaną moc całkowitą z 315 do 285 kW. Podczas nawrotu 
mostu, gdy jest on wyhamowywany, energia bezwładności zamie-
niana jest na energię elektryczną wracającą do sieci. 35-tonowa kon-
strukcja maszyny ustawiana jest na 12 stopach w celu zwiększenia 
stabilności.

Wydajność nowej linii jest większa o ok. 20 proc. 

Nowe maszyny 
firmy Breton
Włoski producent maszyn do obróbki 
kamienia zaprezentował na targach 
Marmomacc dwie nowe maszyny 
i zapowiedział premierę trzeciej na 
początek 2011 r.
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Nowości RyNkowe

Nowa linia polerska Levibreton KG 4000 Plus

Nowy, 19-szpindlowy most o zmniejszonej masie

Nowa, osmioramienna głowica polerska o średnicy 510 mm
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Smartcut S/Nc 550-800
Drugą nowością zaprezentowaną przez firmę Breton w Weronie była sterowa-

na numerycznie pięcioosiowa, mostowa piło-frezarka Smartcut. Masywna kon-
strukcja żeliwnego szpindla z wyjątkowo mocno ułożyskowaną obrotową głowicą 
oraz z systemem przyssawek na obudowie tarczy piły pozwala na bezobsługowe 
dzielenie dużych slabów z możliwością ich rozkładania. Zainstalowane przystawki 
pozwalają na automatyczne nacinanie rowków dla zbrojenia w wypadku wycinania 
elementów na blaty łazienkowe, kuchenne czy kapinosy w parapetach.

 
contourbreton Quartz

Breton zapowiedział też podczas targów Marmomacc wprowadzenie na początku 
2011 r. do produkcji nowego kompaktowego centrum numerycznego Contourbre-
ton Quartz. Ergonomicznie zaprojektowane dla producentów blatów kuchennych, 
łazienkowych (m.in. kwarcowych) urządzenie oferuje najwyższą dokładność ob-
róbki i frezowania. 300-milimetrowy skok osi Z pozwala na wykonywanie detali 
wysokich (wanny, brodziki i inne elementy dekoracyjne). 

Nowe centrum Bretona wyposażone jest w najnowsze oprogramowanie Siemens 
Sinumerik 840D SL. Główną ideą konstruktorów tego urządzenia było maksymalne 
uproszczenie programowania pracy na zasadzie wyboru modelu z wielu gotowych 
projektów znajdujących się w bibliotece komputera. Obsługujący urządzenie apli-
kuje je do swoich zleceń, zadając tylko podstawowe wymiary i wybierając model 
na monitorze dotykowym.

Maszyna wyposażona jest w dźwiękoszczelne drzwi i posiada możliwość zmiany 
narzędzi z 24-miejscowego magazynu w trakcie pracy. Stół obróbczy typu Meta-
lquartz wykonano z jednego elementu. Quartz posiada możliwość kontrolowania 
poszczególnych procesów obróbki w trzech wymiarach na zasadzie animacji. Ma-
szyna jest standardowo połączona komputerowo z teleserwisem fabryki.

Więcej informacji o nowościach firmy na stronie www.breton.it. 

Nowy skaner funkcjonuje jak kamera wi-
deo. Wykonuje trójwymiarowe odwzo-

rowania powierzchni obiektów z prędkością 
do 15 klatek na sekundę. Urządzenie może 
być poruszane dookoła obiektu ręcznie, co 
wyklucza konieczność ustawiania staty-
wów. Za jego pomocą można odwzorowy-
wać nawet ciężko dostępne obszary obiek-
tów. Skanowanie z wolnej ręki ma znaczące 
zalety szczególnie podczas zastosowania 
bezpośrednio na budowie.

Na podstawie pojedynczych pomiarów 
oprogramowanie skanera tworzy jeden 
całkowity rysunek obiektu. Urządzenie ska-
nuje bez konieczności ustalania na obiekcie 
jakichkolwiek punktów orientacyjnych, sys-

tem wykorzystuje geometryczne właściwo-
ści skanowanego obiektu do przeprowadze-
nie pojedynczych pomiarów i przetwarza je 
w czasie rzeczywistym do odwzorowania 
trójwymiarowego.

Oprogramowanie dostępne w standardo-
wym wyposażeniu umożliwia kontrolę jako-
ści skanowania w trakcie jego wykonywa-
nia. Dzięki temu można natychmiast nanosić 
ewentualne korekty. Skanowanie możliwe 
jest z odległości 40-100 cm.

Oprogramowanie skanera wspiera eksport 
danych do obiegowych formatów obrób-
czych, takich jak STL, OBJ.PLY czy WRL. 
Urządzenie waży około 1,9 kg i ma wymiary 
266 x 114 x 70 mm. (ACH) 

Optyczny skaner 3D

Podczas targów Marmomacc 
w Weronie Weha 
zaprezentowała urzędzenie 
do skanowania obiektów 
w czasie rzeczywistym.

Nowa pięcioosiowa piło-frezarka Smartcut. Na zdjęciu po 
prawej widoczne przyssawki do bezobsługowego dzielenia 
dużych slabów.

Zapowiedziane w Weronie na początek 2011 r. centrum 
obróbcze Contourbreton Quartz wyposażone będzie 
w wyjątkowo intuicyjne oprogramowanie do produkcji.
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