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Intelligente machines 
verhogen efficiëntie

Met een vijfassige interpolerende CNC-machine, een enkelzijdige automa-
tische kantenlijmer en een horizontale automatische opdeelzaagmachine 
stelt Rogiers  uit Waregem drie vernuftige machines voor.

De SCM Tech Z5 is een vijfassige interpole-
rende CNC machine, geschikt voor alle CNC-
bewerkingen voor plaatmaterialen, interieur, 
kasten en keukens. Ook het bewerken van 
binnendeuren en het verwerken van massief 
hout is met deze veelzijdige en prijsgunstige 
machine geen probleem. De SCM Tech Z5 
is ontworpen voor elke werkplaats waar de 
meest complexe projecten op maat worden 
gerealiseerd. Dit wordt versterkt door de flexi-
biliteit in gebruik en de ruime keuze aan opties. 

KANTENLIJMER
De Olimpic K800 is een enkel-
zijdige automatische kanten-
lijmer, die dient voor het 
opbrengen van banden met 
smeltlijm op de vier zijden 

uitgerust met een Smart Glue Pot-systeem 
voor het verwerken van EVA en PU-lijm. 
De machine kan eveneens voorzien wor-
den van een Air Fusion-systeem voor het 
bewerken van laserkanten.

OPDEELZAAGMACHINE
De Sigma Impact is een hoogwaardige hori-
zontale automatische opdeelzaagmachine die 
de oplossing biedt voor geavanceerde en klei-
ne tot middelgrote schrijnwerkerijbedrijven. 
Deze opdeelzaagmachine is gebruiksvriende-
lijk en beschikt over een rendabele technolo-
gie. Dankzij een ruime standaard uitrusting en 
een groot gamma aan opties wordt een hoge 
graad aan flexibiliteit en personalisatie gega-
randeerd. De machine is specifiek ontworpen 
voor het zagen van alle soorten panelen: van 
massief houten panelen en spaanplaten tot 
multiplex en gipsachtige panelen.    ❚

van rechte panelen en voor de 
afwerking van de hoeken. De 
machine levert zowel een hoge 
productiviteit als kwaliteit door 
een afrondfreesgroep met twee 
motors (SCM-gepatenteerd), die 
een gelijktijdige afronding op 18 
meter per minuut en het affrezen van de 
band bij rechte, afgeschuinde en postvor-
mige panelen mogelijk maakt. Polyvalentie 
en automatisme wordt gegarandeerd door 
de automatische afstelling van de werk-
groepen en de bewerking van massief hout 
met een dikte tot 12 mm. De machine is 

heel eenvoudig te gebruiken dankzij de 
'StarTouch'-besturing, waarbij hoofdfunc-

ties door middel van één toets kunnen 
worden geselecteerd. De machine is 
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