
 
 

 

 

 

SCM Minimax kantenlijmers 
Verschillen type ME 20 / ME 22 / ME 25 / ME 28T / ME 35 / ME 

35T / ME 35TR / ME 40 / ME 40T / ME 40TR 

 

 

 

 



 

 

   

 

SCM Minimax ME 20 

 

 

 

SCM Minimax ME 22 

 

 

  Lijmbak. 

 Pneumatische schaar voor het precies 

afknippen van het kantenmateriaal voor 

en achter. 

 Aandrijving van de platen via een brede 

riem in het frame. 

 Kleven tot 2 (5) mm kantenmateriaal.  

 2 frezen aangedreven door 1 motor. 

 Horizontale en verticale kopieerders 

met slepers. 

 Optioneel: radiusschraper, eventueel in 

combinatie met borstels of 

lijmschrapers. 

 

 

 

SCM Minimax ME 25 

 

 

 Lijmbak. 

 Aandrijving van de platen via een 

brede riem in het frame. 

 Kleven tot 5 mm kantenmateriaal.  

 Zaaggroep met 1 zaag. 

 2 frezen aangedreven door 1 motor. 

Horizontale en verticale kopieerders 

met slepers. 

 Versie: radius- en lijmschrapers. 

 Versie: radiusschrapers en borstels. 

 

 

 Lijmbak. 

 Pneumatische schaar voor het precies 

afknippen van het kantenmateriaal 

voor en achter. 

 Aandrijving via riem aan de bovenkant 

van de plaat. 

 Kleven tot 2 (5) mm kantenmateriaal.  

 2 frezen aangedreven door 1 motor. 

 Enkel verticale kopieerders  

(met slepers). 

 Rollen in de tafel. 

 



 

 

   

 

 

SCM Minimax ME 28T 

 

  

 1 toupie met diamantfrees en 

meelopend antisplinterdispositief. 

 Lijmbak. 

 Zaaggroep met 1 zaag. 

 2 frezen aangedreven door 1 motor. 

Horizontale en verticale kopieerders 

met slepers. 

 Voorfrezen tot plaatdikte 50 mm. 

 Kopieerders met chroomslepers op 

horizontaal en verticaal. 

 Versie: radius- en lijmschrapers. 

 Versie: radiusschrapers en borstels. 

 

 

SCM Minimax ME 35  

 Lijmbak.  

 Zaagroep met HF-motor en één zaag, met 

systeem (standaard) voor het afronden van de 

kopse kant met zaaggroep. 

 Afwerken boven en onder met 2 frezen en 2 HF-

motoren. 

 Kopieerders horizontaal en verticaal met schijven. 

 Keuze tussen 4 extra groepen + plaats voor 3 

groepen: 

1. Radiusschrapers met kopieerders en 

schijven. 

2. Lijmschrapers met schijven. 

3. Borstels. 

4. Groeffrees. 

 Doorvoer met een ketting en antislip rubberzolen. 

 Optioneel: verneveling van antikleefmiddel. 

 

 

 

 



 

 

   

 

SCM Minimax ME 35T 

 

 

  

 Optie: 2 voorfrezen aan de invoer, aangedreven 

door één motor. 

 Pneumatisch IN / OUT van de diamantfrezen. De 

maximale werkstukdikte voor de frezen bedraagt 

50 mm. 

 Afstellen freeshoogte met dikteringen. 

 Afstellen invoergeleider met dikteplaatjes 

0.5/1/1.5/2 mm. 

 Lijmbak.  

 Zaagroep met HF-motor en één zaag, met 

systeem (standaard) voor het afronden van de 

kopse kant met zaaggroep. 

 Afwerken boven en onder met 2 frezen en 2 HF-

motoren. 

 Kopieerders horizontaal en verticaal met schijven. 

 Keuze tussen 4 extra groepen + plaats voor 3 

groepen: 

1. Radiusschrapers met kopieerders en 

schijven. 

2. Lijmschrapers met schijven. 

3. Borstels. 

4. Groeffrees. 

 Doorvoer met een ketting en antislip rubberzolen. 

 Optioneel: verneveling van antikleefmiddel. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

   

 

 

SCM Minimax ME 35TR  

 

 

 Optie: 2 voorfrezen aan de invoer, 

aangedreven door één motor. 

 Pneumatisch IN / OUT van de diamantfrezen. 

De maximale werkstukdikte voor de frezen 

bedraagt 50 mm. 

 Afstellen freeshoogte met dikteringen. 

 Afstellen invoergeleider met dikteplaatjes 

0.5/1/1.5/2 mm. 

 Afsnijden uiteinde en afronden met aparte 

frees Ø 58 mm Z4 met 12.000 rpm. 

 Lijmbak.  

 Zaagroep met HF-motor en één zaag, plus de 

optie voor het afronden van de kopse kant met 

zaaggroep. 

 Afwerken boven en onder met 2 frezen en 2 

HF-motoren. 

 Kopieerders horizontaal en verticaal met 

schijven. 

 Keuze tussen 3 extra groepen + plaats voor 3 

groepen: 

1. Radiusschrapers met kopieerders en 

schijven. 

2. Lijmschrapers met schijven. 

3. Borstels. 

 Doorvoer met een ketting en antislip 

rubberzolen. 

 Optioneel: verneveling van antikleefmiddel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

   

 

SCM Minimax ME 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lijmbak. 

 Zaagroep met HF-motor en één zaag, met 

systeem (standaard) voor het afronden 

van de kopse kant met zaaggroep. 

 Afwerken boven en onder met 2 frezen en 

2 HF-motoren. 

 Doorvoer via ketting en antislip 

rubberzolen. 

 Traploze instelling van de invoergeleider 

met schroefspindel en SICO-aflezing. 

 Optioneel: verneveling van 

antikleefmiddel + middel om op te 

blinken. 

 Doorvoersnelheid: 9 meter. 

 Optie radiusschraper. 

 Optie lijmschraper. 

 Optie borstels. 

 Optie groeffrees. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

SCM Minimax ME 40T  

 

 

 Optie: 2 toupie freesassen aan de invoer, 

aangedreven door één motor. 

 Pneumatisch IN / OUT van de diamantfrezen. 

De maximale werkstukdikte voor de frezen 

bedraagt 50 mm. 

 Afstellen freeshoogte met dikteringen. 

 Lijmbak. 

 Zaagroep met HF-motor en één zaag, plus de 

optie voor het afronden van de kopse kant met 

zaaggroep. 

 Afwerken boven en onder met 2 frezen en 2 

HF-motoren. 

 Doorvoer via ketting en antislip rubberzolen. 

 Traploze instelling van de hoogte van de 

voorfrezen met een schroefspindel en koers 

van 6 mm. 

 Traploze instelling van de invoergeleider met 

schroefspindel en SICO-aflezing. 

 Optioneel: verneveling van antikleefmiddel + 

middel om op te blinken. 

 Doorvoersnelheid: 9 meter. 

 Optie radiusschraper. 

 Optie lijmschraper. 

 Optie borstels. 

 Optie groeffrees. 

 Optie: mogelijkheid om kopse kanten af te 

ronden met aangepaste zaaggroep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

   

 

SCM Minimax ME 40TR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Optie: 2 toupie freesassen aan de invoer, 

aangedreven door één motor. 

 Pneumatisch IN / OUT van de 

diamantfrezen. De maximale werkstukdikte 

voor de frezen bedraagt 50 mm. 

 Afstellen freeshoogte met dikteringen. 

 Lijmbak. 

 Zaagroep met HF-motor en één zaag, plus 

de optie voor het afronden van de kopse 

kant met zaaggroep. 

 Afwerken boven en onder met 2 frezen en 

2 HF-motoren. 

 Doorvoer via ketting en antislip 

rubberzolen. 

 Traploze instelling van de hoogte van de 

voorfrezen met een schroefspindel en 

koers van 6 mm. 

 Traploze instelling van de invoergeleider 

met schroefspindel en SICO-aflezing. 

 Afronden met 1 motor en frees Ø 55 Z3 

met 12.000 rpm. 

 Vrije plaats voor 3 extra groepen met keuze 

tussen: 

1. Optie radiusschraper. 

2. Optie lijmschraper. 

3. Optie borstels. 

4. Optie groeffrees. 

 


