
Wysokoprędkościowe Automatyczne Okleiniarki

Pneumatyczny przenośnik taśmowy

Maksymalna prędkość 26 m/min (podczas zaokrąglania naroży)

Kierunek standardowy

Agregat frezowania 
wstepnego

Doprowadzanie  
obrzezy  z rolki 

Agregat piłkowy 
wstępny

R1 Cyklina
 profilowa 

Agregat polerki 
pneumatycznej

 wstępny

Agregat polerki 
pneumatycznej 

końcowy

Wysokoprędkościowy 
agregat zaokrąglania 

naroży

Podwójny piłkowy 
agregat obcinający
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Pneumatic control belt conveyor

Max speed is 26 m/min (When corner rounding)

Pre-milling

Standard direction

Pre-melt 

Doprowadzenie
obrzezy  z rolki 

Pre-melt Flat Scraping R1 Scraping

R2 Cyklina 
profilowa

Cyklina płaska

R2 Scraping High speed 
corner trimming

Double rail 
endcutting

2nd pneumatic
 bu�ing

1st pneumatic 
bu�ing

 R1 TrimmingR2 Trimming

Agregat piłkowy 
końcowy

High Speed Automatic Edge Bander

GP



Kierunek standardowy

Agregat pneumatyczny 
polerki

Wysokoprędkościowy 
agregat zaokrąglania 

naroży

Agregat frezowania 

Pre-milling

Doprowadzanie 
obrzezy  z rolki 

Pre-melt 

Podwójny piłkowy 
agregat obcinający

Double rail 
endcutting

Agregat piłkowy 
wstępny

R1 Trimming

Agregat piłkowy 
końcowy

R2 TrimmingCorner rounding

R1 Cyklina
 profilowa

R1 Scraping

Cyklina płaska

Flat ScrapingBu�ing

Standard direction

Wysokoprędkościowe Automatyczne Okleiniarki
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KE-568JS

Dane techniczne / Technical data

Prędkość posuwu Feeding speed ≥15 - 23 m/min

Grubość panelu Panel thickness 10 - 60 mm

Grubość obrzeży Edge thickness 0.4 - 3 mm

Zmotoryzowany 
system docisku

Motorized
pressure beam

Długość panelu Panel length ≥150 mm

Min. wymiar panelu Min. panel size
300 (Dł/L) * 60 (Szer/W) mm

150 (Dł/L) * 150 (Szer/W) mm

Standart

Szerokość panelu Panel width

Ogólne wymiary Overall size

Łączna moc Total power 25.42 kW

≥ 60 mm

7346 mm x 870 mm x 1695 mm

Dane techniczne
Technical features

Dual pre-melt system (optional)
Podwójne doprowadzanie obrzeży z rolki (opcja) Agregat frezowania (opcja)

Nesting unit (option)

Podwójny piłkowy agregat obcinający
Double rail endcuting

Przesuw belkowy
Belt conveyor

Dual edge tape stock unit

Agregat do podwójnego
przechowywania okleiny

Kontrola komputerowa identyfikuje
informacje z kodów kreskowych

PC control, achieve identifable label information

High Speed Automatic Edge Bander

Używanie systemu klejenia górnego oraz podwójnego 
doprowadzania obrzeży z rolki jest proste do wymiany. 
Pojemnik klejowy zamyka się , by móc doprowadzić 
obrzeża z rolki, powoduje to większą kontrolę ilości kleju, 
co zwiększa precyzyjność. Funkcja podgrzewania 
wewnątrz wałka kleju utrzymuje stabilną temperaturę i 
lepkość kleju.

Using top gluing system and dual pre-melt system, easy to 
change. Glue pot close to pre-melt, glue amount control 
more accurate. With heating function inside of glue shaft, 
to maintain a stable glue temperature and glue viscous.

Efekt 0-45 stopni oklejania sprawdza się w 
oklejaniu szerokiej gamy ukośnych obrzeży takich 
jak szu ady bez uchwytów czy gabloty itp

E�ective reduction of edgetape thread not 
completely o� after scraping, and solving the 
problem of panel drilling before edging.



KE-668JGA
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Automatyczne Okleiniarki
Automatic Edge Bander

Agregat frezowania 

Pre-milling

Agregat klejący

Gluing 

Podwójny piłkowy 
agregat obcinający

Double rail 
endcutting

Agregat piłkowy 
wstępny

R1 Trimming

Agregat piłkowy 
końcowy

R2 Trimming

Cyklina
 profilowa PVC

PVC Scraping

Agregat  polerki

Bu�ing

Kierunek standardowy

Agregat piłkowy
 zaokrąglania naroży

Corner trimming

Standard direction Agregat frezowania 

Pre-milling

Agregat klejący

Gluing 

Podwójny piłkowy 
agregat obcinający

Double rail 
endcutting

Agregat piłkowy 
wstępny

R1 Trimming

Agregat piłkowy 
końcowy

R2 Trimming

Cyklina
 profilowa PVC

PVC Scraping

Agregat  polerki

Bu�ing

Kierunek standardowy

Agregat piłkowy
 zaokrąglania naroży

Corner trimming

Standard direction

Agregat klejący

Gluing 

Agregat  polerki 2

Bu�ing 2
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To realize an e�ect on 0-45 degree edge banding, this unit is widely applies 
to the furniture bevel edge banding such as drawer without handle and cabinet door etc.

Efekt 0-45 stopni oklejania sprawdza się w oklejaniu szerokiej 
gamy ukośnych obrzeży takich jak szu�ady bez uchwytów czy gabloty itp.

Configuration features and working principle

Ustawienia i zasady pracy
Agreagat frezarki Milling unit (Tilting)
Ustawienia Configuration 

Milling unit 1: Saw blade cutters, used for outlining of lines, to prevent the working piece chipping
Agregat frezarki 1: Pilarka  przeciw odpryskom, zapobiega zarysowaniom

Milling unit 2 : Saw blade cutter + shatter, used for cutting and shattering, good for the dust removal
Agregat frezarki 2: Pilarka + dociskacz, używany do cięcia i docisku, korzystne do usuwania kurzu 

Wyświetlacz: Bezpośrednio wyświetla obrabiany element
Displayer : Directly displays the tilting angle of the working piece

Gluing and pressing unit
Agregat klejący i doprowadzania obrzeży

Klejenie i dociskanie prostych i ukośnych obrzeży
Gluing and pressing for the straight and bevel edge

Straight edge gluing : An independent gluing unit for the straight edge, 
gluing the working piece in the vertical edge

Bezpośrednie oklejanie obrzeży: Niezależny agregat klejący dla prostych 
obrzeży, okleja obrzeże pionowo

Bevel edge gluing : Adjusting the gluing angle at range of 0-45 degree, 
based on the requested tilting angle of working piece.

Klejenie ukośnych obrzeży: Dostosowuje klejenie do kąta pomiędzy 0-45 stopni, 
okleja obrzeże pionowo

Edge banding molding : Processing and molding the edge tape, to improve it’s bending performance and to attain a better adhesiveness
Modelowanie okleniarką: Przetwarzanie i modelowanie okleiny w celu polepszenia jakości przylegania okleiny

Bevel edge pressing : Bevel edge gluing and pressing at the same time, to attain a perfect edge banging e�ect., and good for the adjustment
Docisk ukośnych obrzeży: Oklejanie i docisk ukośnych obrzeży jest w tym samym czasie co daje perfekcyjny efekt i łatwy w ustawianiu

Ogrzewanie: Ogrzewanie obrabianych paneli przed bezpośrednim klejeniem w celu zwiększenia jakości klejenia
Pre-heating : Heating the working panels before straight edge gluing to improve the glue adhesiveness

Straight edge pressing : An independent unit for the straight edge pressing, pressing the edge tape tightly
Docisk prostych obrzeży: Niezależny agregat dociskający mocno obrzeże

Technical dataDane techniczne
Szerokość panelu - Panel width ≥ 135 mm

Długość panelu - Panel length ≥ 150  mm

Grubość obrzeża okleiny: 0.45 - 1.5 mm ( dla ukośnych lub częściowo ukośnych obrzeży) 
i 0.45- 3 mm (dla prostych obrzeży)
Edge tape thickness : 0.45 - 1.5 mm  ( bevel edge, part bevel edge) ; 0.45-3 mm (straight edge) 

Grubość panelu 9-20 mm( dla ukośnych lub częściowo ukośnych obrzży) i 9-40 mm ( dla prostych obrzeży)
Panel thickness : 9-20 mm (bevel edge, part bevel edge), 9-40 mm (straight edge)

Min.wymiar panelu : 150 (Dł) x 150 (Szer) mm
Min. panel size : 150 (L) x 150 (W) mm

Prędkość posuwu (feeding speed) : 12-20 m / min

Kąt pochylenia podcinacza (tilting angle range) : 0-45 ®

Ciśnienie pracy (working pressure) : 0.6Mpa

Łączna moc (total power) : 19.88 kW

Ogólny wymiar (Overall size) : 6606 x 830 x 1610 mm

Pneumatyczny agregat 
polerski

Pneumatic 
bu�ing

Cyklina płaska

Flat scraping

Cyklina profilowa PVC

PVC Scraping

Agregat piłkowy 
końcowy

Fine trimming

Agregat piłkowy 
wstępny

Rough trimming

Agregat piłkowy

End cutting End tape pressing
 snipping

Zespoł dociskowy Agregat klejący 
nierównych powierzchni

Gluing at indination
surface

Edge tape grooving

Agregat frezujący 
okleinę

Gluing at straight
surface

Agregat klejący 
powierzchni prostej

Pre-milling at 
indination surface

Agregat frezujący 
nierównych powierzchni

Agregat frezujący 
prostych powierzchni

Standard direction
Kierunek standardowy

Pre-milling at 
�at surface

Automatyczne Okleiniarki
Automatic Edge Bander

KDT-396JB

8-9



Stanowisko Pracy Dane techniczne

Dane techniczne

Agregat zaokrąglania naroży (4 narzędzia)

Frezowanie

Opatentowana technologia KDT
Gwarantowany perfekcyjny wygląd 
obrabianego elementu roboczego
Standard w 4 seriach maszyn

Na górze i dole (pionowo)
Poziomo
Opcjonalnie wewnątrz i na zewnątrz
Może mieć kilka agregatów w rzędzie

Wąska automatyczna krawędź panelu może być użyta do grubości
panelu nawet do 30 mm

Nie ma manualnych ustawień wąskiego panelu. Efektywna precyzja
i perfekcyjne zakończenie.

Trzy Dostępne Opcje 

Poziome
frezowanie

Górne 
frezowanie

Dolne 
frezowanie

Zmotoryzowane 
ustawienie grubosci Łączna moc Prędkość posuwu Grubość obrzeży Grubość panelu Długość panelu Szerokość panelu Ciśnienie pracy Minimalny wymiar panelu

L x W x H

Ogólny wymiar / Overall size
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Obwód paneli minimum 30 mm

Modele:

W30 dla wąskich elementów
W30 for narrow piece 

Automatic 0-15˚ adjustment

Work station

Patented KDT technology
Perfect look and touch work piece is 
guaranteed
Multiple options

Corner rounding ( 4 series)

Hogging / Grooving

0-15˚ automatycznych ustawień

Up or down ( vertical)
Horizontal
Optional in and out
Can have multiple unites in row

Top
hogging (T)

Horizontal
hogging (L)

Bottom
hogging (H)

Narrow panel automatic edge bander, can be used for panels as narrow as 30 mm

No manual handling of narrow panel edging any more. E�icient precise and perfect finishing.

Technical data

Motorised thickness 
adjustment Total power Feeding speed Edge thickness Panel thickness Panel length Panel width Working pressure Min. panel size

Main technical data

29.51 kW

36.29 kW

25.42 kW

16.57 kW

30.55 kW

9.66 kW

14.47 kW

10.52 kW

9160 x 870 x 1756 mm

10514 x 870 x 1756 mm

7346 x 870 x 1756 mm

6604 x 830 x 1610 mm

9130 x 830 x 1960 mm

5206 x 830 x 1610 mm

5397 x 830 x 1610 mm

4417 x 830 x 1610 mm

20-26 m/min

20-26 m/min

15-23  m/min

15-23  m/min

15-23  m/min

15-23 m/min

15-23 m/min

15-23 m/min

0.4 - 3 mm

0.4 - 3 mm

0.4 - 3 mm

0.4 - 3 mm

0.4 - 3 mm

0.4 - 3 mm

10 - 60 mm

10 - 60 mm

10 - 60 mm

10 - 60 mm

10 - 60 mm

10 - 60 mm

10 - 60 mm

10 - 60 mm

≥150 mm

≥150 mm

≥150 mm

≥150 mm

≥150 mm

≥150 mm

≥150 mm

≥150 mm

≥60 mm

≥60 mm

≥60 mm

≥60 mm

≥60 mm

≥60 mm

≥40 mm

≥40 mm

0.6 Mpa

0.6 Mpa

0.6 Mpa

0.6 Mpa

0.6 Mpa

0.6 Mpa

0.6 Mpa

0.6 Mpa

300 (L) x 60 (W) mm
150 (L) x 150 (W) mm

300 (L) x 60 (W) mm
150 (L) x 150 (W) mm

300 (L) x 60 (W) mm
150 (L) x 150 (W) mm

300 (L) x 60 (W) mm
150 (L) x 150 (W) mm

300 (L) x 60 (W) mm
150 (L) x 150 (W) mm

300 (L) x 60 (W) mm
150 (L) x 150 (W) mm

300 (L) x 40 (W) mm
150 (L) x 150 (W) mm

Model

KE-486JKP

KE-486JKGP

KE-568JS

KE-668J

KE-668JGA

KE-665

KE-658J

KE-658

Edging minimum 30 mm panels

0.4 - 3 mm

0.4 - 3 mm

300 (L) x 40 (W) mm
150 (L) x 150 (W) mm

40 mm jest opcjonalne dla serii KE-3. Standard to 60 mm. 
40 mm with is an optional for KE-3/6 series. Standart is 60 mm.

Three Choice Available



Stanowisko Pracy

Czas wymiany kleju w pojemniku zredukowany do 15 minut”; in 
Pneumatyczny system sterowania

Agregat Ogrzewający

Dodatkowe Opcje
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Kontrola pneumatyczna

Work station

Pre-Melt Unit (K)
Included a pre-melt mechanism and a quick change mechanism.
Single feed glue capacity increased to 5 kg,
Glue pot changing time reduced to as less 15 minutes

Agregat sprayu /  Spray unit

Oddziela klej od górnej i dolnej strony panelu
Separate the glue from up and bottom side of panel

/ Additional Options

Pneumatyczny system sterowania

Pneumatic control system (A)
Suitable for customized furniture production. Automatically change 
between 2 di�erent kinds of edge thickness from the HMII , more e�iciency

Wygodne dla indywidualnych zamówień produkcji mebli. 
Automatycznie zmienia pomiędzy 2 różnymi rodzajami grubości 
obrzeża z HMI, lepsza efektywność

Pneumatic control

Dodatkowe Opcje /  Additional Options

Automatic 0-15° adjustment
0-15° automatycznych ustawień

Cyklina plaska
Flat / glue scraper unit (S)

Standard / Standard Standard / Standard

Pre - milling unit 
With seperate cabin
With jumping function
Motor speed : 12.000 rpm
Motor powers : 2.2 kW x 2
Tools : Dia
Tools dimension : 125 x 65 mm

Agregat wstępnego frezowania
Z oddzielną kabiną
Z funkcją skokową
Prędkość silnika 12.000 rpm
Moc silników: 2.2 kW x 2
Narzędzia: Dia
Wymiar narzędzi: 125 x 65 mm

S



Automatyczne Dwustronne Okleiniarki

W pełni wyposażona dwustronna okleiniarka. Maszyna potrafi precyzyjnie, w pełni 
zsynchronizowanie oraz równocześnie okleić równoległe strony panelu. Jest to 
idealne rozwiązanie dla zwiększenia produktywności przy masowej produkcji 
mebli. Ustawienie panelu sterowane przemysłowo na przesuwnych 
prowadnicach. Wszystkie ustawienia są automatyczne i sterowane za pomocą 

Dane Techniczne

Szerokość Panelu

Grubość Panelu

Grubość Obrzeża

Prędkość posuwu

Ogólne wymiary
(Dł x Szer x Wys)

Kierunek standardowy

Agregat frezarki Agregat klejący Agregat obcinający Agregat pilarki 
wstępny

Agregat pilarki 
końcowej

Agregat zaokrąglania
naroży

Cyklina PVC Agregat polerki
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Automatic Double-Side Edge Bander

A fully loaded double side edge bander. The machine can accurately perform 
synchronized edge banding on parallel sided of panels. It is an ideal equipment to 
improve productivity for mass production furniture manufactures. Panel width 
adjustment is based on a heavy duty dual screw driven plus sliding guide 
mechanism. All machine adjustment are automatic and can be controlled through 
touch screen.

Technical data

Panel width

Panel thickness

Edge thickness

Feeding speed

Overal size ( L X W X H )

Standard direction

Pre-milling Gluing End cuting Rough trimming Fine trimming Corner trimming PVC Scraping Bu�ing

KDT-2468J KDT-2368J KDT-2368J KDT-2368JHH

285-2650 mm

10-60 mm

0.4-3 mm

12-20 m/min

7146 x 4400 x 1984 mm 6042 x 4400 x 1984 mm 5908 x 4400 x 1984 mm 7110 x  4400 x 1984 mm



Okleiniarki / Edge Bander

Piły Panelowe / Panel Saw

Maszyny CNC / CNC Borings

Wiertarki Przelotowe / Drilling

Linie Produkcyjne / Production Line

KDT EUROPE
Główne Biuro: 05-200 Ul. Wileńska 51 bud. B lok. 202, 05-200 Wołomin 
info@kdteurope.com 
+48 22 763 96 96 
REGON: 368364754 
NIP: 5272821920 www.kdteurope.com

Maszyny CNC / CNC Machines


