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Guangzhou KDT Machinery Ltd., z główną siedzibą zlokalizowaną w strefie rozwoju 
technologicznego Guangzhou założonej w 2006 roku, która jest oficjalnym członkiem Shenzhen SME 
(W skrócie HYSK Stock code: 002833).

KDT skupia się na innowacjach i ciągłym rozwoju automatyzacji i sprzętu CNC jak również integracji 
maszyn z oprogramowaniem, oferując pełny zakres rozwiązań maszyn CNC dla mebli oraz 
automatycznych lini produkcyjnych.

Dzięki ciągłemu doskonaleniu innowacyjnych technologii, dokładnemu zarządzaniu liniami 
produkcyjnymi i wysokim standardem obsługi klienta, KDT dostarcza maszyny do obróbki drewna do 
producentów mebli w więcej niż 40 krajach na świecie.
Firmę wyróżnia niezależny rozwój technologii oraz system zarządzania jakością, posiadając również 
oddział Badań i Rozwoju, którego zespół składa się z wysoko utalentowanych osób w kraju i za 
granicą.

KDT zostało wyróżnione nagrodą ,, Wojewódzka przedsiębiorczość technologii i rozwoju w 
Guangdong`` i uzyskało certyfikat ,, Centrum Rozwoju technologii inżynierskiej w Guangdong``. 
Firma brała udział w wielu projektach rozwoju wspieranych przez rząd i osiągnęło aż 37  patentów na 
wynalazki i 14 autoryzacji na prawa autorskie własnego oprogramowania. Szczególnie w tworzeniu 
jednostek KDT ukończyło 4 rewizje standardów przemysłowych.

Z obietnicą ,, współpracy win-win`` i ,, wnoszeniem wartości``, KDT zostało przyjaciółmi i partnerami 
wielu firm, które razem z KDT dążą do świetlanej przyszłości.

Główna siedziba oraz centrum Badań i 
Rozwoju Guangzhou Co.,Ltd

Oddział Chengdu KST Machinery Co.,Ltd Centrum Technologii i Maszyn w Guangzhou

Na temat KDT
About KDT

KDT PRODUKCJA
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Guangzhou KDT Machinery Ltd., with its headquarters located in Guangzhour economic and 
Technological Development Zone and founded in 2006, is a listed member in the Shenzen SME (Short 
name: HYSK, Stock Code: 002833).

KDT has been focusing itselft on the innovation and research of the automatic and CNC equipment as well 
as on the machines assembly and software integration, o�ering a solution to full range of CNC furniture 
equipment and automatic production line.

With its sustainable innovation on technology, fine management on the production and high quality in 
service, KDT has been supplying its woodworking machinery to the furniture manufacturers in more than 
40 countries and has been widely asknowledged by the industry.

KDT`s core competitiveness is its independent technology development and quality management system. 
It constitues a high level Research and Development group through training and introducing high quality 
professional talents at home and abroad.

KDT won the honors as “Guangdong provincial enterprise technology research center”, and was certified as 
“Guangdong engineering technology research center”. It participated in many research projects supported 
by the government and has achieved 37 invention patents and won 14 authorizations of the software 
copyright. Particularly, as the main drafting units, KDT has accomplished 4 revisions of industry standards.

What its promise to “Win-win cooperation” and “Value creation”, KDT welcomes more friends to get know 
about and become partners to make a bright future with each other.
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Kierunek standardowy

Agregat pneumatyczny 
polerki

Wysokoprędkościowy 
agregat zaokrąglania 

naroży

Agregat frezowania 

Pre-milling

Dorpowadzanie 
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

Wprowadzenie górnego systemu klejenia i podwójnego 
doprowadzania obrzeżt z rolki jest proste do wymiany.  
Pojemnik kleju zamyka się, żeby doprowadzić obrzeża z 
rolki co jest bardziej precyzyjne. Z systemem ogrzewania w 
wałku klejowym utrzymuje się stałą 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.

Efektywna redukcja zużycia nieskończonej okleiny 
po cyklinowaniu oraz rozwiązuje problem 
wiercenia panelu przed oklejaniem.

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

Bu�ing

Cyklina
 profilowa PVC

PVC Scraping

Agregat piłkowy 

R1 Trimming

End cutting

Kierunek standardowy

Agregat klejącyAgregat dolnego 
podcinacza

Bottom hogging Trimming

Piłkowy 
agregat obcinający

Gluing

Standard direction
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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
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Stanowisko Pracy Dane techniczne

Dane techniczne

Agregat zaokrąglania naroży (4 serie)

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

www.kdteurope.com 13-14

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

25.03 kW

22.11 kW

25.42 kW

16.57 kW

11.12 kW

9.66 kW

14.47 kW

10.52 kW

13.01 kW

12.39 kW

9.06 kW

9160 x 870 x 1695 mm

7346 x 870 x 1695 mm

7346 x 870 x 1695 mm

6604 x 830 x 1610 mm

5659 x 830 x 1610 mm

5206 x 830 x 1610 mm

5397 x 830 x 1610 mm

4417 x 830 x 1610 mm

4994 x 830 x 1610 mm

4612 x 830 x 1610 mm

3938 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

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

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

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

≥150 mm

≥150 mm

≥150 mm

≥60 mm

≥60 mm

≥60 mm

≥60 mm

≥60 mm

≥60 mm

≥40 mm

≥40 mm

≥40 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

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

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

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

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

Model

KE-486JK

KE-386JK

KE-568JS

KE-468J

KE-468

KE-465

KE-368J

KE-368

KE-365J

KE-365H

KE-365

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 series. Standart is 60 mm.

Three Choice Available



Stanowisko Pracy Dane techniczne

Dane techniczne

Agregat zaokrąglania naroży (4 serie)

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

www.kdteurope.com 13-14

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

25.03 kW

22.11 kW

25.42 kW

16.57 kW

11.12 kW

9.66 kW

14.47 kW

10.52 kW

13.01 kW

12.39 kW

9.06 kW

9160 x 870 x 1695 mm

7346 x 870 x 1695 mm

7346 x 870 x 1695 mm

6604 x 830 x 1610 mm

5659 x 830 x 1610 mm

5206 x 830 x 1610 mm

5397 x 830 x 1610 mm

4417 x 830 x 1610 mm

4994 x 830 x 1610 mm

4612 x 830 x 1610 mm

3938 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

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

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

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

≥150 mm

≥150 mm

≥150 mm

≥60 mm

≥60 mm

≥60 mm

≥60 mm

≥60 mm

≥60 mm

≥40 mm

≥40 mm

≥40 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

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
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150 (L) x 150 (W) mm

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

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

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

Model

KE-486JK

KE-386JK

KE-568JS

KE-468J

KE-468

KE-465

KE-368J

KE-368

KE-365J

KE-365H

KE-365

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 series. Standart is 60 mm.

Three Choice Available



Stanowisko Pracy

Składa się z jednostki ogrzewającej oraz z mechanizmu szybkiej wymiany
Pojemność pojedynczego klejenia zwiększa się do 5kg
Wymiana kleju z pojemnika zmniejsza się do 15 minut

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 
ohrzeża 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)

Standart / Standard Standart / 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 silnikaL 12.000 rpm
Moc silników: 2.2 kW x 2
Narzędzia: Dia
Wymiar narzędzi: 125 x 65 mm

S
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Okleiniarki / Edge Bander

Piły Panelowe / Panel Saw

Maszyny CNC / CNC Machines

Wiertarki Przelotowe / Drilling

Linie Produkcyjne / Production Line

KDT EUROPE
Główne Biuro : 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 Nr lokalu:700 
info@kdteurope.com 
+48 22 487 11 34 
REGON : 368364754 
NIP : 5272821920 www.kdteurope.com


