
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



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
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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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Wyposarzenie dla automatycznych linii produkcyjnych

Podajnik (suwnica)

Najpierw zakończenie dla krótkich boków potem dla długich

Najpierw zakończenie dla długich boków potem dla krótkich

Automatyczne piętrowanie(suwnica)

www.kdteurope.com 47-48

Automatic line equipment

Auto feeder (Gantry)

Auto stacker (Gantry)

Edging short side first, then long side

Edging long side first, then short side

Automatyczny przenośnik (90° stopni)
Auto conveyor (90° turns)
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Wyposarzenie dla automatycznych linii produkcyjnych

Automatyczny podajnik(Rama, Okleiniarka) Automatyczny przenośnik

Automatyczne układanie (Rama, Okleiniarki)

KDT-xxxA model wymaga otwór w podłodze

Rozmiar stołu / Table size

Długość panelu / Panel length

Szerokość panelu / Panel width

Grubość panelu / Panel thickness

Wysokość piętrowania / Stack height

Łączna moc / Total power

Waga maszyny / Machine weight

Cykl pracy / Working cycle

www.kdteurope.com 49-50

Auto stacker (Frame, edge bander)

Auto feeder (Frame, edge bander)

Automatic line equipment

Auto conveyor

KDT-xxxA model require a pit in the �oor

KA-286/996 KA-288-998 KA-633D KA-530/532 KA-603D KA-606D

2440 x 1000 mm

300 - 2400 mm

300 - 800 mm

10 - 60 mm

1300 mm

1500 kg

12 / min

300 - 2400 mm 300 - 2400 mm 300 - 2400 mm 300 - 2400 mm 300 - 2400 mm 300 - 2400 mm 300 - 2400 mm

300 - 800 mm300 - 800 mm

10 - 60 mm 10 - 60 mm 10 - 60 mm 10 - 60 mm 10 - 60 mm 10 - 60 mm 10 - 60 mm

2440 x 800 mm 2440 x 800 mm 3000 x 1270 mm 3000 x 2700 mm 3000 x 2700 mm 3000 x 2700 mm 3000 x 2500 mm

300 -2400  mm 300 -2400  mm 300 -2400  mm 300 -2400  mm300 - 1200 mm

1300 mm 1300 mm

8.1 kW 8.1 kW 8.1 kW 1.5 kW 2.25 kW 8.1 kW 0.75 kW 2.25 kW

1500 kg 1500 kg

12 / min 12 / min

Dane techniczne
Technical data

KA-280/990 KA-633
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