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Speciale editie
LIGNA 2019

MAKING MORE OUT OF WOOD
Zo stelt de LIGNA vakbeurs zich aan ons voor. Het is sowieso het belangrijkste evenement voor de 
houtverwerkende industrie wereldwijd. Alle vooraanstaande ondernemingen uit de sector 
zullen op de afspraak zijn. De LIGNA is dé internationale vakbeurs bij uitstek, waarop technologie-
en, processen en producten op de voorgrond staan.

Hou er rekening mee dat de thematische indeling in hallen gewijzigd werd, zodat bijna alle expo-
santen naar een andere plek moesten verkassen.

Het Noblesse team verhuist voor een week naar 
Hannover. Wij zullen u graag verwelkomen op de 
stands van onze fabrikanten. Er staat immers heel 
wat te gebeuren en er zijn zoals steeds veel nieu-
wigheden. Indien u iets speci�eks op het oog hebt, 
dan verzoeken wij u vriendelijk met ons contact op 
te nemen om een afspraak te maken op de stand 
van uw keuze.

Mocht u nog niet over toegangskaarten be-
schikken, dan kunnen wij u misschien nog helpen. 
Deze zijn nu nog uitsluitend te verkrijgen onder de 
vorm van “links”, waarmee u zich vooraf kunt regis-
treren. Het toegangsticket, dat u dan zelf afdrukt, 
verschaft u toegang tot de Ligna. Stuur ons a.u.b. 
uw aanvraag per email toe op ligna@noblesse.be.

In de mate van het mogelijke sturen wij u de ge-
vraagde links toe. In dit nummer van Noblesse Info 
trachten we u interessante informatie te verstrekken 
ter voorbereiding van uw bezoek.

Wij wensen u daarbij veel leesgenot.
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Hal 12
Stand D15

Mobiele en stationaire “zuivere lucht” en normale afzuigingen met 
of zonder automatisch brandblussysteem, briketteerpers, enz.

De Al-Ko toestellen zijn ook op meer dan 20 stands
van toonaangevende fabrikanten in werking te bezichtigen.

Power Unit 250

Klassieke machines
Formaatzagen, vandiktebanken, schaafbanken, toupie, ….

De Casolin machines worden gekenmerkt door een uitzonderlijke kwaliteit.  Het aanbod standaardmachines is erg 
volledig en kan, dankzij een grote �exibiliteit in de keuze, dikwijls aan speciale wensen aangepast worden.

Hal 12
Stand B50

Hal 25
Stand G23

Boomzagen.

Op de stand krijgen we zo’n ASTORE met maar liefst 3 
modules te zien, in een schuine opstelling.  Ook de staander 
(STT160) en de slabber (STL700) staan schuin.

Belangstelling verzekerd.

Falco in schuine opstelling
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Schaaf- en pro�leermachines.

De vierzijdige schaafmachines van Gau Jing worden gekenmerkt door hun
stabiliteit, doordat de complete onderbouw van de schaafmachine van gietijzer is 
vervaardigd en uit één stuk bestaat.
Dit merk staat ook sterk in breder schaafwerk (300mm en meer).

Type GL

GAU JING

Hal 27
Stand E03
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Hal 12
Stand D16

Kantenaanlijmmachines.

De Hebrock kantenaanlijmers geven blijk van kwaliteit, no-nonsensetechniek
en eenvoud van regeling. Zij zijn qua betrouwbaarheid en
gebruiksvriendelijkheid niet te overtreffen. Duitse kwaliteit op haar best.

Enkele nieuwigheden in de uitvoeringen van de machines zijn aangekondigd.

CHX840.

Hal 27
Stand B60

Slijpmachines voor bandzaagbladen
en HM-cirkelzaagbladen.
Alle materieel voor de slijperij. 

De �rma Vollmer, Biberach heeft zich op 100 jaren tijd,
ontwikkeld tot één van de grootste fabrikanten van
machines en systemen voor de bewerking van
gereedschappen en zaagbladen.
De verschillende afdelingen van Vollmer bieden een
hoogtechnologisch machineprogramma aan, zowel
wat betreft de slijpmachines voor
HM-cirkelzaagbladen, alsook wat betreft
de erodeermachines voor PKD-gereedschappen.
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Messenslijpmachines.

Deze specialist inzake 
messenslijpmachines toont 
verschillende types uit zijn gamma.

Hal 27
Stand B55

Type KS250

Hal 27
Stand B20

CNC-afkortzagen, kantrechtbanken,
meerbladcirkelzagen, platenopdeel-
zagen.

Deze Duitse specialist van de cirkelzaag-
technologie brengt een volledig werkende 
opstelling met Q805, scanner en C14.

Naast deze indrukwekkende opstelling, 
presenteert PAUL verschillende andere
kantrechtbanken en meerbladzagen, alsook 
een keuze hoogperformante afkortzagen.

FG
L50

Horizontale boomzagen.

Mebor presenteert op de “Freigelände”
(in open lucht) verschillende types.

Bijvoorbeeld het type
HTZ1400 Extreme 20 voor stamdiameters

tot 2m. Deze machine is uiteraard
bedoeld voor tropisch hardhout.

Verschillende toepassingen
kunnen live in werking gezien

worden.

Mebor presenteert op de “Freigelände”

HTZ1400 Extreme 20 voor stamdiameters

Type HTZ 1300 SP+

Type C11 KE

Hal 27
Stand B20

Type C11 KE

 opstelling, 
presenteert PAUL verschillende andere
kantrechtbanken en meerbladzagen, alsook 
een keuze hoogperformante afkortzagen.
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Hal 25
Stand H25

Mobiele en stationaire afkortkettingzagen voor 
het afkorten van stammen en/of houtpaketten.
Zaagkettingen en geleiders.

De Oostenrijkse fabrikant PRINZ is een specialist op
het vlak van de kettingzaagtechniek. Hun
zaagmachines zagen niet enkel hout. 
Papier, zacht gesteente, gipskarton en metselwerk
komen ook in aanmerking. Type TWIN-L
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Hal 25
Stand G06

Vier MHS9 zaageenheden in lijn

Type ST100R

Bandherzaagmachines. 

Opties: centreerinrichting, kantelbare zaageenheid, twinopstelling,
horizontale opstelling, enz.

Stenner stelt dit jaar een horizontale bandherzaag type MHS9 
tentoon met 3 zaageenheden.
Ook een ST100R bandherzaag met interessante opties.
Beide machines met zaagbladbreedte 100mm.

Hal 27
Stand D04

Langscirkelzaag type Arrow I

Langscirkelzagen, manuele
en CNC-afkortzagen.

Störi Mantel stelt een FLS ECO langscirkel-
zaag tentoon. Deze kwalitatief hoogstaande 
machine wordt zeer prijsgunstig aangeboden.
Deze �rma presenteert ook haar stabiele 
afkortzagen, al dan niet met optimalisatiemo-
gelijkheden.
Ook de nieuwe sturing voor de KP500 & 900 
is te zien.
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Verticale paneelzagen.

Striebig legt dit jaar de klemtoon op de verscheidenheid van bewerkbare 
materialen. Naast uiteraard de houten platen, kunnen Striebig machines 
uitgerust worden voor het zagen van sandwichpanelen, composietplaten 
of ook aluminiumplaten. Buiten het doorzagen, kunnen ook groeven 
getrokken worden. Kom dit bekijken op de Striebig stand.

Uiteraard komen de verschillende modellen Compact, Standard, Evoluti-
on, Control en 4D ruim aan bod. Het zelfdragende, uit één stuk gelaste 
zaagraam van deze machines garandeert een decennialange levensduur 
en de hoogste precisie (1/10 mm).

De verticale zaagtechnologie wordt steeds verder geoptimaliseerd. Uw 
bezoek loont gegarandeerd de moeite.

Hal 12
Stand B40

Flex P 40M
voor het maken van bruggen

Hal 27
Stand B12

Spijkerlijnen voor paletten.
Volledige zaaglijnen voor palettenhout.
Meerbladzagen met enkele en dubbele as.
Afkortzagen voor houtpakketten.

De aandacht gaat vooral naar de gloednieuwe Flex P 40M 
spijkermachine met snelle instelling. Met deze machine worden 
bruggen gemaakt. Een prachtige aanvulling om in combinatie 
met de Flex 50M voor dekken te werken. Deze machines zijn 
gebaseerd op de Storti Flex technologie met hoge automatise-
ringsgraad bedoeld voor middelgrote series.

Naast deze beide spijkermachines toont Storti ook een 
6 assen- en een 4 assenrobot voor de automatische handling 
van half-afgewerkte producten in palletfabricatielijnen.

Compacte CNC bewerkingscenters
De meeste �exibele machine in zijn range

• Alle bewerkingen in één enkele doorvoer
• Optimalisatie en opdelen  X en Y 
• Bar Nesting
• Boorfunctie 5 zijden en groeven zagen op de X-as
• Freesbewerking langs de 4 zijden en oppervlakten
• En zoveel meer.

Hal 11
Stand B62
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MEER DAN 40 JAAR BANDZAGENSERVICE                        

Zullen wij 

ook uw 

bandzagen 

slijpen en 

richtcenteren?

De enige bandzagenservice in de wereld 
uitgerust met 3 Vollmer Richtcenters*.

* Een Richtcenter is een automatische planeer- en strekmachine voor bandzaagbladen

NOBLESSE BENELUX N.V.
INDUSTRIEPARK 
NERINGSTRAAT 2 
1840 LONDERZEEL

TEL.: 052 30 09 81
FAX: 052 31 94 13

www.noblesse.be 
info@noblesse.be
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Slijpmachines voor bandzaagbladen

KOHLBACHER is uitgegroeid tot een toonaangevende 
specialist in deze nichemarkt. Dit bedrijf heeft een fraai 
assortiment aan slijpmachines in de aanbieding, gaande 
van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde. 
Voor elk budget biedt deze fabrikant een oplossing. De 
basisversies zijn zo volledig dat er nauwelijks nog opties 
moeten voorgesteld worden.

Hal 25
Stand M21
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Hoge nauwkeurigheid en dit voor vele jaren.
Jazeker, ook in de schrijnwerkerij kan een Striebig uitstekende 
diensten bewijzen. In het begin is wellicht elke machine relatief 
nauwkeurig. Een sterk punt waartoe Striebig zich verbindt, is 
dat de precisie van één tiende millimeter per meter zaaglengte 
ook doorheen de jaren behouden blijft. Dit wordt mogelijk door-
dat het kader uit één stuk gelast is, wat een zeer grote stabiliteit 
met zich meebrengt. De bovenste rail is daarenboven gefreesd 
tot op één honderdste van een millimeter.

Uitstekende oplossing voor het verzagen van grote-
re platen.
Hebt u al eens een grote plaat op een horizontale paneelzaag 

gelegd? Het is geen gemakkelijke karwei, zware platen kun-
nen met een knal op het werkblad terechtkomen of ze kunnen 
schade oplopen doordat ze over de machine moeten worden 
geschoven. Deze formaatzagen zijn eerder geschikt voor klei-
nere platen.
Op een verticale paneelzaag kan de (grote) plaat vlot en net-
jes tegen het kader geplaatst worden. Dit kader staat 7° schuin, 
zodat de plaat er stabiel op rust. Minder beschadigingen van 
de te verzagen beklede platen zijn het resultaat.

De kwaliteit van het Striebig assortiment berust op 3 pijlers: 
de grote stabiliteit van de machines, de gegarandeerde nauw-
keurigheid en de optimale gebruiksvriendelijkheid. Daarenbo-
ven bieden wij u een totale service: installatie, onderhoud, 
verhuizing, revisie, enz. door ervaren techniekers, die regelma-
tig op scholing gaan in de fabriek en beschikken over een grote 
voorraad onderdelen.

STENNER wordt reeds meer dan 60 jaar verdeeld door 
Noblesse Benelux. Dit is een uniek toonbeeld van continuïteit, 
kwaliteit en ervaring. Het resultaat hiervan merken we aan de 
honderden machines in de markt en aan de totaalservice, 
waar de klant op kan rekenen: onderhoudscontracten, band-
zaagbladen, bandzagenservice met ophaaldienst, afdraaien 
zaagwielen, variabel toerental, advies, rollentafels, enz.

De bandherzagen van Stenner zijn nog steeds stuk voor stuk 
zware, professionele machines. Alle functies en onderdelen, zo-
als de pneumatische zaagbladspanning, de multirollengeleider, 
de zaagbladdrukgeleiders, het schuinzagen en het smeer- en 
reinigingsysteem, getuigen van een hoogstaande uitvoering. De 
vlakke-vloer-modellen behoeven geen funderingsput.

Het type ST100R is meestal uit voorraad leverbaar en wij orga-
niseren graag voor u zaagtests met uw eigen hout.

EEN STRIEBIG? OOK VOOR PRECISIEWERK!

NA 60 JAAR, NOG STEEDS DE TOP

Type Compact

“Zeer nauwkeurig, 
technisch perfect.”

Werner Kennes, Sales Manager

Type ST100R“Een bewezen
kwaliteit en service.”

Bert Wittevrongel, Product Manager




