SOEST
Machines voor de parket industrie
Alle machines zijn beschikbaar voor demonstratie in onze testruimte

SOEST

Ingenieursbureau & Handelsonderneming B.V.
Soest heeft een uitgebreid programma machines tentoongesteld in Wormerveer (NL).
Lak, olie, beits of loog kan worden aangebracht op houten vloerdelen middels walsmachines of spuitautomaten.
Na het aanbrengen van het materiaal is het heel belangrijk deze zeer gelijkmatig uit te poetsen om aan hoge
kwaliteitseisen te voldoen. Afhankelijk van het materiaal, kunnen de houten vloerdelen gedroogd worden in droogrekken of direct in lijn door een Ultraviolet droogtunnel. Ook voor borstelen en structureren heeft ons bedrijf een
uitgebreid programma.
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Aanbrengen en uitpoetsen
De RC en RCR walsmachines zijn gebouwd volgens
het principe: sterke en stabiele machine constructie,
snel reinigen en kleur wisselen. Het snel wisselsysteem van de walsrol minimaliseert productie verliezen wanneer de walsrol gewisseld moet worden voor
een ander type rol of wanneer deze beschadigd zou
zijn. Middels een handwiel kan de as van de wals
worden uitgedraaid waardoor de walsrol, zonder
gereedschap, eenvoudig kan worden uitgenomen.
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De Soest uitpoetsmachine VP-2-400 poetst de lak,
olie, beits of loog uit door middel van pads.
Het grote voordeel van pads ten opzichte van
borstels is dat deze zeer snel wissel -en reinigbaar
zijn bij kleurwissel.

VP

De machine bestaat uit een zeer stabiel basisframe
voorzien van een antislipband. 2 padunits en een
borstel worden standaard op deze machine geleverd.
De borstel verwijdert eventuele pigmentstrepen.
De uitpoetsmachine kan geleverd worden met verschillende combinaties pads en borstels. De transportband is regelbaar in snelheid en uitgevoerd met
snel verstelbare zijgeleidingen. Snelle kleurwissel en
zware constructie zijn de sleutels van succes van
deze machine. De VP machine werk perfect achter
de Soest RC walsmachine.

De automatische spuitmachine, type AS, is ook
geschikt voor het aanbrengen van olie, lak, beits of
loog. Deze machine is speciaal gebouwd geprofileerde werkstukken te spuiten, maar ook (verouderde
en geborstelde) vloerdelen kunnen hiermee perfect
behandeld worden. Standaard is de machine uitgevoerd om met maximaal 4 spuitpistolen te spuiten.
De spuitpistolen worden door fotocellen en timers
automatisch gestart en gestopt om onnodige overspray te voorkomen. De overspray wordt opgevangen en kan eventueel worden hergebruikt.
De machine beschikt over een filterunit welke eenvoudig kan worden aangesloten op een afzuiging.
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SBN

Borstelen
Om gestructureerde vloerdelen te creëren, heeft
Soest de borstelmachine type SBN in haar programma. De machine is leverbaar met 1, 2 , 3, 4, 5 of 6
borstels gemaakt uit brons of speciaal nylon met
silicium carbide. Elke borstelunit is voorzien van
drukrollen om wegslaan van het hout te voorkomen.

Borstelen

Verouderen
De machine bewerkt het hout op een manier waardoor
het lijkt of het hout al vele jaren is gebruikt.
Door te variëren met de snelheden, de toegepaste druk
op het hout en de toegepaste onderdelen kan de klant
naar eigen wens het aantal beschadigingen, het soort
en de diepte van de beschadigingen bepalen.

AM

Uniek aan deze verouderingsmachine is dat de planken
in doorloop kunnen worden behandeld en de beschadigingen volledig willekeurig worden aangebracht.
Er is na behandeling van het hout geen repeterend
patroon zichtbaar.

Droging
Economische droogtunnel voor transparante of gepigmenteerde UV
lak of olie. Geschikt om in lijn te staan met de Soest wals en uitpoetsmachine. De machine kan worden uitgevoerd met verschillende
combinaties lampen. Standaard beschikt deze over 1 gallium lamp en
2 kwik lampen, alsmede een vol en half waarde vermogenschakeling.

UV

Lijmen
Lijmmachine, type DRM, eenvoudig model machine voor het enkel of
dubbelzijdig aanbrengen van lijm op diverse materialen zoals hout,
fineer, multiplex, karton e.d. Machine uitvoeringen voor alle lijm typen
zoals PVAc, EPI, UF, 1 –en 2 componenten PU lijm.

DRM

Persen
Vlak of doorlooppersen voor houtenvloerdelen of panelen in alle gewenste maatvoeringen.

T

Schuren
Soest schuurmachines type VD zijn leverbaar in diverse uitvoeringen en o.a. geschikt
voor het kalibreren van houten vloerdelen of panelen, het schuren van fineer of om
te kunnen lakschuren. De schuurmachines kunnen uitgevoerd worden met maximaal
4 schuuraggregaten in een werkbreedte van 600 - 1.300 mm.
VD

Test ruimte
Service en ondersteuning vormen essentiële uitgangspunten van onze bedrijfsfilosofie, welke direct begint bij het eerste
contact tot ver na de levering van onze machines. Ter ondersteuning beschikt Soest derhalve over een zeer uitgebreide testruimte waar vele machines staan opgesteld. De klant kan aldaar met zijn eigen materialen komen om de voor haar beste
oplossing te realiseren.
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