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Projektor laserowy LP-HFD2 z wielokolorową 
projekcją
Dla Penny Gondek targi DREMA 2016 były w tym roku kolejną dobrą okazją do świętowania 25-letniej, jubileuszowej działalności na 
rynku. Na stoisku oprócz znanych i docenianych marek zaprezentowała ona także nowości produktowe i technologiczne  wdrażane 
specjalnie w trosce o ciągłe podwyższanie jakości i konkurencyjności swoich klientów. Tegoroczną nowością przedstawioną na 
targach był trójkolorowy projektor laserowy 2D firmy Z-LASER. 

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna

Piotr Kmiecik

Oferta zaprezentowana na 
targach
- Organizacja tegorocznej DREMY by-
ła na bardzo wysokim poziomie. 80 
proc. odwiedzających nasze stoisko 
stanowili nowi klienci, co nas szcze-
gólnie cieszy i napawa pozytywnymi 
myślami o planach na przyszłość. W 
najbliższym czasie weźmiemy udział 
także w targach z branży meblowej. 
Głównymi produktami, które przed-
stawiliśmy, były m.in.: pilarka wie-
lotarczowa dwuwałowa model PWR 
412, pilarka wielotarczowa jednowa-
łowa model PWR 421 oraz urządze-
nie centrujące do tych maszyn znane-
go producenta na rynku światowym 
TOS SVITAVY. Cieszyły się one bar-
dzo dużym zainteresowaniem. Po-
za tym zaprezentowaliśmy technikę 
pakowania, odpylania, a także tech-
nikę ostrzarek do pił trakowych. Na 
naszym stoisku nie mogło zabraknąć 
produktów z oferty ISELI (ostrzarki do 
pił trakowych) oraz EBLH (technika 
odpylania). Niewątpliwie jednak na-
szą tegoroczną nowością zaprezento-
waną na targach był projektor lase-
rowy 2D trójkolorowy marki Z-LASER 
- mówi Mariusz Chrzan, doradca tech-
niczny w firmie Penny Gondek.

i pianki, czyli wszędzie tam, gdzie 
trzeba jakiś element rozdzielić. Urzą-
dzenie pracuje z bardzo dużą dokład-
nością. Nowością w LP-HFD2 jest tak-
że to, że w porównaniu z poprzednimi 
urządzeniami, obraz jest stabilniejszy, 
a jego jakość i widoczność są lepsze. 
Na DREMIE to urządzenie było jeszcze 
prototypem. Obecnie LP-HFD2 znalazł 
się już w naszej ofercie produktowej. 
Jest bardziej wytrzymały w porówna-
niu z poprzednimi wersjami - mówi 
Dorota Czerska, asystent dyrektora ds. 
współpracy z zagranicą w firmie Pen-
ny Gondek i dodaje:

- Jesteśmy otwarci na indywidualne 
zamówienia ze strony klienta. W na-
szych urządzeniach najważniejsza 
jest dokładność pracy lasera, dlatego 
też ciągle podążamy w kierunku za-
pewnienia jak najwyższej stabilności 
obrazu, jednolitej i dokładnej linii oraz 
wysokiej jakości wiązki. Poza tym 
chcemy także zwiększać żywotność 
lasera przy jednoczesnym zmniejsza-
niu gabarytów produktu. Mniejsza 
wielkość projektora sprawia, że jest 
on rzadziej narażony na uderzenia czy 
przesunięcia, na co zwracają uwagę 
klienci. Dioda w laserze jest dodatko-

wo wzmocniona, co przekłada się na 
wyższą jakość świecenia, a także  ży-
wotność. Obsługa urządzenia opiera 
się na dołączonym programie LPM i 
jest stosunkowo prosta. Projekcja od-
bywa się w skali 1:1. Program LPM 
wczytuje większość plików, w których 
klienci zapisują swoje obrazy, a na-
stępnie wywołuje je na dany materiał, 
przez cały czas trwania jego obróbki. 
Zmiana na kolejny obraz polega na po-
jedynczym „kliknięciu” na klawiatu-
rze. W opcji jest również sterowanie 
pilotem, gdzie pod klawiszami od 1 do 
5 są umieszczone wczytane obrazki.

Projektor laserowy LP-HFD2
- Prezentowany na targach DREMA 
2016 projektor laserowy LP-HFD2 z 
wielokolorową projekcją zatrzymy-
wał wzrok wszystkich tych, którzy 
przechodzili obok naszego stoiska. 
Urządzenie stanowi swego rodza-
ju ciekawostkę polegającą na tym, że 
posiada ono dwa źródła światła. Do-
tychczas pracowaliśmy z projekto-
rami, które miały wybrane źródło 
światła, tzn. zielone albo czerwone. 
Teraz w obudowie modelu LP-HFD2 
mamy dwie diody i w efekcie uzysku-
jemy obraz w kolorze czerwonym (638 
nm), zielonym (520 nm), a po zmie-
szaniu tych dwóch barw - w poma-
rańczowym. W związku z tym klient 
może pewnym elementom swoje-
go pliku nadać kolorystykę zmienną 
do tej części obrazu, która ma się wy-
różnić na tle całego obrazka. Ułatwia 
to pracę z takim właśnie wyświetlo-
nym na projektorze obiektem. Tę no-
wość kierujemy szczególnie do pro-
ducentów mebli. Jest to bardzo dobre 
rozwiązanie z tego tytułu, że poszcze-
gólne elementy takiego mebla do roz-
kroju mogą być różnie oznaczane kolo-
rami. Dotyczy to także rozkroju skóry 
(w przypadku mebli tapicerowanych) 

Dla Penny Gondek targi DREMA 2016 były w tym roku kolejną dobrą okazją do świę-
towania 25-letniej, jubileuszowej działalności na rynku.                           Fot. Piotr Kmiecik

Pilarka wielotarczowa dwuwałowa PWR 412 przeznaczona jest do masowej produk-
cji listew i graniaków z przestruganych lub niestruganych bali przy użyciu dwóch 
sprzęgów piłowych. Możliwa jest również praca pilarki z wykorzystaniem tylko 
jednego wału piłowego                                                                                                     Fot. Piotr Kmiecik

Nowo prezentowany projektor LP-HFD2 w porównaniu z kon-
wencjonalnym laserem wyposażony jest w diodę pracującą na 
nowo opracowanych włóknach. Daje to możliwość bardzo per-
cyzyjnego wyświetlania konturów obrazów wielokolorowych 
na różnych materiałach.                                                   Fot. Piotr Kmiecik

Penny Gondek w ofercie posiada stoły szlifierskie 
umożliwiające obniżenie poziomu zapylenia w strefie 
szlifowania poniżej 0,5 mg/m3 powietrza.h.                          
                                                                                                          Fot. Piotr Kmiecik

Pilarka wielotarczowa jednowałowa model PWR 421 przeznaczona jest do przemysłowego przerobu pryzm, bali lub desek na 
listwy, łaty lub lamele przy pomocy sprzęgu wielopiłowego.                                                                                                                          Fot. Piotr Kmiecik

37 


