
Firma Rouweler Beton wchodzi w skład Grupy Morssinkhof,
dostawcy wysokojakościowych produktów betonowych 
do realizacji obiektów reprezentatywnych, komunalnych 
i prywatnych. Grupa Morssinkhof, pod nazwą Brinkman
baksteencentrum, dostarcza klinkier i płytki do wykań cza -
nia elewacji i podłóg, a pod nazwą TuinVisie pełny asorty-
ment do wyposażenia ogrodowego. Grupa zatrudnia 190
pracowników w sześciu zakładach produkcyjnych i pun-
ktach sprzedaży. 

Dostarczona instalacja do firmy Betonwarenindustrie Rouwel-
ler B.v. a Enter DC w Holandii jest nowoczesna i niezwykle
funkcjonalna. W ciągu jednego cyklu pracy jest w stanie rozłu-
pywać bloki pod kątem 90 stopni bez konieczności zastoso-
wania drugiej maszyny. Stół obrotowy umożliwia obrócenie
bloków i umieszczenie ich pod nożem pozwalając na rozłupa-
nie również dwóch pozostałych bloków. 

Zwarta budowa modelu TS pozwala na zastosowanie instala-
cji również w niewielkich przestrzeniach. Jak wszystkie mode-
le Techno Split, łuparka ma podwójną konstrukcję nośną
gwarantującą jej stabilność i wytrzymałość, jak również do-
skonałe prowadzenie obrabianego materiału, pozwalające na

uzyskanie znakomitych wyników produkcji jak i znaczne wy-
dłużenie okresu eksploatacji samej instalacji. Precyzyjność
działania każdego przenośnika i co się z tym wiąże przesuwu
drążków popychacza zamontowanych na linii łańcuchowej, są
możliwe dzięki zastosowaniu wysokojakościowych motore-
duktorów oraz falownika firmy SEW Eurodrive. 

Instalacja może pracować zarówno w trybie ręcznym, półau-
tomatycznym jak i automatycznym. Automatyczny cykl pracy
pozwala na łupanie wyrobów betonowych o różnych formach
i wymiarach oraz natychmiastową selekcję produktu, odrzuca-
jąc te elementy, które nie odpowiadają standardom jakości. Za
obsługę linii jest odpowiedzialny jeden operator (1), nadzoru-
jący pracę całej linii. 

Załadunek materiału

Bloki betonowe (2) są ładowane na stół (3) przenośnika wej-
ściowego za pomocą kleszczy (4) należących do zautomaty-
zowanej linii umieszczonej przed instalacją do łupania.

Cykl pracy

Operator (1) włącza cykl pracy z pulpitu sterowniczego P1 (5).
W celu rozpoczęcia pracy muszą być spełnione następujące
warunki:
• Opróżniona linia i komponenty mechaniczne ustawione 

w pozycji pracy.
• Uaktywnione urządzenia awaryjne.

Popychacz (6) ustawia bloki pod łuparką (7), w miejscu, gdzie
zostaną poddane łupaniu.
Specjalne oprogramowanie analizuje obrobiony blok na wyj-
ściu i decyduje czy uznać go za produkt standardowy czy od-
rzucić.
Jeżeli produkt odpowiada wymaganym standardom, prze-
chodzi dalej na stół obrotowy (8) w kierunku wyjścia.

Jeżeli zostanie uznany za odpad, stół na wyjściu (8) oddala się
od płyty łuparki umożliwiając usunięcie nieprawidłowego
bloku na taśmę poziomą (9). Dalej odrzucony produkt prze-
chodzi na pochyłą taśmę (10) i zostaje wydalony z linii.

Rozłupany blok, który doszedł do stołu obrotowego na wyj-
ściu, ma dwie możliwości manewru:
• Przechodzi na przenośnik taśmowy (12) i dalej 

do następnej linii (13).
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Nowa łuparka dla branży wyrobów 
betonowych w Rouweler, w Holandii
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Holenderska firma Betonwarenindustrie Rouweler zakupiła
nowoczesną i niezawodną instalację marki Techno Split.



• Lub zostaje rozłupany w odwrotnym kierunku. 
Aby wykonać tę czynność, płyta obrotowa podnosi się,
obraca o 90° i powraca do swojego położenia. 
Po wykonaniu obrotu, popychacz (6) z powrotem ustawia
szereg bloków pod łuparką w taki sposób, aby obrobić je
w przeciwnym kierunku. W przypadku występowania
odpadów, oprogramowanie powoduje ich
natychmiastowe wydalenie poprzez otwarcie płyty (3)
przenośnika na wejściu.
Po wykonaniu tej operacji szereg bloków zostaje
doprowadzony na stół obrotowy (8) do wyjścia w celu
przejścia do następnej linii.

Dalszy ciąg Linii

Gdy produkt jest wykończony (11), stół obrotowy otwiera się,
żeby umożliwić popychaczowi doprowadzenie szeregu blo-
ków na przenośnik taśmowy (12), który kontynuuje swój ruch
dopóki nie zostanie zastawiona fotokomórka wskazująca prze -
pełnienie (14).

Gdy fotokomórka (14) pozostaje zastawiona przez pewien
czas, zostaje wysłane pozwolenie dla następnej linii (13) 
w celu kontynuowania produkcji. M
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WięCej inFoRMaCji

Za obsługę linii jest odpowiedzialny jeden operator (1), nadzorujący pracę całej linii.


