
Paleta I Skrzynia I Szkielet drewniany
Rozwiązania zautomatyzowane



Światowej klasy 
zautomatyzowane 
rozwiązania łączące
Jako światowy lider w projektowaniu i wytwarzaniu 
narzędzi i łączników, zautomatyzowane rozwiązania 
firmy Bostitch idealnie zoptymalizują i udoskonalą 
proces produkcyjny w Państwa firmie. 

Nasi konstruktorzy i inżynierowie ściśle 
współpracują z każdym klientem, aby zrozumieć jego 
specyficzne wymagania. Dzięki szczegółowemu 
zrozumieniu każdego unikalnego środowiska 
produkcyjnego możemy zaproponować najbardziej 
odpowiednie rozwiązanie z szerokiej gamy maszyn 
automatycznych. 

Nasza wiedza na temat całego procesu 
łączenia wraz z wieloletnim doświadczeniem i 
ekspertyzą w zakresie procesów łączeniowych 
przeprowadzanych przez klientów sprawia, że firma 
Bostitch jest idealnym partnerem dla Państwa 

biznesu. 

Ponad 100 lat 
doświadczenia. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowisk 
produkcyjnych przez ponad 110 lat firma Bostitch 
zawsze stanowiła złoty standard przemysłu w 
dziedzinie szybkiego i efektywnego łączenia. 

Nasze doświadczenie w przemysłowym łączeniu 
gwoździami i zszywkami było budowane przez wiele 
lat ścisłej współpracy z klientami, dzięki czemu 
naprawdę rozumiemy ich potrzeby. 

Niezależnie od tego, czy wprowadzamy pierwsze 
zszywki w pakietach czy pierwszą na świecie 
gwoździarkę na gwoździe w taśmach, stałe 
zaangażowanie firmy w nowe technologie i metody 
produkcyjne sprawiło, że nasze produkty są 

konstruowane przede wszystkim z myślą o kliencie.

Zaprojektowane, aby 
udoskonalić proces 
produkcji.
Koncentrujemy się na dostarczeniu najbardziej 
efektywnych rozwiązań zautomatyzowanych, które 
zapewnią Państwa firmie:

l Sprawne procesy produkcyjne 

l Niższe koszty ogólne

l Precyzję i kontrolę

l Bezpieczniejsze środowisko pracy

Jeśli chcą Państwo zautomatyzować proces 
produkcji, to nie ma lepszego wyboru niż 
rozwiązania firmy Bostitch.
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BOSTITCH



    STRONA

  

  PODŁUŻNICE BOS-SKI R 7

   BOS-STOCK 7

  BLATY BOS-DECK H / BOS-DECK (E) H 8

   BOS-DECK V / BOS-DECK (E) V 8

   BOS-DECK W 9

   BOS-DECK C 9

  MONTAŻ PODŁUŻNIC, BOS-PAL H / BOS-PAL (E) H 10

  BLATÓW I PALET BOS-PAL V / BOS-PAL (E) V 10

   BOS-PAL W 11

 

  MONTAŻ PALET BOS-PAL C 11   

  PEŁNE PALETY BOS-PAL-B 12

   BOS-PAL TU H 12

   BOS-PAL TU W 13

 

  PRODUKCJA BOKÓW SKRZYŃ BOS-ROBO H 14

   BOS-PAN 14

 

  NAPRAWY BOS-GAB 15

   BOS-TAB-RECYPAL 15

  WYKOŃCZENIE ŚCIAN BOS-AUTO TOOL 17

  

  ŚCIANY BOS-FRAM COMPACT 18-19

   BOS-FRAM 18-19

   BOS-FRAM TWIN 18-19

  OGRODZENIA BOS-FENC 21

   BOS-FENC H 21

  SZPULE  BOS-REEL 22

3

Wstęp 2-5

Paleta i skrzynia Zastosowanie Maszyna 6-15

Budowa segmentowa 16-19

20-22

Moduły dodatkowe 23

SPIS TREŚCI

Zastosowania wyspecjalizowane, Stelaże meblowe i indywidualne



Zaprojektowane 
dla Państwa potrzeb
Wszystkie maszyny są projektowane 
indywidualnie przy ścisłym instruktażu naszych 
inżynierów, aby zapewnić, że maszyna spełni 
dokładnie Państwa wymagania. 

Opcje mogą obejmować: 

l Dostosowanie rozmiaru komponentów

l Wybór liczby gwoździarek 

l Zmianę wzoru wbijania gwoździ 

l  Montaż modułów dodatkowych np. 
zasobników, urządzeń ładujących, systemów 
piłujących itp.

ZNANA TECHNOLOGIA 

Maszyny są produkowane z szeroko dostępnych 
komponentów dla szybkiego i łatwego 
serwisowania i konserwacji. Są to: 

l Ekrany dotykowe 

l Elementy regulacji częstotliwości 

l Sterowanie serwonapędem 

l Elementy i połączenia sterowania 

l Detektory elektryczne i płytki drukowane 

l Instalacje i systemy pneumatyczne

TESTY I DIAGNOSTYKA 

Przed dostarczeniem do klienta wszystkie 
maszyny są skrupulatnie testowane w naszej 
fabryce. Operatorzy klienta również odbywają tam 
pełne przeszkolenie, aby byli gotowi do obsługi 
maszyny, zanim zostanie ona zainstalowana w 
docelowej lokalizacji.

W wielu modelach naszych maszyn można 
zainstalować dodatkowe bezpośrednie 
połączenie, dzięki któremu zespół inżynierów 
może zdalnie rozwiązać wszelkie problemy 
poprzez istniejącą sieć komputerową.

MODUŁY OPCJONALNE

W wielu modelach maszyn z tej serii można 
zainstalować akcesoria, które pozwolą uzyskać 
jeszcze większą wydajność.

Więcej informacji na temat tej serii maszyn 
znajduje się na stronie 23.
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Gwoździe w pakietach Gwoździe w taśmach Zszywki

Długość 
(min-max) 45 - 160 mm 25 - 130 mm Długość 

(min-max) 4 - 150 mm

Średnica 
(min-max) 2.5 - 4.6 mm 2.03 - 3.8  mm Główka 

(min-max) 4.1 - 34 mm

NARZĘDZIA I ŁĄCZNIKI 

Kompletne rozwiązanie 
od największego 
producenta łączników  
na świecie
Narzędzia i zszywki stanowią oś naszego biznesu. 
Wiemy, jak ważną rolę odgrywają one w każdym 
rozwiązaniu zautomatyzowanym. Projektujemy i 
produkujemy szeroką gamę narzędzi, w tym:

l  Gwoździarki na gwoździe w taśmach i gwoździe 
łączone w pakiety 

l  Gwoździarki na sztyfty i gwoździe 
wykończeniowe 

l Zszywacze do prac lekkich, średnich i ciężkich 

l Narzędzia do zamykania kartonów 

l Narzędzia Spenax

W produkcji znajdują się również łączniki 
pasujące do powyższych narzędzi. Mają one 
szeroką gamę długości, rodzajów nóżek i 
zakończeń nadających się niemalże do każdego 
zastosowania, na przykład:

l  Wykończenia 12 mikronowe galwanizowane i 
ze stali nierdzewnej 

l  Zszywki zaciskowe i rozprężne

l  Gwoździe pierścieniowe, spiralne i gładkie 

l  Łączenie papierem, drutem, plastikiem

Dzięki tak szerokiej gamie zarówno narzędzi jak 
i łączników, nasi inżynierowie mogą określić 
najbardziej efektywną kombinację indywidualnie 
dla każdego klienta. 

Wszystkie gwoździarki pneumatyczne 
produkowane przez naszą firmę są poddawane 
rygorystycznym testom, aby zapewnić ich 
wytrzymałość w trakcie użytkowania.

Narzędzia są zbudowane ze sprawdzonych 
komponentów dla zapewnienia najwyższej 
niezawodności. 

Dzięki temu są one idealnie dopasowane do 
rozwiązań zautomatyzowanych, zapewniających 
szybkie i stałe łączenie w najbardziej 
wymagających środowiskach produkcyjnych.



Rodzaje palet i skrzyń
l Palety dwuwejściowe 

l Palety czterowejściowe

l Palety Euro 

l Palety z pełnymi blatami 

l Palety pełnoobwodowe 

l Legary 

l Skrzynie pakowe - eksport 

l Skrzynie drewniane

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w 
dostarczaniu maszyn do produkcji palet i 
skrzyń niezwykle dobrze rozumiemy potrzeby i 
preferencje zarówno kierowników produkcji, jak i 
operatorów maszyn. 

Do serii naszych maszyn wprowadziliśmy teraz 
ekonomiczne modele „E” zbudowane zgodnie ze 
standardową specyfikacją oraz maszyny, które 
można w pełni dostosować do specyfikacji klienta.

Szybkość, bezpieczeństwo i wydajność to 
kluczowe elementy w każdym środowisku 
pracy, dlatego wszystkie maszyny do produkcji 
palet i skrzyń są zaprojektowane i stworzone by 
zapewniać:

l  Stałe i dokładne zbijanie 

l  Płynny przepływ pracy w procesie produkcji 
ciągłej 

l  Szybszą zmianę ustawień gwoździarek

l  Jak najmniejszą ilość miejsca potrzebnego do 
instalacji sprzętu w zakładzie
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PRODUKCJA PALET I SKRZYŃ

      Obszar pracy
Maksymalna powierzchnia pracy każdej 

maszyny jest podana w tabeli danych. 

Wymiary te wskazują największy pojedynczy 

produkt, jaki można wytworzyć. Zamiennie, 

można wyprodukować kilka mniejszych 

elementów na tym samym obszarze.

Długość
Szerokość

Wysokość
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Idealnym akcesorium do maszyn firmy Bostitch 
produkujących podłużnice jest BOS-STOCK 
– moduł oferujący automatyczne układanie 
gotowych podłużnic, aby skoordynować prędkość 
pracy maszyny produkcyjnej. 

Układa do 135 podłużnic w jednym miejscu.  
BOS-STOCK to gotowe rozwiązanie dla 
podniesienia wydajności pracy. 

GŁÓWNE CECHY 

l Praca hydrauliczna / pneumatyczna

l  Łatwiejsze przenoszenie podłużnic dzięki 
możliwości połączenia z rolkami 

Maszyna BOS-SKI (R) to idealne urządzenie 
początkowe do produkcji podłużnic 2, 3 i 4 
blokowych. Magazynek automatycznie ładuje 
deski, gdy operator umieszcza bloki w uchwytach 
montażowych. W tym samym czasie maksymalnie 
4 gwoździarki Bostitch wykonują wbijanie gwoździ 
według wzoru liniowego. 

Kompaktowa konstrukcja jest idealna do produkcji 
podłużnic w krótkich i średnich seriach. W razie 
potrzeby istnieje również możliwość wbijania 
gwoździ po przekątnej. 

GŁÓWNE CECHY 

l  Produkcja ciągła dzięki automatycznemu 
ładowaniu desek 

l  Łatwa instalacja dzięki niewielkiej ilości 
zajmowanego miejsca 

Opcjonalny moduł układarki – patrz poniżej.

Plan podłogi (długość x głębokość)

BOS-SKI R

BOS-STOCK

1.7m
(min)

2.5m (min)

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

3-4  
(min-max)

Długość (mm) 1500 Długość (mm) 3000

Szerokość (mm) 130 Szerokość (mm) 145

Wysokość (mm) 125 Wysokość (mm) 125

Podłużnice 



Maszyna BOS-DECK H produkuje blaty w różnych 
rozmiarach na płaskim stole montażowym. 

Blaty są umieszczane na stole, a most wykonuje 
kompletne wbijanie gwoździ w jednym ruchu. 
Stalowe kowadło zapewnia większą siłę łączenia. 

Most może być wyposażony w różne narzędzia w 
zależności od zastosowania. Można też dostosować 
wzór wbijania gwoździ w celu jednoczesnego 
zbijania blatów w różnych rozmiarach. 

Narzędzie może obsługiwać jeden lub kilku 
operatorów, w zależności od tego, jak szybko ma być 
wykonana praca. Maszyna BOS-DECK H nadaje się 
do produkcji w krótkich i średnich seriach.

Model BOS-DECK (E) H to ekonomiczna maszyna 
zbudowana zgodnie ze standardową specyfikacją.

GŁÓWNE CECHY 

l  Kompletne blaty gotowe w jednym ruchu 

l  Dodatkowa elastyczność dzięki możliwości 
jednoczesnego zbijania blatów o różnych 
rozmiarach 

l  Możliwość produkcji blatów do palet na płozach

2.6m
(min)

4.7m (min)

Plan podłogi (długość x głębokość)

Plan podłogi (długość x głębokość)
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Podobnie jak model BOS-DECK H, maszyna 
BOS-DECK V także produkuje blaty o różnych 
rozmiarach, a most również wykonuje kompletne 
wbijanie gwoździ w jednym ruchu. Model ten 
posiada jednak stół montażowy ustawiony pod 
kątem 60°, wraz ze stalowym kowadłem dla 
ułatwienia załadunku i rozładunku. 

Most może być wyposażony w różne narzędzia 
w zależności od zastosowania. Można też 
dostosować wzór wbijania gwoździ w celu 
jednoczesnego zbijania blatów w różnych 
rozmiarach. 

Model BOS-DECK (E) V to ekonomiczna maszyna 
zbudowana zgodnie ze standardową specyfikacją.

GŁÓWNE CECHY 

l  Łatwy załadunek i rozładunek dzięki ukośnemu 
stołowi montażowemu 

l   Kompletne blaty gotowe w jednym ruchu

l   Możliwość produkcji blatów do palet na 
płozach

2.9m
(min)

4.7m (min)

BOS-DECK H / BOS-DECK (E) H

BOS-DECK V / BOS-DECK (E) V

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

3-10 
(min-max)

Długość (mm) 3200 Długość (mm) 7000 / 4800*

Szerokość (mm) 1400 Szerokość (mm) 1600

Wysokość (mm) 250 Wysokość (mm) 250

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

3-10 
(min-max)

Długość (mm) 3200 Długość (mm) 20000 / 4800*

Szerokość (mm) 1400 Szerokość (mm) 5000 / 1400*

Wysokość (mm) 250 Wysokość (mm) 250

Blaty

Blaty

* BOS-DECK (E) H

* BOS-DECK (E) V
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Zaprojektowana do szybkiej, ciągłej produkcji 
blatów, maszyna BOS-DECK W jest idealna do 
produkcji w dużych seriach. 

Posiada dwa ruchome stoły montażowe. 

Operator ładuje jeden stół, podczas, gdy na 
drugim zbijany są elementy, co umożliwia stały 
cykl pracy. 

Każdy stół jest ustawiony zgodnie ze wstępnie 
zaprogramowanym wzorem wbijania, a operator 
nie musi zmieniać pozycji, co ułatwia i przyśpiesza 
ładowanie. Opcjonalna układarka pozwala 
na szybsze usuwanie gotowych blatów, żeby 
jeszcze bardziej zwiększyć wydajność. Uchwyty 
montażowe można szybko zmienić dla blatów o 
innym rozmiarze.

GŁÓWNE CECHY 

l  Ruchome stoły umożliwiają ciągłą produkcję 

l  Możliwość produkcji blatów do palet na 
płozach 

l  Pojedyncze stanowisko operatora dla 
szybszego ładowania

Maszyna BOS-DECK C posiada układ łańcuchowy, 
który przesuwa blat od operatora, przez stały, 
wstępnie zaprogramowany most zbijający na 
taśmę przesuwną, usuwającą blat z maszyny. 
Pozwala to na ciągły cykl produkcyjny, gdyż 
operator może ładować kolejny blat, gdy 
poprzedni jest zbijany i rozładowywany na drugim 
końcu stołu montażowego. 

Można zastosować opcjonalny magazynek do 
układania desek oraz układarkę dla szybszego, 
automatycznego rozładunku. Stalowe kowadło 
na stole montażowym zapewnia większą siłę 
łączenia. 

Tak jak w przypadku modelu BOS-DECK W, 
operator może pozostać w tej samej pozycji, co 
ułatwia i przyśpiesza ładowanie. 

GŁÓWNE CECHY

l  Układ łańcuchowy umożliwia ciągłą produkcję 

l  Możliwość produkcji blatów do palet na 
płozach

l  Pojedyncze stanowisko operatora dla 
szybszego ładowania

2.6m
(min)

8m (min)

2m
(min)

4.2m (min)

Plan podłogi (długość x głębokość)

Plan podłogi (długość x głębokość)

BOS-DECK W

BOS-DECK C

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

3-10 
(min-max)

Długość (mm) 1400 Długość (mm) 2500

Szerokość (mm) 1400 Szerokość (mm) 2500

Wysokość (mm) 250 Wysokość (mm) 250

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

3-10 
(min-max)

Długość (mm) 1500 Długość (mm) 2500

Szerokość (mm) 1000 Szerokość (mm) 2500

Wysokość (mm) 250 Wysokość (mm) 250

Blaty

Blaty



Maszyna BOS-PAL H produkuje podłużnice i 
blaty oraz montuje palety z prefabrykowanych 
komponentów. Most może być wyposażony w dwa 
różne zestawy narzędzi. Umożliwia to jednoczesne 
wykonywanie zbijania różnego typu i zwiększa 
elastyczność. 

Drewno umieszczane jest na stole, a most 
wykonuje kompletne wbijanie gwoździ w jednym 
ruchu. 

Narzędzie może obsługiwać jeden lub kilku 
operatorów, w zależności od tego, jak szybko ma 
być wykonana praca. Maszyna BOS-PAL H nadaje 
się do produkcji w krótkich i średnich seriach.

Model BOS-PAL (E) H to ekonomiczna maszyna 
zbudowana zgodnie ze standardową specyfikacją.

GŁÓWNE CECHY 

l  Możliwość produkcji większych palet 

l  Szybka zmiana typów palet

l   Dwa zestawy narzędzi do montażu palet i 
produkcji komponentów

Maszyna BOS-PAL V produkuje podłużnice i 
blaty oraz montuje palety z prefabrykowanych 
komponentów. Most może być wyposażony w 
dwa różne zestawy narzędzi.

Drewno umieszczane jest na stole montażowym 
pod wygodnym kątem 60°, a most wykonuje 
kompletne wbijanie gwoździ w jednym ruchu.

Model BOS-PAL (E) V to ekonomiczna maszyna 
zbudowana zgodnie ze standardową specyfikacją.

GŁÓWNE CECHY

l   Możliwość produkcji większych palet

l  Nachylenie stołu montażowego dla łatwego 
załadunku i rozładunku

l  Dwa zestawy narzędzi do montażu palet i 
produkcji komponentów
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2.6m
(min)

4.7m (min)

Montaż 
podłużnic, 
blatów i palet 

Montaż 
podłużnic, 
blatów i palet 

Plan podłogi (długość x głębokość)

BOS-PAL H / BOS-PAL (E) H

BOS-PAL V / BOS-PAL (E) V

Plan podłogi (długość x głębokość)

2.9m
(min)

4.7m (min)

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

6-12 
(min-max)

Długość (mm) 3200 Długość (mm) 20000 / 4800*

Szerokość (mm) 1400 Szerokość (mm) 5000 / 1600*

Wysokość (mm) 250 Wysokość (mm) 250

* BOS-PAL (E) H

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

3-10 
(min-max)

Długość (mm) 3200 Długość (mm) 7000 / 4800*

Szerokość (mm) 1400 Szerokość (mm) 1600

Wysokość (mm) 250 Wysokość (mm) 250

* BOS-DECK (E) V
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Maszyna BOS-PAL C montuje pełne palety z 
prefabrykowanych podłużnic i blatów. Posiada 
układ łańcuchowy, który przesuwa drewno od 
operatora, przez stały, wstępnie zaprogramowany 
most zbijający na taśmę przesuwną w celu 
usunięcia produktu z maszyny. 

Zapewnia to ciągły cykl produkcyjny, gdyż 
operator może dalej ładować maszynę, gdy 
poprzedni produkt jest zbijany i rozładowywany na 
drugim końcu stołu montażowego. 

Operator może pozostać w tej samej pozycji, co 
ułatwia i przyśpiesza ładowanie.

GŁÓWNE CECHY 

l  Układ łańcuchowy umożliwia ciągłą produkcję 
kompletnych palet 

l  Pojedyncze stanowisko operatora dla 
szybszego ładowania

2m
(min)

4.2m (min)

Plan podłogi (długość x głębokość)

BOS-PAL C

Montaż palet

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

6-12 
(min-max)

Długość (mm) 1500 Długość (mm) 2500

Szerokość (mm) 1000 Szerokość (mm) 2500

Wysokość (mm) 250 Wysokość (mm) 250

Maszyna ta łączy w sobie elastyczność produkcji 
podłużnic, blatów lub pełnych palet z metodą 
produkcji ciągłej dla szybkiego i sprawnego 
zbijania. Posiada dwa ruchome stoły montażowe. 
Operator ładuje jeden stół, podczas, gdy na 
drugim zbijane są elementy, co umożliwia 
stały proces zbijania za pomocą stałego mostu 
wyposażonego w dwa różne zestawy narzędzi. 

Każdy stół jest ustawiony zgodnie ze wstępnie 
zaprogramowanym wzorem wbijania, a operator 
nie musi zmieniać pozycji, co ułatwia i przyśpiesza 
ładowanie. Opcjonalna układarka pozwala na 
szybsze usuwanie gotowych produktów, żeby 
jeszcze bardziej zwiększyć wydajność. Uchwyty 
montażowe można szybko zmienić i dostosować 
do innych rozmiarów.

GŁÓWNE CECHY 

l  Ruchome stoły umożliwiają ciągłą produkcję 
kompletnych palet 

l  Pojedyncze stanowisko operatora dla 
szybszego ładowania 

l  Szybka zmiana typów palet

2.6m
(min)

8m (min)

Montaż 
podłużnic, 
blatów i palet 

Plan podłogi (długość x głębokość)

BOS-PAL W

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

6-12 
(min-max)

Długość (mm) 1400 Długość (mm) 2500

Szerokość (mm) 1400 Szerokość (mm) 2500

Wysokość (mm) 250 Wysokość (mm) 250
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Model ten posiada trzy zestawy narzędzi powyżej 
i poniżej ruchomego mostu. BOS-PAL TU H 
wytwarza kompletną paletę w jednym przejściu 
przez płaski stół montażowy. 

Drewno umieszczane jest na stole, a most 
wykonuje kompletne wbijanie gwoździ w jednym 
ruchu. 

Dzięki wstępnie zaprogramowanym opcjom 
zbijania dostępnym w maszynie istnieje możliwość 
jednoczesnego zbijania różnych rozmiarów palet. 

GŁÓWNE CECHY 

l  3 zestawy narzędzi do produkcji pełnych palet 
w jednym ruchu 

l  Szybka zmiana typów palet 

l  Możliwość wytwarzania większych palet

2.6m
(min)

4.7m (min)

Pełne palety

Pełne palety

Plan podłogi (długość x głębokość)

BOS-PAL B

BOS-PAL TU H

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

9-15 
(min-max)

Długość (mm) 3200 Długość (mm) 5200

Szerokość (mm) 1400 Szerokość (mm) 4000

Wysokość (mm) 250 Wysokość (mm) 250

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

3-6 
(min-max)

Długość (mm) 1500 Długość (mm) 2500

Szerokość (mm) 1000 Szerokość (mm) 2500

Wysokość (mm) 250 Wysokość (mm) 250

2.6m
(min)

9m (min)

Plan podłogi (długość x głębokość)

Maszyna BOS-PAL B jest wyposażona w dwa 
stanowiska pracy umożliwiające szybką i ciągłą 
produkcję przy obsłudze przez jednego operatora.

Po załadowaniu podłużnic zbijane są górne blaty 
pierwszej palety, następnie dolne blaty drugiej 
palety, która jest odwracana w czasie, gdy operator 
ładuje następne podłużnice. Kompletne palety są 
przesuwane przez podajnik i wyjmowane z maszyny 
ręcznie lub automatycznie.

W razie potrzeby istnieje możliwość zainstalowania 
modułów dodatkowych i 1 lub 2 magazynków do 
blatów, aby zwiększyć wydajność maszyny.

Maszyna BOS-PAL B jest również kompatybilna 
z modelem BOS-SKI, oferującym jeszcze większe 
możliwości automatyzacji produkcji (patrz strona 7).

GŁÓWNE CECHY 

l   Pojedyncze stanowisko operatora i punkt 
wyjścia palet

l   Szybka, ciągła produkcja

l   Możliwość instalacji wielu dodatkowych opcji 
(szczegóły na stronie 23)
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Pełne palety

2.6m
(min)

8m (min)

Model BOS-PAL TU W nie tylko zbija kompletne 
palety, ale posiada także dodatkowe ruchome 
stoły montażowe do produkcji ciągłej bez 
konieczności zmiany pozycji operatora. 

Poniżej i powyżej ruchomego mostu można 
umieścić trzy zestawy narzędzi. Maszyna BOS-
PAL TU W zbija kompletną paletę w jednym 
przejściu przez poziomy stół montażowy. Posiada 
dwa ruchome stoły montażowe. Operatora ładuje 
jeden stół, podczas, gdy na drugim zbijane są 
elementy, co zapewnia stały proces zbijania za 
pomocą stałego mostu z trzema różnymi rodzajami 
narzędzi. 

Każdy stół jest ustawiony zgodnie ze wstępnie 
zaprogramowanym wzorem wbijania, a 
operator nie musi zmieniać pozycji, co ułatwia 
i przyśpiesza ładowanie. Aby jeszcze bardziej 
zwiększyć wydajność maszyny można zastosować 
opcjonalnie wiele dodatkowych komponentów.

GŁÓWNE CECHY 

l  Ruchome stoły montażowe umożliwiają 
produkcje kompletnych palet w trybie ciągłym 

l  3  zestawy narzędzi do produkcji kompletnych 
palet    w jednym ruchu 

l  Szybka zmiana typów palet

Plan podłogi (długość x głębokość)

BOS-PAL TU W

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

9-15
(min-max)

Długość (mm) 1400 Długość (mm) 2500

Szerokość (mm) 1400 Szerokość (mm) 2500

Wysokość (mm) 250 Wysokość (mm) N/A
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Maszyna BOS-ROBO H może produkować 
kompletne panele skrzyniowe ze złożonymi 
wzorami wbijania gwoździ dzięki mostowi 
o dwóch kierunkach ruchu. Podobnie jak w 
innych maszynach, most przesuwa się wzdłuż 
stołu, jednak narzędzia w modelu BOS-ROBO H 
również mogą się poruszać, umożliwiając szybkie, 
precyzyjne wbijanie gwoździ według złożonych 
wzorów. 

Stalowe kowadło na płaskim stole montażowym 
zapewnia większą siłę łączenia. 

GŁÓWNE CECHY 

l  Most o dwóch kierunkach ruchu do złożonych 
wzorów wbijania gwoździ

l  Kompletne panele gotowe w jednym ruchu

l  Idealna do produkcji większych paneli

2.6m
(min)

4.7m (min)

W pełni automatyczne rozwiązanie do produkcji 
paneli skrzyniowych. Maszyna BOS-PAN 
występuje w wersji z ręcznym lub automatycznym 
systemem podawania. 

Deski są ładowane do prowadnic i automatycznie 
ustawiane we wstępnie zaprogramowanym 
formacie. 

Synchronizowane zbijanie można połączyć z 
systemami podawania rolkowego, co umożliwia 
produkcję paneli z okładziną foliową w jednym 
przejściu. Moduł ten można zastosować w 
dowolnym momencie procesu produkcyjnego. 
Opcjonalny moduł piłujący zapewnia precyzyjne 
wymiary gotowego panelu.

GŁÓWNE CECHY 

l  Wybór ręcznego lub automatycznego systemu 
podawania 

l  Można zastosować wiele dodatkowych opcji 
dla zwiększenia wydajności

3.2m
(min)

5m (min)

Plan podłogi (długość x głębokość)

Plan podłogi (długość x głębokość)

Boki skrzyń

Boki skrzyń

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

2-10 
(min-max)

Długość (mm) 3200 Długość (mm) 20000

Szerokość (mm) 1400 Szerokość (mm) 5000

Wysokość (mm) 250 Wysokość (mm) 250

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

2-12
(min-max)

Długość (mm) 1500 Długość (mm) 6000

Szerokość (mm) 1500 Szerokość (mm) 4000

Wysokość (mm) 64 Wysokość (mm) 64

BOS-ROBO H

BOS-PAN
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Stół zaprojektowany specjalnie do szybkiej i 
sprawnej naprawy palet. 

Sterowany nożnie stół uchylny umożliwia 
operatorowi szybkie i łatwe przesuwanie palet. 
Stół może być wyposażony w 2 gwoździarki 
na gwoździe w taśmach dla maksymalnej 
wydajności.

GŁÓWNE CECHY 

l  Możliwość użycia pneumatycznej podkładki 
dystansowej do palet dla oddzielenia desek 

l  Zintegrowane sprzęgła pneumatyczne i filtry 

Stół, zaprojektowany do ręcznego zbijania palet, 
znacząco zwiększa prędkość produkcji.

Zintegrowane uchwyty umożliwiają odpowiednie 
zablokowanie klocków i desek  w trakcie zbijania.

Stół może być wyposażony w 2 gwoździarki na 
gwoździe w taśmach, podłączone do istniejącej 
instalacji pneumatycznej.

Stół posiada także 6 regulowanych płytek 
nitowniczych oraz pneumatyczny system 
wypychania umożliwiający szybki odbiór gotowej 
palety.

GŁÓWNE CECHY 

l Tanie, lecz efektywne rozwiązanie 

l Szablony do 9 bloków lub 3-4 podłużnic

1.4m

2.1m

Plan podłogi (długość x głębokość)

Plan podłogi (długość x głębokość)

BOS-GAB

BOS-TAB-RECYPAL

Naprawy

Naprawy

0.6m

2.5m

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

2

Długość (mm) 1550 Długość (mm) Custom made

Szerokość (mm) 1350 Szerokość (mm) Custom made

Wysokość (mm) 300 Wysokość (mm) Custom made

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

2

Długość (mm) 2420 Długość (mm) Custom made

Szerokość (mm) 1200 Szerokość (mm) Custom made

Wysokość (mm) 800 Wysokość (mm) Custom made
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Zaprojektowane dla 
łatwiejszej pracy i lepszej  
wydajności
Produkcja ścian segmentowych i 

prefabrykowanych komponentów konstrukcyjnych 

może być skomplikowana i wymagać dużych 

nakładów pracy. 

W firmie Bostitch rozumiemy, że każde 

rozwiązanie zautomatyzowane musi być nie 

tylko szybkie i precyzyjne, ale zapewniać także 

odpowiednią możliwość adaptacji i elastyczności 

w celu dostosowania do bardzo różnych 

rozmiarów i specyfikacji. 

Maszyny wyposażone w zaawansowane systemy 

sterowania komputerowego i mosty zbijające 

zapewniają pełną elastyczność produkcji. 

Maszyny można również skonfigurować tak, aby 

wykonywały operacje zróżnicowane lub cykliczne.

 

STELAŻE DREWNIANE 

      Obszar pracy
Maksymalna powierzchnia pracy każdej 
maszyny jest podana w tabeli danych. 

Wymiary te wskazują największy pojedynczy 
produkt, jaki można wytworzyć. Zamiennie, 
można wyprodukować kilka mniejszych 
elementów na tym samym obszarze.

Długość Szerokość

Wysokość
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NARZĘDZI BOS-AUTO to liniowy, automatyczny 
system wbijający gwoździe lub zszywki, który 
pozwala operatorowi prowadzić narzędzie wzdłuż 
krawędzi lub uchwytu montażowego. Narzędzie 
wbija łączniki w określonych odstępach wzdłuż 
obrabianego materiału. 

Narzędzie występuje w wersji z gwoździarką lub 
zszywaczem: 

N58AUTO-OSB

863S4AUTO-OSB

GŁÓWNE CECHY 

l Dokładne łączenie długich krawędzi

l Wbija łączniki w określonych odstępach

BOS-AUTO TOOL
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Maszyna zaprojektowana do produkcji ścian i 
paneli przeznaczonych do domów drewnianych o 
konstrukcji szkieletowej.

 BOS-FRAM zapewnia szeroki zakres wzorów. 
Ścianę lub panel umieszcza się w regulowanych 
ciśnieniowo uchwytach montażowych, a most 
wykonuje precyzyjne zbijanie w jednym ruchu, 
upraszczając czasochłonne i pracochłonne zadanie. 
Nowe wzory wbijania można łatwo ustawić poprzez 
zainstalowanie nowych współrzędnych z pliku dxf.

Podobnie jak model BOS-FRAM, maszyna TWIN 
posiada drugi most umożliwiający niemalże ciągłe 
wbijanie gwoździ.

Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w piłę 
i frez, wraz z systemem obrotowym dla łatwiejszego 
usuwania i przechowywania gotowych produktów.

GŁÓWNE CECHY

l  Możliwość zbijania wielu rodzajów ścian i paneli 

l  Skomplikowane wbijanie w szybki, dokładny i 
bezpieczny sposób

4.5m
(min)

16.5m (min)

Plan podłogi (długość x głębokość)

BOS-FRAM / BOS-FRAM TWIN

Ściany

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

5

Długość (mm) 6000 Długość (mm) 20000

Szerokość (mm) 3000 Szerokość (mm) 5000

Wysokość (mm) 350 Wysokość (mm) 450

4.5m
(min)

9m (min)

Plan podłogi (długość x głębokość)

BOS-FRAM COMPACT

Ściany

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

3-5

Długość (mm) 6000 Długość (mm) 20000

Szerokość (mm) 3000 Szerokość (mm) 5000

Wysokość (mm) 350 Wysokość (mm) 450

Dzięki ruchomemu mostowi, maszyna zajmuje 
o wiele mniej miejsca niż model BOS-FRAM 
czy BOS-FRAM TWIN, co umożliwia łatwiejszą 
instalację i obsługę na mniejszych przestrzeniach.

Po załadowaniu komponentów most przesuwa się 
i wykonuje wbijanie gwoździ zgodnie ze wstępnie 
zaprogramowanym wzorem. Po załadowaniu 
panele również są zbijane.

Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania 
piły i frezarki wraz z systemem odwracającym 
dla łatwiejszego usuwania i przechowywania 
gotowych produktów.

GŁÓWNE CECHY

l Mniej potrzebnej przestrzeni

l  Możliwość łączenia szerokiej gamy  
ścian i paneli
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4.5m
(min)

26.5m (min)

BOS-FRAM TWIN

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

8

Długość (mm) 1500-6000 Długość (mm) 1500-14000

Szerokość (mm) 1000-3000 Szerokość (mm) 1000-4500

Wysokość (mm) 80-500 Wysokość (mm) 80-500
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ZASTOSOWANIA SPECJALISTYCZNE

Zautomatyzowane 
rozwiązania do wszelkich 
zastosowań 
Inżynierowie firmy Bostitch używają 

sprawdzonych komponentów. Najlepsze 

umiejętności techniczne i nasze doświadczenie 

w wielu branżach sprawiają, że bardzo dobrze 

rozumiemy proces produkcyjny. 

Dzięki temu możemy projektować i 

wytwarzać maszyny spełniające dokładnie 

Państwa wymagania, niezależnie od tego 

jak skomplikowane wydawałoby się dane 

zastosowanie. 

Maszyny firmy Bostitch posiadają wsparcie 

globalnego producenta, co daje Państwu 

pewność, że inwestycja w rozwiązania 

zautomatyzowane zwiększy wydajność i siłę 

Państwa firmy.
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Maszyna BOS-FENC jest zaprojektowana 
do produkcji najpopularniejszych paneli 
ogrodzeniowych – o krawędzi ostrej lub nierównej 
– przy pomocy siedmiu lub dziewięciu narzędzi.

Jeden operator umieszcza panele na stole, a most 
wykonuje kompletne zbijanie w jednym ruchu.

Maszyna ta umożliwia szybką zmianę rozmiaru 
paneli, dzięki czemu idealnie sprawdza się w 
środowisku szybkiej produkcji.

GŁÓWNE CECHY

l  Obsługa przez jednego operatora

l Łatwa instalacja

l Szybka zmiana rozmiaru paneli

Maszyna BOS-FENC jest zaprojektowana do 
produkcji seryjnej paneli ogrodzeniowych 
w różnych rozmiarach na płaskim stole 
montażowym. Panele umieszcza się na stole, 
a most wykonuje kompletne zbijanie w jednym 
ruchu. Stalowe kowadło zapewnia większą siłę 
łączenia. 

Most może być wyposażony w różne narzędzia w 
zależności od zastosowania. Wzór wbijania można 
dostosować tak, aby panele o różnych rozmiarach 
były zbijane jednocześnie. 

Na obydwu końcach maszyny BOS-FENC można 
zastosować układarki dla zwiększenia wydajności. 

GŁÓWNE CECHY 

l  Kompletne panele ogrodzeniowe  
w jednym ruchu

l  Różne rozmiary paneli jednocześni

3m
(min)

3.5m (min)

5m
(min)

11m (min)

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

3-10
(min-max)

Długość (mm) 4200 Długość (mm) 10000

Szerokość (mm) 1800 Szerokość (mm) 2200

Wysokość (mm) 150 Wysokość (mm) 150

Plan podłogi (długość x głębokość)Ogrodzenia

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

7-9
(min-max)

Długość (mm) 2000 Długość (mm) 3000

Szerokość (mm) 2000 Szerokość (mm) 3000

Wysokość (mm) 150 Wysokość (mm) 150

Plan podłogi (długość x głębokość)

BOS-FENC FE/LP7/LP9

BOS-FENC H

Ogrodzenia
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2.6m
(min)

4.7m (min)

Idealna maszyna do produkcji paneli szpulowych. 
Most o dwóch kierunkach ruchu umożliwia 
zbijanie złożonych wzorów niezbędnych przy 
tworzeniu mocnych paneli. 

Stalowe kowadło na płaskim stole montażowym 
zapewnia większą siłę łączenia. Układ rolkowy 
wygodnie odbiera gotowy panel i usuwa go z 
maszyny. Opcjonalna piła i frez są przydatne przy 
wykańczaniu paneli, a stół montażowy można 
przekształcić w stół obrotowy, aby operator mógł 
ustawić różne wymiary drewna. 

GŁÓWNE CECHY 

l Łatwe zbijanie złożonych wzorów 

l  Opcje dodatkowe dla zwiększonej wydajności i 
elastyczności

Liczba narzędzi Obszar pracy (standardowy) Obszar pracy (opcjonalny)

2-4

Długość (mm) 3200 Długość (mm) 5000

Szerokość (mm) 1400 Szerokość (mm) 2500

Wysokość (mm) 250 Wysokość (mm) 250

Plan podłogi (długość x głębokość)

BOS-REEL

Szpule
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Poniżej przedstawiono dodatkowe moduły, które można zainstalować w niektórych maszynach.

MODUŁY DODATKOWE

Umożliwia odwracanie 
lub obracanie o 180o 
blatów lub kompletnych 
palet dla sprawnego 
układania.

Moduł BOS-TURN 
można zaprogramować 
w celu integracji z 
innymi modułami dla 
utrzymania płynnego 
przepływu pracy.

Automatyczna układarka  
dla szybkiego 
i sprawnego 
przesuwania 
kompletnych palet.

Maszynę BOS-
STACK można 
zaprogramować 
wraz z innymi 
modułami dla 
utrzymania 
płynnego przepływu 
pracy.

Elastyczny przenośnik rolkowy zaprojektowany do przenoszenia 
komponentów lub gotowych palet w miejscu pracy. 

Moduł może posiadać rolki napędzane ręcznie lub automatycznie.

Idealny w połączeniu z modułem BOS-STACK.

Sterowany elektronicznie moduł znakujący BOS-MARK jest 
wyposażony w system wielopozycyjnego oznaczania cieplnego lub 
atramentowego. Może zawierać matryce z logo i oznaczeniami. 

Dodaje 6 oznaczeń w jednym przejściu. 

Piła automatyczna dokładnie usuwa narożniki gotowych palet. Moduł  
BOS-CUT można zastosować przed modułem automatycznego 
układania.

Możliwość instalacji modułu ramion robota zapewnia 
automatyczne pozycjonowanie palet lub komponentów dla 
sprawniejszego frezowania, znakowania i cięcia. 

BOS-TURN

BOS-ROBOT

BOS-MARK

BOS-STACK

BOS-CONVEY

BOS-CUT
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Stanley Black & Decker Austria GmbH
Oberlaaer Strasse 248, 1230 Wien
ÖSTERREICH
T: +43 1 66 11 66 33
bostitch.de@stanleyworks.com
www.bostitch.at

BE   
Bostitch Benelux
Stanley Black & Decker Belgium BVBA
p/a Egide Walschaertsstraat nr. 16
2800 Mechelen
BELGIË 
Tel: +32 15 47 38 00
bostitch.benelux@sbdinc.com
www.stanley-bostitch.be 
www.stanley-bostitch.nl

Bostitch Schweiz
Stanley Works (Europe) GmbH
Sitz: Dübendorf
In der Luberzen 42, 8902 Urdorf
SCHWEIZ
Tel: +41 (0)44 755 60 70 
www.bostitch.ch

  SK

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.
Türkova 5b, 149 00 Praha 4 - Chodov
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel. +420 602 745440
petr.popovsky@sbdinc.com
www.bostitch.cz

 DE   
Bostitch Deutschland
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker Str. 40
65510 Idstein
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 6126 21-2985
bostitch.de@sbdinc.com 
www.stanley-bostitch.de

ES   PT

Stanley Black & Decker  Ibérica SLU
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas
C/ Bergueda n. 1 Of. A6
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona,
ESPAÑA
Tel: +34 93 217 65 02
iberia.bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.es

FR

Bostitch France
Stanley Black & Decker France SAS
BP No. 90, 
112 Avenue Charles de Gaulle
91423 Morangis Cedex
FRANCE
Tel: +33 0 (1) 69 10 80 41 ou 40 ou 08
adv-bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.fr

Bostitch UK
Stanley UK Logistics Centre
Gowerton Road
Brackmills Industrial Estate
Northampton
NN4 7BW
ENGLAND
Tel: +44 (0)870 1 630 630
bostitchuksales@sbdinc.com
www.bostitch.co.uk

IT

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Energy Park 6
20871 Vimercate (MB)
ITALIA
Tel: +39 039 9590.205
Fax: +39 039 9590.312
bostitchitaly@stanleyworks.com
www.bostitch.it

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
Ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel: +48 22 464 2735
sales.bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.pl


