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SIKERTÖRTÉNET
Belépés a fa megmunkáló gép szektorba az új 
kombinált fa megmunkáló gép dizájnnal és gyártással, 
megnövelt megmunkáló teljesítménnyel. Az ipari 
méretű gyártással az L'invincibile márkanév azonnal 
jól ismertté vált konstrukcójának minősége és 
versenyképessége miatt, tulajdonságai azonnali és 
széleskörű elismertséget hozott elsőnek Európában, 
majd az egész világon.

2006
BÜSZKÉK VAGYUNK GYÖKEREINKRE
L'INVINCIBLE VISSZATÉR !
A történelmi SCM márka név visszatér a piacra a 
klasszikus gépek új sorozatával, beleértve a 
legfejlettebb technológiával bíró exkluzív és 
személyre szabott terméket



A LEGKORSZERŰBB
L'invincibile új minőséget jelent és ötvözi a világ 
fa megmunkáló gépeinek széles skáláját gyártó 
cégeinek tapasztalatát és szakértelmét
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Körfűrész  
Marófej  
Felületkezelés  
Vastagolás 
Kombinált felület-vastagság kezelés 20 20
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KÖRFŰRÉSZ
A GÉPKEZELŐ TÁMOGATÁSA:
CSAK EGYETLEN VÁGÁS, DE AZ, AMELYIK 
HELYES
A nagyméretű kijelző információval látja el a gépkezelőt bármely 
elvágási konfiguráció helyes használatára. Ez lehetővé teszi a 
szükséges munkadarab létrehozását maximális precizitással 
számítások vagy vágási próbák nélkül, még a legbonyolultabb eseteknél 
is (az asztalon szögben történő levágás, megdöntött penge, nem ismert 
méretek, stb.)

VEZETÉK NÉLKÜL:
AMIKOR A TCHNOLÓGIA TÉNYLEG SEGÍT.
Az elektronikus kontroll (szabályozás) az adott időben frissíti az adatokat 
a három megállási lépcső pozíciójához, mindég mutatva a szükséges 
munkadarab tényleges méretét bármely vágási konfigurációban.

TELJES TÁMOGATÁS:
FELHASZNÁLÓ BARÁT ÉS PRECÍZ MECHANIKAI 
ALKOTÓ ELEMEK.

Maximális segítséget nyújt bármilyen szög esetén a táblához a kizárólag 
SCM szabadalmaztatott megoldások eredményeként, mely az egyetlen 
központú rotációból áll, az idő múlásával is maximális megbízhatóság 
mellett. Nehéz és nagy méretű táblákra, minden szög esetén (+50°-tól 
-50°-ig) használható.  A praktikus "Gyors Zár"
kerítés és a meghosszabbított görgő hozzárul ahhoz, hogy a teljes 
berendezés minden vásárlói igényt kielégítsen.
A szögalakú vágáshoz mobil keret.

Üzemelési elégedettség
Gépi balesetek
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"IVES" PROFIL:
A KITŰNŐ MEGMUNKÁLÁSHOZ
- - nincs szükség egy idő után beállításokat végezni
- - nagyobb rakodási teljesítmény
- - a kocsi teljes hosszában +/- 0,05 mm a tűrés
(tolerancia) és magas minőségű a vágás.
- A vonalzók vízszintes elhelyezése védelmet nyújt a
porral szemben, ezért javul a kocsi csúszása.

CSÚSZÓ KOCSI
MAXIMÁLIS VÁGÁSI MINŐSÉG 
GARANTÁLT
HOSSZÚ IDŐN KERESZTÜL
A kocsit soha nem kell beállítani és a boltíves acél 
csúszkának köszönhetően (SCM kizárólagos és 
szabadalmaztatott megoldása) négyszer nagyobb 
terhelést bír el. 

KÖRFŰRÉSZ DUPLA PENGE DÖNTÉS: 
MAXIMÁLIS MAGASSÁGÚ VÁGÁS 
KOMPROMISSZUM NÉLKÜL.
A kizárólagos SCM megoldás képes egy időben 
használni az 550 mm-es fűrész lapot és a 
160mm-es elővágót, 90°-os és +/-46°-os 
dőlésszögű levágáshoz. Ez biztosítja a legjobb 
teljesítményt a funér lemezeknél és a tömör fa 
elemeknél egyaránt.

A  TELJES VÉDEDELEM ÚJ 
AUTOMATIKUS POZICIONÁLÓ 
RENDSZERE: INNOVÁCIÓ A 
GÉPKEZELŐK SZÁMÁRA 
A teljes védelem automatikus, az exkluzív AP 
rendszer (az Scm által szabadalmaztatott 
megoldás) segítségével fűrészlap függvényében 
pozíciónálja magát. Ez még gyorsabbá és 
biztonságosabbá teszi az átállást a különböző 
szögű vágásokról, anélkül, hogy a kezelőnek 
módosítania kellene a gép beállításait.

megbízhatóság
karbantartás
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TELESZKÓPOS LENGŐ KAR:
FOLYTONOS MOZGÁS.
A munkadarabot megtámasztó keret az egyetlen, 
aminek nagyfokú lökést és lineáris vezetést kell 
gyakorolni a recirkuláló golyóscsapágyakra. Ez 
biztosítja:
- maximális munkadarab, folytonos mozgással
- nincs zaj
- karbantartás szükségtelen

KÖNNYŰ ÉRINTÉS:
AZ ELSŐ NAPTÓL AZ AZ ELŐNYE, 
HOGY MINDENHOVÁ ELIRÁNYÍT.
A gép összes funkcióját a 7" vagy 12"-es sík 
érintőképernyős színes kijelzővel gyorsan és 
egyszerűen lehet szabályozni. A rendszer vezeti a 
gépkezelőt minden lépésnél, javaslatokat kínál, 
kiküszöbölve így, hogy a gépkezelő hibát vétsen. 
Kiegészítő számítási funkciók segítik a gépkezelőt, 
amikor megtervezik a szükséges vágásokat a 
felszerelt alkatrészekhez és az összetett geometriai 
alakzatokat. 

easy touch 12” easy touch 7”

pontosság
számítások
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KÖRFŰRÉSZ
SI X SI 5 SI 3

Equipment
“Easy Touch” 12” electronic control O O O
“Easy Touch” 7” electronic control S S S
Mobile control panel S S S
Electronic adjustment for scoring unit S S S
Automatic rip fence with movement on screw and ball bushing linear guide S S S
Start/stop pushbuttons integrated in the carriage S S S
“Compex” device S S S
Squaring fence with LCD readouts for the stops O O O
“Full support/Wireless” O O O
Main blade quick locking S O O
“Dado” function - O O
Inverter for electronic speed change of the main blade S O O
“Sav€nergy” Intelligent system for the management of the machine's energy consumption O O O
Technical data
Squaring capacity with 3200 carriage mm 3200x3200 3200x3200 3200x3200
Cutting width on rip fence mm 1500 1500 1500
Max. cutting height at 90° mm 200 200 140
Max. cutting height at 45° mm 130 130 97
Max. cutting height at - 45° mm 105 - -
Main blade motor power kW 9 7 7
Scoring blade motor power kW 1,3 1,3 1,3
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MARÓGÉP
A MUNKADARAB TOP MINŐSÉGÜ 
KIVITELEZÉSE
Tökéletesen vibráció mentes és abszolút stabil tartás a 
megmunkálás során a kiválóan kiegyensúlyozott elektro-
fejnek, és a legkíválóbb minőségü anyagok és 
alkatrészek használatának köszönhetően. Az elektrofej 
sebességének változtatását egy inverter szabályozza 
elektronikusan 900 fordulat/perctől 12.000 ford/perc-ig a 
maximálisan rendelkezésre álló, 3.400 ford/perc -től 
induló motor teljesítménnyel.

MEGELÉGEDETTSÉG
IDŐ VESZTESÉG
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KEVESEBB MOZDULAT A GYORSABB 
BEÁLLÍTÁSHOZ
A fej beállításának sebessége az egyedi mozgási mechanizmusa 
miatt (SCM szabadalom) lehetővé teszi a gépkezelő számára, hogy 
a billenő fej és a maró vezetőtől függetlenül állítsa az eszköz 
magasságát. A recirkuláló golyóscsapágyakkal a csavarok legújabb 
technológiájának használatával maximalizálva a teljesítményt és 
elérve a lineáris vezetők által a teljes vibráció és kopás mentes 
működést. Ezáltal nagyban lecsökkentve a karbantartás igényét. 
(központosított kenés). 

MARÓGÉP
ELEKTROFEJ
VERHETRETLEN IDŐSKÁLÁN BELÜL 
PRECIZSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG
Az exkluziv hajtómű az összes lehetséges orsó 
megmunkáló alkalmazására specifikusan tervezett elektro 
fejból áll. Az elektro fej közvetlen meghajtása kiküszöböli 
azokat a karbantartási folyamatokat, melyek a 
hagyományos szíj meghajtásos rendszereknél 
szokásosak. Optimális géptisztítás és tiszta környezet az 
oldal nyílásokon át történő hatékony elszívás 
eredményeként.

 technológia
 karbantartás
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KÖNNYŰ ÉRINTÉS:

AZ ELŐNY, AMI AZ ELSŐ NAPTÓL 
MINDENBEN ELIRÁNYÍT.

Az összes művelet gyors és könnyen használható  7" 
vagy 12"-os érintőképernyős színes kijelzővel ellátót 
vezérlők által. A rendszer útmutatást nyújt az 
üzemeltető minden lépéséhez, javaslatokat ad, 
amelyekkel elkerülhető, hogy az üzemeltető bármilyen 
hibát kövessen el. Az információs ablakok utasítják a 
gépkezelőt, hogy mi a teendő a következő művelettel, 
annak biztonságos befejezéséhez. A berendezés 
kiválósága a tároló kapacitás, a gép adatbázisába 
importálaható 1000 program és 500 szerszám 
eredménye.

SZERSZÁM FELISMERŐ RENDSZER:
GYORS ÉS BIZTONSÁGOS 
BEÁLLÍTÁS.

Ez a rendszer kiküszöböli a kézi műveletet a szükséges 
munka beállításához, ami lehetővé teszi a gépkezelő 
számára, hogy minden műveleti adatot automatikusan 
bevigyen.
Nagyobb a gépkezelő biztonsága: lehetőség, hogy 
csak a telepített eszközhöz társított programokat 
választja ki, kizárja a lehetséges veszélyes helyzeteket.
Kevesebb adatbevitel, kevesebb hiba, azonnal munkára 
kész.

A GÉPKEZELŐ SEGÍTÉSE:
A MUNKA KÖNNYEBB ÉS PRECÍZEBB 
LESZ

Minden szerszám esetén a gép pozicionálható anélkül, 
hogy számításokat kelljen végezni, vagy programokat 
létrehozni amiatt, hogy a kezdőpontot a szerszámprofil 
három különböző helyzetére lehet meghatározni. A 
leginkább ismétlődő megmunkáló feladatokhoz be lehet 
állítani a kívánt profil méreteit, és ki lehet választani a 
használni kívánt szerszámot. A vezérlők létrehozzák a 
dedikált programot a szükséges megmunkálási 
műveletek elvégzésére.

easy touch 12” easy touch 7”

biztonság
hibák
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MARÓGÉP
TI 7 TI 5 TF 5

Equipment
“Easy Touch” 12 electronic control S O O
“Easy Touch” 7” electronic control - S S
Mobile control panel S S S
“Flex” spindle moulder fence with automatic movement S S S
Spindle moulder fence with aluminium tables S S S
“Fast” sectional table with manual movement - S S
“Fast” sectional table with automatic movement S O O
Inverter for speed change from 900 to 12.000 rpm S S O
7,5kW electrospindle S S O
11kW electrospindle O O O
HSK 63B rapid tool changeover S O O
HSK 63E rapid tool changeover O O O
Automatic tool detecting system S - -
MK5 interchangeable spindle - S S
“T-SET” rapid tool locking - O O
Automatic feeder support O O O
Manual feeder support O O O
“LL” version with 2 profiling extensions O O O
“TL PRO-10” version for tenoning and profiling O O O
Glazing bead unit O O O
“Sav€nergy” Intelligent system for the management of the machine's energy consumption O O O
Technical data
Work table dimensions mm 1200x750 1200x780 1200x730
Spindle tilting degrees ±45,50° ±45,50° -
Spindle speed rpm 900÷12.000 900÷12.000 3000÷4500÷6000÷

7000÷10000
Spindle moulder fence stroke mm 250 (from -125 to +125) 250 (from -125 to +125) 250 (from -125 to +125)
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Felület kezelés
BETÁPLÁLÁS AZ ÖSSZEKÖTŐ RUDAKON
ÁLLANDÓ PONTOSSÁG AZ IDŐ MÚLÁSÁVAL IS.

Minden megmunkálás maximális biztonsággal a betápláló asztal 
mozgatásával egy paralelogramma kinetikus mechanizmusa segítségével, 
amely mindig azonos távolságra van a vágóblokk és az asztal között. A 
rendszer közvetlenül a csatlakozó rudakon működik, így elkerülhető a asztal 
terhelése, ami , amely biztosítja az állandó síkosságot az idő múlásával is.

KONKÁV/KONVEX FUNKCIÓ:
MINDÉG TÖKÉLETES ILLESZKEDÉSEK.
A rendelkezésre álló beállítások lehetővé teszik az alkatrészek tökéletes 
illeszkedését, ami kitűnő összekapcsolást nyújt és kiküszöböli a 
csatlakozásnál szokványos réseket. Az eszköz lehetővé teszi korábbi 
pozíciók beállítását mechanikus leállítások használatával.

megbízhatóság
karbantartás
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VASTAGOLÁS
AZ ÖSSZEKÖTŐ RUDAKON FELADÓ GÖRGŐK

TÖKÉLETES KIVITEL

Kizárt a munkadarab akadása vagy a felületen bevágások megjelenése, 
mivel a rendszer mindhárom görgőn mozog, ez a rotáció pedig lehetővé 
teszi azok (a görgők) vertikális elmozdulását és a legjobb lineáris 
adagolást.

CSERÉLHETŐ GÖRGŐK:
MINDEN KÖVETELMÉNYHEZ EGY GÉP
A görgők gyors és könnyű cseréjével kapott tökéletes kivitel lehetővé 
teszi a gépkezelőnek, hogy konfigurálja a gép meghajtó funkcióját olyan 
speciális követelmény esetén, mint a finom fa és/vagy vájatok minimális 
eltávolítása amikor különböző vastagságú több darabot dolgoznak fel. 

minőség
időveszteség
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FELÜLET KEZELÉS
VASTAOLÓ

F 7
Equipment
Mobile control panel S
Electrical movement of infeed table S
Electronic digital readout of thicknessing cutting depth S
Concave/convex function S
Planer protection integrated in the machine base S
“Smart Lifter” for planer protection integrated in the machine base O
Additional overturning fence S
“Tersa” monoblock cutterblock with throwaways knives O
“Xylent” spiralknife cutterblock O
Technical data
Working width mm 520
Total work table length mm 3008
Cutterblock diameter mm 120
No. 4 knives mm 35x3x520
Surface fence dimensions mm 1500x175
Main motor power kW 7

S 7
Equipment
“Ready” electronic control S
Automatic positioning of working height S
Feed speed with electronic adjustment from 4 to 20 m/min S
First front roller in helicoidal grooved steel S
First front roller with rubber coating O
First front roller with two different types of rubber O
First sectional feed roller in steel O
No. 2 outfeed rubber-coated rollers S
Pneumatic pressure with independent adjusting on the front/outfeed rollers S
No. 2 outfeed rubber-coated rollers O
“Tersa” monoblock cutterblock with throwaways knives O
“Xylent” spiralknife cutterblock O
Outfeed work table extension O
Technical data
Work table dimensions mm 640x1000
Maximum working height mm 300
Minimum working height mm 3,5
Cutterblock diameter mm 120
No. 4 knives mm 35x3x640
Feeding rollers diameter mm 85
Main motor power kW 9
Feed motor power kW 1,3
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FELÜLETKEZELÉS
VASTAGOLÓ
SERVO RENDSZEREK AZ ASZTALOK MEGNYITÁSÁHOZ
SEBESSÉG, ERGONOMIA, ÉS BIZTONSÁG
Most már könnyű átállítani a felületkezelésről a vastagításra, biztonságos és 
erőlködés nélkül, a gép elején lévő két gombnak köszönhetően, valamint az 
automatikusan emelkedő munkaasztalok, az elszívó csonk helyzete és a 
biztonsági rendszer miatt.

praktikusság
kellemetlenségek
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FELÜLETKEZELŐ 
VASTAGOLÓ

FS 7
Equipment
“Ready” electronic control S
Automatic positioning of working height S
Speedy set-up for changeover from surfacing to thicknessing S
First front roller in helicoidal grooved steel S
First front sectioned steel roller O
Outfeed rubber-coated roller S
No.2 outfeed rubber-coated rollers O
Additional overturning fence O
“Tersa” monoblock cutterblock with throwaways knives O
“Xylent” spiralknife cutterblock O
Technical data
Work table dimensions mm 520x900
Maximum working height mm 250
Minimum working height mm 3
Cutterblock diameter mm 120
Feeding rollers diameter mm 67
Feed speed m/min 5-8-12-18
Main motor power kW 9
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Scm  Group  S.p.A
via Emilia, 77 
47921 Rimini - Italy

via Casale, 450
47826 Villa Verucchio 
Rimini - Italy

scm@scmgroup.com
www.scmwood.com
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