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Lamello CNC-partnernetwerk

Voordelen CNC-productie

· Doorlopende connectiviteit  
van het CAD-systeem tot het 
bewerkingscentrum

· Hogere processnelheid 

· Minder planning nodig

· Tijdwinst bij series

Voorwaarden voor de bewerking 
op de CNC

1.  Welke verbindingssituaties moeten tot  
stand worden gebracht?

2. Biedt mijn CNC-producent een macro voor  
de P-System-verbinders aan?

3. Zo ja, kan de macro de gewenste  
verbindingssituaties weergeven?

4. Heb ik extra aggregaten nodig om  
de gewenste verbindingen te maken?

5. Zijn de assen van mijn CNC-machine  
toereikend om de verbindingen te maken?

6. Wil ik aan de machine programmeren of  
met CAD/CAM op de pc?

7. Als het programmeren in CAD/CAM wordt 
uitgevoerd: zijn de P-System-producten in  
de software geïntegreerd?

Met het partnernetwerk van Lamello beschikt u over 
een groot netwerk van ondernemingen die u op 
competente wijze ondersteunen bij allerlei kwesties 
in verband met de overgang van het P-System van 
de Zeta naar een CNC-bewerkingscentrum.

Dankzij de nauwe samenwerking zijn de P-System-
verbinders uitstekend in de software geïntegreerd, 
waardoor de gebruiker er zeer goed mee uit de 
voeten kan. Bepaalde softwarepakketten bieden de 
mogelijkheid van een automatische verbinder-
positionering in het project, deels ook in speciale 
hoeksituaties zoals verstek ver- 
bindingen en stompe hoeken. 
Meer informatie vindt u op 
lamello.nl / lamello.be 
onder Hout verbinden/
CNC-technologie. 

In juni 2015 maakte het in meubels gespecialiseerde timmerbedrijf Bernd Ahlers 
kennis met het Lamello P-System. Het enthousiasme over het omvangrijke en flexibele 
systeem was groot en Bernd Ahlers schafte meteen een Zeta P2 aan. Sindsdien is het 
P-System niet meer weg te denken uit het bedrijf. Alle meubels worden zonder 
uitzondering met P-System-verbinders gemaakt.

P-System: 
          Integratie in  
    uw CNC-productie

"De rechtstreekse overdracht vanuit 
CAD naar het bewerkingscentrum 
was voor ons cruciaal." 

Algemeen directeur Bernd Ahlers

Het P-System met zijn talrijke 
verbinders, tijdbesparende montage, 
flexibele hoeken en perfect design 
heeft de afgelopen jaren al op veel 
klanten indruk gemaakt. Niet zo 
vreemd dus dat velen het P-System ook 
in hun eigen CNC-productie willen 
integreren. Digitale connectiviteit en 
processnelheid of -herhaalbaarheid 
bij series zijn argumenten die 
duidelijk voor CNC productie opteren. 
Met de uitbreiding van de machinale 
bewerkingsmogelijkheden wordt het 
P-System nog aan trekkelijker. Afhankelijk 
van de belasting, serie grootte of 
complexiteit kan de bewerking naar 
keuze hand matig met de Zeta P2 worden 
uitgevoerd of op het bewerkings centrum.

Het bedrijf wilde al langer een 
bewerkings centrum op basis van de 
nesting technologie en toen Lamello 
afgelopen jaar de Cabineo verbinder 
without – op de markt bracht, gaf dat 
de doorslag voor de aanschaf van een 
machine.
Natuurlijk moest het ook mogelijk zijn 
om Clamex P-14 en Tenso P-14 op het 
bewerkingscentrum te bewerken.  De 
keuze viel op twee partners uit het 
Lamello CNC-netwerk: Format 4 voor het 
bewerkingscentrum en CAD+T voor de 
CAD/CAM-planningssoftware. Er werden 
ook aggregaten voor de bewerking van 
verstekverbindingen aangeschaft, zodat 
kasten met schuine kanten voortaan ook 
op de CNC kunnen worden gemaakt. Met 
de aankoop van de Format 4 P-System-
optie kon de heer Ahlers gebruik maken 
van de verbinder tegoedbon voor 380
paar – gesponsord door Lamello. 

Bekijk ons 

partner netwerk 

op lamello.nl 

/ lamello.be
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Cabineo 8 black Cabineo 12 black

Cabineo 12Cabineo 8

186350P*186350W*186350S* 186350R*186350H* 186350B*

186350F* 186350C*186350M* 186350N*186350T* 186350D*

Video en  

infopakket op 

lamello.nl /

lamello.be

Tijdwinst in de hele productieketen 

van een kastCabineo was de CNC- 
verbinder waarop 
we zaten te wachten 
– niets stond de al 
lang geplande 
aanschaf van een 
CNC-machine in  
de weg!
Bernd Ahlers, algemeen directeur

Desgewenst afdekkappen op  

de Cabineo bevestigen.

5. Meubel elementen met  

accu schroevendraaier en Cabineo- 

gereedschap met elkaar verbinden.  

Eenvoudig en snel werken met vooraf 

ingesteld draaimoment van ca. 2,5 Nm.

6. Voorste hoek vastschroeven 

met de accuschroevendraaier.  

Zo kan de montage probleemloos 

door één persoon worden  

uitgevoerd.

7. Na de montage de vaste  

tussenplanken op de gewenste 

positie bevestigen.

8. Tip: 

-  Bevestig de onderkant aan  

één kant op de plankdrager  

en maak de andere kant vast.

-  Vlakliggende schroeven  

vereenvoudigen  

de inbouw.

4. Werkstukken met voor-

gemonteerde verbinder  

als flatpack leveren

3. Snelle montage van de  

verbinder zonder deuvels

3. Doordachte montage

2. Eenvoudig vervoer

1. Tijdbesparend bij de productie

2. Zuivere CNC-oppervlakte-

bewerking

1. Eenvoudige programmering 

(kan worden geboord of gefreesd)

Tips en trucs

Wilt u bij uw meubelverbinding 

alles verzonken monteren?  

Door de Cabineo met afdekkap  

in te frezen bevat uw werkstuk 

geen uitstekende elementen. 

Lees nu de nieuwste tips  

en trucs op lamello.nl 

/ lamello.be.

Drie montageopties

3. Met verzonken afdekkap

2. Met verzonken kraag

1. Met opliggende kraag.

Optimale esthetiek 
dankzij ingefreesde 
afdekkap

Zeskantbit

* Art.nr. 186350... 100 stuks, art.nr. 186351... 2.000 stuks

·  Probleemloos reinigen van  
de binnenkant van kasten, doordat  
er geen uitstekende verbinders zijn

·  Moeiteloos inschuiven van  
opbergmappen

·  Perfecte esthetiek door uitgebreid  
kleurenassortiment voor afdekkappen

Cabineo startset, Cabineo 8 + 12 (elk 40 stuks),
incl. Cabineo-zeskantbit en -afdekkappen (40 stuks)
Cabineo 8, voor tussenwanden, 500 stuks
Cabineo 8, voor tussenwanden, 2.000 stuks
Cabineo 12, 500 stuks
Cabineo 12, 2.000 stuks
Cabineo 8 black, voor tussenwanden, 500 stuks
Cabineo 8 black, voor tussenwanden, 2.000 stuks
Cabineo 12 black, 500 stuks
Cabineo 12 black, 2.000 stuks
Cabineo-zeskantbit

Cabineo-afdekkappen

Cabineo-artikelen

NEW

186305
186310
186311
186320
186321
186340
186341
186330
186331
276312

NEW NEW NEW

NEW

Leverbaar van oktober: 

· Cabineo Black     

· Afdekkappen metaal
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P-System in de industriële productie
Timmerbedrijf Fust AG in Wil is een bedrijf 
dat op industriële schaal produceert, maar 
dat ook de mogelijkheid heeft om 
afzonderlijke producten te maken. Daarbij 
vertrouwt het innovatieve bedrijf op het 
P-System. Niet alleen de handmachine Zeta 
P2, maar ook de verbinders Clamex P-14 
en Tenso P-14 worden gebruikt. Dankzij 
zijn design en efficiëntie in het productie-
proces wordt voor kast elementen hoofd-
zakelijk de Clamex P-14 gebruikt, terwijl 
de verlijmhulp Tenso P-14 wordt ingezet 
voor kastladen. 

De voordelen in het productieproces en 
met name de tijdwinst maken het 
P-System tot een onmisbare partner voor 
de firma Fust AG.

3. Voor het frezen in de rand wordt de 
positioneerclip gebruikt. Deze wordt voor 
het uitlijnen van de Zeta P2 geplaatst in de 
toegangsboring van de Clamex P-14 met 
een diameter van 6 mm. 

1. Per CNC worden naast de gatenreeks 
ook de positioneergaten met een diameter 
van 8 mm voor de positionering van  
de Zeta P2 geboord.

4. De verbinders worden vervolgens in  
de bewerkte werkstukken geschoven en 
kunnen nu als flatpack op het bouwterrein 
worden geleverd en direct op locatie 
worden gemonteerd. 

2. De Zeta P2 wordt met de positioneer-
pennen uitgerust en door middel van de 
gaten correct op het werkstuk geplaatst. 
Zo wordt de P-System-groef efficiënt en 
nauwkeurig gefreesd.

Met onze 

nieuwsbrief bent 

u steeds overal 

van op de hoogte. 

Meld u aan op 
lamello.nl / 

lamello.be

 Snel en gemakkelijk te  

verlijmen zonder extra  

hulpmiddelen

Inspiratie
Laat u inspireren door onze veelzijdige verbindingsoplossingen  
en hun mogelijkheden! Meer toepassingen kunt u daarnaast ook  
op onze website ontdekken. Met onze zoekmachine voor verbinders 
en de P-System-configurator vindt u snel de beste oplossing voor uw 
hoek verbinding!

 Gering transport-

volume dankzij 

levering van afzon-

derlijke onderdelen

P-System 
„Dankzij het P-System 

besparen we enorm  
veel tijd binnen de  

productie. Onze  
monteurs  zijn  

enthousiast over 
Clamex en willen met 

niets anders  
meer werken.”

Markus Fust
Fust Schreinerei AG, Wil

 Geen gevaar van schade 

door klemmen bij reeds 

geverfde werkstukken 

 Esthetische, demon-

teerbare verbinding 

voor de strengste 

eisen

 Naderhand 

toevoegen van 

uittrekbare planken 

of scheidings wanden 

in bestaande 

meubels

Positioneringspennen 
Zeta P2 Art.nr.
Ø 5 mm 251048
Ø 8 mm 251066
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Omschrijving Art.nr. EUR*
Freesmachine Tanga DX200, Diamantschijf Ø 180mm, hoekvormige 
stofafscherming, in systainer, 4 Winbags gratis 111570D 999.00
Freesmachine Tanga DX200 met sponningaanslag, Diamantschijf  
Ø 180mm, zaagblad Ø 200mm, Z24, hoekvormige stofafscherming,  
in systainer, 4 Winbags gratis 111570F 1099.00

 
Omschrijving Art.nr. EUR*
LK 3 incl. slang, lijmpistool en puntsproeier 502003 695.70
LK 5 incl. slang, lijmpistool en puntsproeier 502005 980.75
LK 10 incl. slang, lijmpistool en puntsproeier 
incl. aansluitmogelijkheid voor een tweede slang 502010 1265.80

Tanga DX200*
De handzame lichte kracht-
patser voor de nauwkeurige 
demontage van kozijnen

Zeta Set 3*
De nieuwe groeffreesma-
chine waarmee u dagelijks 
tijd bespaart en zich  
onderscheiden kan

Lijmapparatuur 
LK 3, LK 5, LK 10

Lijmopbrengapparaat voor in 
water oplosbare lijmsoorten

P-System verbinders
Perfect sluitende verankering

Profila
De kantenprofielfrees met  
elektrische of pneumatische 
motor om vlak te frezen, om af 
te kanten en te ronden, ook bij 
gebogen werkstukken

Omschrijving Art.nr. EUR*
Groeffreesmachine Classic X in de systainer en accessoires, gratis Zwitsers zakmes 101600DS1 559.00
Groeffreesmachine Classic X in de karton en accessoires, gratis Zwitsers zakmes 101600DK1 489.00

Nieuws over ons assortiment 

Classic* 
De originele groeffreesmachine voor 
iedere werkplaats. Een Lamello met de 
Zwitserse precisie, betrouwbaarheid, 
duurzaamheid en veelzijdig inzetbaar.

Zeta Starter Set*
De nieuwe groeffreesmachine 
waarmee u dagelijks tijd bespaart 
en zich onderscheiden kan

Cabineo verbinder
Tijdbesparende corpusverbinder 

met zuivere oppervlaktebewerking 

en optimale spankracht

 
Description Art.nr. EUR*
Zeta Dia in de systainer, Divario Starterset-Systainer, Clamex P-14,  
80 stuks, Tenso P-14 met voorspanclip, 80 stuks, montagegereedschap, 
Systainer II T-loc, en vakverdelers 101402DDSET 1699.00

 
Description Art.nr. EUR*
Zeta Dia in de systainer, gratis 80 paar Clamex  
+ schroevendraaier 101402DD3 1339.00

 
Description Art.nr. EUR*
Clamex P-14 karton met 300 paar 145346 315.00
Tenso P-14 karton met 300 paar (met voorspanclip)  145425S 226.00
Divario P-18 karton met 300 paar 145560 229.00

 
Description Art.nr. EUR*
Cabineo 8, voor tussenwanden, 2.000 stuks 186311 579.00
Cabineo 12, 2 000 stuks 186321 579.00
Cabineo 8 black, voor tussenwanden, 2.000 stuks 186341 579.00
Cabineo 12 black, 2 000 pièces 186331 579.00

 
Description Art.nr. EUR*
Profila E plus, plaque d'appui avec évidement  111962DK 459.00
Profila Pro plus, plaque d'appui avec évidement 111964 439.00 

Tenso P-14 Clamex P-14Divario P-18

Actie

Actie

Actie

Actie

Gratis

Gratis

4 ×

* Acties geldig tot 30-11-2018

+

Gratis
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Benz / Leuco – Uniek  

Cabineo-aggregaat
De firma Benz heeft een 3-voudig aggregaat 
ontwikkeld om de Lamello Cabineo met één slag te 
doorboren. Daardoor is de bewerkingstijd tot ca. 
1-2 seconden verkort. De in elkaar grijpende boren 
zijn door de firma Leuco vervaardigd. Het 
booraggregaat kan met alle gangbare HSK-houders 
worden uitgerust en kan daardoor worden gebruikt 
op alle CNC-machines met gereedschapswisselaar.

BIESSE – P-System volledig geïntegreerd
De afbeeldingen van alle P-System-verbinders zijn door Biesse in bSolid geïntegreerd en zijn zo kosteloos 
beschikbaar. Dankzij deze optie kunnen de bewerkingen afzonderlijk handmatig in het werkstuk worden 
gepositioneerd. In het softwarepakket bCabinet kunnen de verbinders met de beslaggenerator met één klik 
automatisch correct in het meubelstuk worden gepositioneerd. De Brema Eko 2.1 kan standaard worden uitgerust 
met de P-System-schijffrezen, wat een uiterst efficiënte productie van 90°-verbindingen garandeert. Bij de Brema 
Eko 2.2 is het dankzij de extra C-as ook mogelijk om verstekverbindingen van 2×45° te maken. Voor de bewerking 
kunnen ook componenten van NC-Hops worden gebruikt.

Nu nieuw op 

onze website 

 P-System-

configurator

Op zoek naar de passende 
verbinder voor een ongewone 
verbindingssituatie? Met behulp 
van de P-System-configurator op 
onze website kunt u met een paar 
klikken de mogelijke panelen en 
hun optimale positie weergeven. 

Positie van de verbinders in het werkstuk  
bepalen met P-System-configurator

Zo werkt het:

Gewenste verbindingssituatie markeren.

Bij CNC-bewerkingen wordt het 
tolerantiegebied (met geel gemar-
keerd) aangegeven in het voorbeeld.

Voorbeeld van de verbindingssituatie 
incl. positie van de verbinder.

Hoeken en materiaaldikten invoeren  
en op ‚Berekenen' klikken.

De gegevens doorsturen naar  
de productieafdeling. 

Bewerking met de Zeta P2 of CNC 
selecteren (groen selectie).

De aangegeven hoek aflezen uit  
de bouwtekening.

Pdf-bestand met maten voor  
de productie printen.

Maten X1 en X2 bij het betreffende 
product.

Imos/Homag – Uitgebreide oplossing
Met de CAD/CAM-software imos iX 2017 kan de Lamello Cabineo 
automatisch in uw meubelconstructie worden gepositioneerd met 
behulp van de ‚Connection Technology'. Het systeem houdt 
daarbij rekening met de plaatafmetingen en het aantal verbinders, 
en positioneert deze correct in de twee werkstukken die met 
elkaar moeten worden verbonden. De verbinders worden grafisch 
weergegeven en bevatten ook de gegevens voor de beslaglijst en 
de bewerkingsparameters voor de CNC-machine. Via de 
postprocessor kunnen de werkstukken incl. de 3-voudige en 
verstekboringen zonder extra componenten worden 
doorgegeven, bv. aan Homag WoodWOP 7.1. Met toepassingen 
zoals de optimalisatiesoftware SchnittProfi(t) kunt u in een 
volgende stap de werkstukken nesten, voordat ze op de nesting-
CNC-machine CENTATEQ N-500 van Homag met één enkele 
opspanning volledig afgewerkt kunnen worden.

Selectie uit het  
      partnernetwerk

Tips  trucs

Positie van de verbinders in het werkstuk 

bepalen met de P-System-configurator



Art.nr. 101402CDSET

Zeta P2- 
testmachine 

gratis aanvragen 
op lamello.be

* Aanbevolen verkoopprijs. Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in 
Benelux & Frankrijk. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Alle 
prijzen in EUR excl. btw, excl. vooruitbetaalde recylingkosten Aanbie-
dingen geldig van 01.09 - 30.11.2018 Zolang de voorraad strekt.
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Fotografeer de QR-code  
en klik op de link!
contact.lamello.be/nl 

•  Catalogus 2018

•  Folder

Neem contact met ons op en bestel gratis:
•  Informatiepakket Cabineo 

met houten staal

•  Informatiepakket P-System 

met houten staal

101402CDSET XXXX.XX

Geen schade aan het raamkozijn 
met Tanga DX200:
- Nauwkeurig verwijderen van  

het oude raamkozijn uit de  
omliggende muur

- Geen nabewerking nodig  
door stukadoor of schilder

- Weinig stof en vuil
- Snellere en goedkopere renovatie
- Kortere interventietijd bij de klant
- Meer comfort bij het werken 

met 
Tanga DX200

zonder 
Tanga DX200

De handzame lichte krachtpatser 

voor de nauwkeurige demontage 

van kozijnen

hanteerbaarheid 
Maximale zaagdiepte en  

prestaties in een kleine  

behuizing met laag gewicht

Zaagdiepte
Unieke zaagdiepte van 70 mm 

voor het nauwkeurig  

verwijderen van kozijnen - 900 g
70 mm


