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Voordelen

– Uitgebreide mobiliteit in de werkplaats of op de bouwplaats dankzij het krachtige 18V LiHd 4.0 Ah accupack

– Snel verbinden met de direct gebruiksklare accumachine zonder aansluiting op het stopcontact

– Werken boven het hoofd zonder een lastige afzuigslang die aan een rand kan blijven haken

– Geen risico te struikelen bij het dagelijks gebruik dankzij de snoerloze toepassing

Verbinden met 
  snoerloze vrijheid
De groeffreesmachines Classic X en Zeta P2 nieuw als accuversies 

voor snoerloze vrijheid en nog sneller verbinden

Pasplaten

Het frezen van pasplaten kan ter plaatse 

eenvoudig en flexibel worden uitgevoerd, 

ook als het meubel volledig op de CNC 

is bewerkt. 

Dakraambekleding

Bij renovatie werkzaamheden kunnen de 

groeven na het  direct na het aftekenen 

ter plaatse worden gefreesd.

Terrasvloeren

Verbinden van componenten in het 

buitenbereik, waar vaak geen strooma-

ansluiting te vinden is.

Grote werkstukken

De stroomkabel of de afzuigslang kunnen 

niet in een knoop raken bij de bewerking 

van grote werkstukken/kolomkasten.

Exclusieve stukken

Snel meubelcreaties vervaardigen met 

diverse hoeken zonder ingewikkelde 

programmering op de CNC.

Meubels aanpassen

Met de accumachine kunnen freesbewer-

kingen eenvoudig worden aangepast of 

aangevuld.

Flexibeler werken in de werkplaats

De accu-groeffreesmachine binnen handbereik zorgt in de werkplaats voor meer efficiëntie en flexibiliteit.

Mobiel werken op de bouwplaats

De accu-groeffreesmachine vereenvoudigt het werk op de bouwplaats enorm – zoeken naar contactdozen en uitrollen van de 

kabelrol is niet meer nodig. 

Ludwig Bauer, Teamleider Productbeheer

«Met het lichte, krachtige 18V Li-Ion 4.0 Ah accu is de Zeta P2 snoerloos ideaal uitgerust 

om overlangse groeven voor  Divario uit te voeren  - zelfs in massief hout!»
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Lamello sluit zich 
   aan bij de CAS Alliantie
Met de CAS-accu sluit Lamello zich aan bij een sterke alliantie met veel partners en vertrouwt het op 

een van de toonaangevende accusystemen in de markt. www.cordless-alliance-system.com/nl

Classic X 
snoerloos
De originele groeffreesmachine – 

precies en snoerloos

De krachtige P-System-groeffreesmachine 

voor snoerloze vrijheid

NIEUW
VANAF 5-9-2022NIEUW

VANAF 5-9-2022

Kenmerken Lamello systeem P-System Kenmerken

Classic X snoerloos groeffreesmachine, set Art.nr.1

In systainer, incl. 2 batterijen en lader 101701DES

Classic X snoerloos groeffreesmachine Art.nr.1

In systainer, zonder batterijen en lader 101700DES

In karton, zonder batterijen en lader 101700DEK

Zeta P2 snoerloos groeffreesmachine, 

DP (diamant) Art.nr.1

In systainer, zonder batterijen en lader 101800DESD

Zeta P2 snoerloos groeffreesmachine, 

DP (diamant), set Art.nr.1

In systainer,incl. 2 batterijen en lader 101801DESD

Veelzijdige beves- 
tigingsmogelijkheid

Uiterste 
precisie

Snoerloze 
vrijheid

Snelle 
verbinding

Automatische 
freesbeweging

Snoerloze 
vrijheid

1 "Neem contact op met uw Lamello dealer voor meer informatie over de prijs van snoerloos machines.

Zeta P2 
snoerloos 
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"Enorme tijdsbesparing 
         in de montage dankzij 
    Cabineo"
"Vakmanschap in verbinding met traditie", daarop vertrouwt meubelmakerij RAUM DESIGN 
KÖHLER GmbH. Het bedrijf ontwerpt niet alleen interieurs, maar biedt ook een breed scala 
aan diensten voor de ambachtelijke sector. De interieurbouw van de 'Good Life Vans'- 
campingbus was een project waar het bedrijf zijn hart en ziel in stak. Als beslag werd daarbij 
de frameverbinder Cabineo van Lamello gebruikt, die de professionals in de houtbewerking 
verblufte door de verkorting van de montagetijd.  

Marco Köhler, eigenaar meubelmakerijRAUM DESIGN KÖHLER GmbH, Biebergemünd 
Wirtheim, Duitsland

De meubelmakerij RAUM DESIGN KÖHLER GmbH produceert sinds 2006 individuele concepten voor woonruimte. Het bedrijf is 
 gevestigd in het Duitse Biebergemünd Wirtheim en heeft nu 21 medewerkers in dienst. Het heeft zich van het oorspronkelijke  
montagebedrijf verder ontwikkeld tot meubelmakerij en timmerbedrijf. Intussen is de productie voorzien van drie CNC-machines. 
 Eigenaar Marco Köhler licht ons in gesprek zijn persoonlijke succesformule toe: "Hier is vakmanschap thuis. We bieden een heel  
scala aan diensten aan zodat de klant voor de realisatie van een project maar één partner heeft."

"De spankracht en flexibili-
teit waren overtuigend"
 

Verder willen we van de specialist 
graag ook horen hoe naast het dageli-
jkse gebruik van het P-System van 
Lamello ook werd besloten om de 
 frameverbinder Cabineo 8 M6 te 
gebruiken. "Voor het project (Good 
Life Vans), waar we verschillende 
modules van multiplexplaten met een 
plaatdikte van 16 millimeter verwer-
ken, hebben we de modulaire en 
demonteerbare verbinders op de markt 
nog eens goed onder de loep geno-
men. We kenden de Cabineo, maar 
hadden hem nog niet gebruikt." Na 
een demonstratie door de buitendienst 
van Lamello was echter al snel duidelijk 
dat de Cabineo 8 M6 tot inzet zou 
komen. Marco Köhler: "Voor de 
 Cabineo pleitte dat hij alleen in het 
oppervlak bewerkt hoefde te worden. 
Daardoor kunnen we hem op de schei-
dingsfreesmachine frezen. Verder was 
de hoge spankracht heel overtuigend – 
en dat zonder gebruik van houten 
 deuvels." 

Het gebruik van de verbinder van 
Lamello maakt het werk stukken een-
voudiger, vindt de eigenaar van het 
bedrijf. "Na het frezen op de schei-
dingsfreesmachine wordt het beslag 
ingeslagen. Totdat de meubels in de 
camper worden gemonteerd, kunnen 
de afzonderlijke componenten eenvou-
dig en ruimtebesparend met de voor-
gemonteerde verbinders plat op elkaar 
worden gestapeld. 
De montage kan zonder hulpmiddelen 
en met een minimum aan personeel 
worden uitgevoerd. Vergeleken met 
eerdere oplossingen kunnen we de 
montage 80 procent sneller verrichten." 
Een ander pluspunt van de Cabineo 
zijn voor Marco Köhler de afdekkingen. 
Ze worden altijd gebruikt wanneer de 
verbinder van buitenaf zichtbaar is. 

Op de website van het bedrijf staat: 
"Goed vakmanschap is de som van 
kennis en ervaring. Het bijzondere ont-
staat, waar creativiteit en passie ons 
vleugels geven." Ja, het enthousiasme 
voor zijn werk is voelbaar in elk van de 
sets en projecten van Marco Köhler, of 
het nu om een keukenbouw gaat, zijn 
eigen fietsenwinkel of de interieur-
bouw van de Good Life Vans".
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ALPHACAM

HSD
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Netwerkproductie
Van planning en constructie via inkoop tot programmering en bewerking 

met de CNC-machine.

6

CAM-interface

CNC-programmeergegevens

5

Aanschaf

4

Onderdelenlijst 

samenstellen

3

Planning met CAD/Configurator/ERP

2

Offerte maken

1

Maatopname

7

CNC-bewerking 

uitvoeren

8

Afwerken

9

Verzenden/

Montage

Partner update
CAD+T / FORMAT4 
"Sterke samenwerking"

Door de samenwerking tussen CAD+T en 

Felder/Format4 is voor de klant een comple-

te oplossing voor serieproductie ontstaan.

In de software F4Design Platinum is 

slechts één muisklik nodig om de gewenste 

Lamello P-System-verbinder in de automati-

sche beslagmontage te selecteren. Deze 

voegt dan volgens van te voren gedefinieer-

de regels bijvoorbeeld de Lamello Clamex P

in het frame of het werkstuk in.

De F4Design CAM genereert daaruit 

volledig automatisch de CNC-bewerkingen. 

De gebruiker kan de regels desgewenst 

wijzigen of aanpassen.

De F4Nest-software herkent de positie van 

de Clamex P-verbinding in de afzonderlijke 

componenten. Via de speciaal geïntegreer-

de parameters worden de verbinders volau-

tomatisch en zonder beperkingen in de 

kant-en-klare scheidingsfrees aangebracht.

Met de F4Integrate-software kunnen de 

Lamello-verbinders eenvoudig en snel 

worden aangebracht. Men kan kiezen uit 

de verbindingsopties 90° stomp of 2 × 45° 

SMARTCABINET 
"De ultieme planningssoftware 
voor de mobiele telefoon"

Eén enkele oplossing voor parametrische 

3D-constructies, rendering, offertes, kos-

tenanalyses (materialen/tijden), snijoptima-

lisatie, CNC-beheer (ISO en WOP) en pro-

ductieplanning, voorraadbeheer, beheer 

van leveranciersorders en toezicht op de 

productievoortgang.

De constructie van frames en kasten kan 

vanwege de parametrische regels op een-

voudige en snelle wijze worden opgebou-

wd.

De bediening kan binnen enkele uren door 

middel van videocursussen zelfstandig 

worden geleerd. Desgewenst is tegen 

betaling ook Support beschikbaar.

De P-System-verbinders en de Lamello 

Cabineo zijn in de software geïntegreerd. 

Voor de Cabineo bestaan bijvoorbeeld de 

inbouwopties voor zijdelings verstek bij 

een middenwand of vlak infrezen van de 

afdekkappen.

De software beschikt over een ISO- en een 

WOP-interface om de bewerkingsgege-

vens door te geven aan de CNC-machines. 

Vitap Point K2 2.0
"De all-in-one machine op 
5 m²"

Het horizontale bewerkingscentrum is 

compact en licht en heeft slechts 5 m² 

oppervlak nodig. De innovatieve, gepaten-

teerde technologie Vitap Bar Nesting 

System® maakt de bewerking van 5 zijden 

van het werkstuk binnen slechts 4 minuten 

mogelijk.

Het gepatenteerde DDT-systeem (Double 

Dynamic Transport®-technologie) is een 

dubbele klemtechniek die een naadloze 

plaatbeweging en 4-zijdige omronding 

mogelijk maakt. Het werkbereik in de Y-as 

bedraagt 1250 mm.

De Point K2 2.0 is voorzien van een nieuwe 

automatische gereedschapswisselaar.

De machine is verkrijgbaar met de optione-

le uitvoering voor het Lamello P-System, 

zodat de Clamex P en de Tenso P kunnen 

worden ingefreesd.

Voor de profielgroeven in het oppervlak 

wordt een Vitap-hoekaggregaat met de 

P-System-profielgroeffrees gebruikt. De 

profielgroeven in de randen worden met 

een HSK-spantanghouder, een freesdoorn 

Het is compatibel met Biesse, SCM, Vitap, 

HOLZ-HER, Homag, Masterwood en 

Cosmec. Er is een testversie beschikbaar 

voor een maand, inclusief het genereren 

van data voor de CNC-machines. De 

software is leverbaar in verschillende talen.

verstek volgens de inbouwlogica van Lamel-

lo. Voor individuele gevallen heeft Format4 

een macro ontwikkeld die volledig vrij in de 

ruimte kan worden geplaatst. In het bijzon-

der bij onderdelen met vrije vorm worden 

hierdoor vrijwel onbegrensde mogelijkhed-

en haalbaar. In de video ziet u het CNC-

bewerkingscentrum Format4 profit H80.

en de P-System-profielgroeffrees uitge-

voerd.

De programmering voor de profielgroeven 

vindt plaats in de Vitap Software TPA. Hier-

voor is een extra subprogramma en een 

instructie voor de realisatie ontwikkeld.

Onze plannings- en bewerkingspartners ondersteunen u van begin tot einde bij 

de integratie van de Lamello-verbindingselementen in uw orderverwerking.
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Clamex P-14

Clamex P-14

Divario P-18
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Clamex P-14

Clamex P-14

Divario P-18
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Tips  trucs
Montage van een vaste houten trap 

met behulp van Tenso P-14

De groef in het verstek van het stootbord 

frezen. 

De opstap plaatsen en de markering 

overbrengen. 

Ter controle de verbinding met Bisco P-14 

droog aansluiten. 

Op de bouwlocatie traptreden aantrekken en 

indien nodig gebruikersvriendelijk gedemon-

teerd aan de situatie aanpassen.

Zeta P2 uitlijnen op de middenmarkering 

en de groef frezen. 

Vervolgens element voor element met de 

Tenso P-14 verlijmen en op de ondergrond 

vastlijmen.  

De vaste houten trap is gereed. De onderdelen met de schaafmachine 

aanpassen. 

Het midden van de groef overnemen op het 

werkstuk. 

Zo werkt het:

Het gebruik van Tenso P-14 bij de montage 

van vaste houten trap betekent dat er geen 

volumineuze onderdelen op de bouwlocatie 

hoeven te worden geleverd. De onderdelen 

kunnen ter plaatse aan de wanden worden aange-

past en met Tenso P-14 worden vastgelijmd. 

Dankzij de hoge spankracht zorgt de Tenso P-14 

voor zuiver gesloten lijmvoegen. 

Laat u inspireren door onze veelzijdige verbindingsoplossingen en hun 
mogelijkheden! Meer toepassingen kunt u daarnaast ook op onze website 
ontdekken. Ga voor meer toepassingen op het gebied van meubelbouw, 
interieurbouw, winkelinrichting, keukens enz. naar onze website: 
www.lamello.be/nl/inspiratie/toepassing-inspiratie

Inspiratie

Download nu het nieuwe nummer:

Download

Het gebruik van Tenso P-14 bij de 

montage van vaste houten trap bete-

kent dat er geen volumineuze onder-

delen op de bouwlocatie hoeven te 

worden geleverd. De onderdelen 

kunnen ter plaatse aan de wanden 

worden aangepast en met Tenso P-14 

worden vastgelijmd. Dankzij de hoge 

spankracht zorgt de Tenso P-14 voor 

zuiver gesloten lijmvoegen.

Montage van een vaste houten trap 
met behulp van Tenso P-14

Tips 
      trucs
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Maak deel uit van de #lamellocommunity en 

volg ons op Social Media

Lamello online

Neem een kijkje achter de schermen bij onze klanten 

en ervaar van dichtbij hoe de producten van Lamello in 

de praktijk gebruikt worden. Lees waarom nesting 

technologie met Cabineo voor hen de perfecte 

combinatie is, aan de hand van het voorbeeld van de 

Oberson schrijnwerkerij.

Distibuidor Lamello:

Marcel Marijnissen, Accountmanager Nederland

Tel. +31 622 12 67 98 | m.marijnissen@lamello.com

Kevin Courtin, Accountmanager België

Tel. +32 475 76 16 34 | k.courtin@lamello.com

Lamello op Facebook: 
Klik "like" en word een 
Lamello fan!

Lamello YouTube kanaal:
Ontdek en schrijf je nu in!

Lamello op Instragram: 
Volg ons, vind ons leuk!

Lamello 
klantenreportages:

Spannende berichten van 
onze klanten


