FOR THE FINEST WINDOWS

Trendsetter in
research & development
of innovative modern
and ecological
window systems

Fantacci Group

Ledende firma i europa spesialisert innen verktøy produksjon, for vindu- og dørprodusenter.
Levert høyteknologisk kvalitetsverktøy i over 25 år: Innovativ-høykvalitetsverkøy-lang levetid som er
rimelig på reservedeler.
Fantalock ble introdusert i 1998, fenomenalt låsesystem av profilplater som gir penere resultat og
høy sikkerhet. Med over tusen fornøyde kunder i Europa.
Kunder og agenter på flere kontinent.
Fra den lille vindusprodusent til de aller største kan vi betjene med godt-sikkert-holdbart verktøy som
produserer vinduer av høyeste kvalitet til overflate og finnish.
GARANTI:
• Service tilgjengelighet med deler\skjær
• Full planlegging\3D tegninger og tilpasset til kundens behov og tilpasset for bruk på produksjonsutstyr kunden har.
• Kan tilby full motering\tilpassninger til nytt produksjonsutstyr hos kunde.
Takket være vår proffesjonalitet, know-how og mange dyktige medarbeidere og at vi ligger i forkant
av utviklingen. Kan dere trygt stole på oss som leverandør av verktøy og løsninger for produksjon og
tilbehør til vinduer og dører

Since 1998

TOOL ROCK
Selvsentrerende
låsesystem for kniven!

Hurtigskifte
av kniv!

Sikker og konstant
klemstyrke av kniv!

Ved en refferanse pinne sikrer en

Klembakken er fiksert i kroppen

både radialt og aksialt presisjon.

ved sikringspinne, som gjør det

Sikrer hurtig og nøyaktig knivskifte.

mulig hurtig og enkelt knivbytte.

Ved at skruen er gjennomgående
gjennom profilplaten, forhindrer
en mulig skade ved at kniven
ikke kan komme ut av plassen
sin. Samtidig sikres en topp resultat ved at kniven ikke kan flytte
seg under bruk, nøyaktighet og
sikkerhet oppnåes. Ved at kroppen, klembakke og platen har
samme profil opnår en sikrere og
mer stabil innfesting av kniv.

Uten fare for skeiv eller kniven
monteres uriktig.

HIGH SPEED 95 mt/sec
Great locking force.
Høy kraft for innfesting av kniv
oppnåes ved denne konstruksjonen, sikrer at platen\kniven trykkes
mot kroppen jevnt over hele platen,
samt sikrer at skruene ikke blir tilgriset av kvae eller noe annet. Denne konstruksjonen sikrer og jevn og
fin overflate uten kutterslag pga.
romslig spongrop.

COMPETITORS

Dette er særdeles viktig ved
høye matingshastigheter og
høyt spindel rpm.

ADRENALINE CUT
“Adrenalin er et hormon som gir gunstige effekter for kroppen når det gjelder fysiologisk spenning,
arbeidskapasiteten til musklene og den generelle metabolismen...(Wikipedia)”.
Det kalles adrenalinkick når du opplever en STERK FØLELSE som SKJERPER din intuisjon, reaktivitet,
følsomhet, utholdenhet og lidenskap.
Den samme følelsen som alle eiere eller ledere av et selskap føler i det øyeblikket de skal investere
store summer for kjøp av en produksjonslinje med høy produktivitet og fleksibilitet.
For å få en rask avkastning på investeringen, er det viktig å finne en teknisk løsning for å øke produksjonen og samtidig redusere løpende utgifter med lavpris hurtigskift, reserveskjær.
Når alle de forskjellige alternativene er analysert med tanke på den optimale arbeidssyklusen, kan du
rette oppmerksomheten mot å øke prosesseringshastigheten.
UTEN GÅ PÅ KVALITETEN PÅ OVERFLATEBEHANDLING
Når det gjelder verktøyet, kan det oppnås på to måter å øke gjennomstrømningshastigheten samtidig
som overflatekvaliteten opprettholdes:
1 Øk antall skjærekanter.
2 Øk rotasjonshastigheten.
Den første løsningen anbefales utvilsomt ikke: Først og fremst på grunn av den nødvendige reduksjonen i spiserørsarealet, noe som skaper mindre plass for effektiv sponutkast, en avgjørende faktor for
optimal overflatefinish og redusere nødvendig dreiemoment. For det andre svekker det strukturen
til verktøykroppen som utsettes for høy mekanisk påkjenning under drift, spesielt på kontinuerlige
sykluslinjer.

TURBOLOCK, dra nytte av de økte egenskapene til den nye høydrevne

elektrospindler, velger vi den andre løsningen, og går dermed inn i en verden av HØYHASTIGHET.

TURBOLOCK, gir oss en effektiv avkastning på investeringen (R.O.I.) og kontroll over driftskostnadene ettersom prisen på enkeltreserveinnsatsen forblir nesten uendret.

Uttrykket HIGH SPEED definerer, i vårt felt, binomialet mellom rotasjonshastighet mellom 100
og 130 m/sek og matehastighet mellom 15 og 20 m/min.

HIGH SPEED
dens uttrykk

er rent adrenalin og

TURBOLOCK

er

HØY INTERFERENS VARME
KRIMPER
Når du arbeider med HØY HASTIGHET, er det viktig å sikre at all toleranse mellom verktøyboringen og spindelen er helt eliminert.
“Heat Shrink Fit” løser dette problemet og brukes i ulike applikasjoner i
ingeniørindustrien. For eksempel gir
på motoraksler, jernbanehjul, impeller og turbinaksler. Effekten er å
unngå relative bevegelser mellom
de to komponentene som kan genereres av den økte sentrifugalkraften ved høye omdreininger.
Spindel med diametre på 30 til 35
mm verktøyboringen er laget ca.
0,1 mm mindre enn spindelen den
skal festes til. Også tatt i betraktning er
temperaturfølsomheten til aluminiumslegeringen av romfartskvalitet som brukes til å
lage verktøyet. Hvis oppvarmingsprosessen blir
feil, kan det endre egenskapene til legeringen negativt.
Interferenspasningen oppnådd ved krympetilpasningsprosessen bestemmes av en kompleks
beregning som vil sikre at verktøyet forblir festet til akselen under arbeidsbelastning. Opptil
300 kg sidetrykk kan genereres under kuttefasen.
MONTERINGSProsedyre:
Verktøykroppen varmes opp i et kontrollert miljø og utvider seg dermed nok til å la boringen
passe til spindelen. Etter avkjøling til romtemperatur låser verktøyet seg naturlig på spindelen.
PRODUKSERT EFFEKTER:
• Total eliminering av boring-spindeltoleranse.
• Sikker låsing av verktøyet på spindelen.
• Perfekt konsentrisitet for spindelaksen med verktøyets boreakse.
KONSEKVENSER:
• Optimalisering av konsentrisiteten mellom spindelaksen og verktøyboringen oppnås, noe
som resulterer i perfekt toleranse mellom skjærekantene.
• Ved å fjerne toleranser mellom spindelen og verktøyhullet oppnår vi en høyere grad av balansering, spesielt nyttig for lange spindler.

Since 2019

130 mt-s
MEKANISK FORSTYRRELSE
• Låsing av kilen sikret med mekanisk interferens.
• Låsing av kniven sikret med mekanisk interferens.

HEVER PRINSIPP
• Spakprinsippet utnyttes maksimalt da skruen som
går gjennom midten av kniven tillater fordeling av
låsemomentet på hele overflaten, og dermed oppnår
høy tiltrekkingsstyrke.
Tilgjengelig på FANTALOCK siden 1998.

Fordeler
• Selvposisjonerende låsing takket være sentreringsstiften.
• Baklåsing av skruer for å få et bredt sponutløpsområde og unngå tilstopping av spon på skruehodet.
• Kile festet til kutterkroppen for raskt skifte av kniver.
Tilgjengelig på FANTALOCK siden 1998.

Den velprøvde klemkraften som er tilgjengelig i Fantalock har blitt ytterligere forbedret i TURBOLOCK av mekaniske forstyrrelser kombinert med en krympepasning med høy interferens som gjør at Fantacci er den eneste produsenten som
kan produsere rotasjonshastigheter på 130 m/sek.

Since 2019

130 mt-s

ØKONOMISK FORDEL
Rett Kniv 2 mm
Kan slipes opptil 3 ganger
med konvensjonelt utstyr.

INGEN SETE FORVANGNING
Sentrifugalkraften generert kl
130 m/sek tvinger kilen og dens holdeskruer
utover, noe som får skruene og knivsetet til
å deformeres. Fantalock unngår dette problemet ettersom kilen er festet til verktøyets
kropp.

MAKSIMAL KNIV
STABILITET
Mekanismen for å låse kniven på
plass gir den maksimal stabilitet
ved ekstremt høye hastigheter, noe
som resulterer i topp ytelse når det
gjelder overflatefinish og matehastigheter.

Since 2019

130 mt-s
ØKONOMISK FORDEL
Gjør det mulig å bruke standardinnsatser som er låst på plass av de ekstra
sikringselementene

VALGFRI
Magneter kan festes bak
skruene for enkelhets skyld
og raskere knivskifte, mot
en ekstra kostnad.

GROVING – ETTERBEHANDLING
En grovkniv med sponbryterkorrugering
plasseres foran etterbehandlingskniven i
en vinkel på 45°. Denne løsningen anbefales for profileringsoperasjoner som
krever tung løsmasser, og en forhåndskapping er ikke et alternativ, det er en
svært effektiv løsning for maskinering av
kort- eller tverrkornet tømmer. Imidlertid
må påføringen av denne løsningen være
en nøye balanse mellom de nødvendige
omdreininger per minutt og matehastighet. Uten hvilke et tap av effekt på grunn av
dårlig sponutslipp kan oppstå.

Trendsetter i
Forskning og utvikling
av innovative moderne og
økologiske vindussystemer

FOR THE FINEST
WINDOWS

Sirio Evolution

• Skandinavisk standard Tre-Vindu
• Tilgjengelig for Topp, Side Hengstlet Spilka
Classic, og Opus Versjon.
• 65 mm ramme enkelt glass
•92 and 115 mm Karm

low emissivity glass 28
Ug. 		
Uf. Upper
Uf. Lower
Uw. 		

1,10
1,17
1,51
1,33

W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K

Window 1.23 x1.48 2 sashes

• Tilgjengelig for Topp, Side Hengstlet Spilka
Classic, og Opus Versjon.
• 82 mm Ramme dobbelt glass
• 92 and 115 mm Karm

low emissivity glass 48
Ug. 		
Uf. Upper
Uf. Lower
Uw. 		

0,50
1,00
1,51
0,90

W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K

Window 1.23 x1.48 2 sashes

Sirio Wood Mask

Evolusjon av 68 mm Sirio med Wood-Mask pyntekledning, som består av ytre kledning av tre som
festes med klips på karm utvendig.
Innovative klips som gjør det enkelt å montere eller
demontere den ytre kledningen.

low emissivity glass 28
Ug. 		
Uf. Upper
Uf. Lower
Uw. 		

1,10
1,17
1,51
1,33

W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K

Window 1.23 x1.48 2 sashes

The Wood Mask konsept menes:
• Enkelt for service\rengjøring.
• Gjør det mulig å bruke forskjellige ytre kledninger farge eller tresort.
• Uten å flytte\ta vekk glasslister eller annen tilpasninger, sparer en både tid og kostnader for å få
et minimalistisk design.
low emissivity glass 48
Ug. 		
Uf. Upper
Uf. Lower
Uw. 		

0,50
1,00
1,51
0,90

W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K

Window 1.23 x1.48 2 sashes

Sirio Alu Mask

• Enkelt og lett montering uten å måtte foreta noen endringer\justeringer.
• Aluminium kledning er designet og tilpasset Nordisk klima og krav.
• Ekte aluminium kledning tilpasset Skandinaviske krav og integrert til bruk på, vinduer, balkongdør, heveskyvedør.

low emissivity glass 28
Ug. 		
Uf. Upper
Uf. Lower
Uw. 		

1,10
1,17
1,51
1,33

W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K

Window 1.23 x1.48 2 sashes

low emissivity glass 48
Ug. 		
Uf. Upper
Uf. Lower
Uw. 		

0,50
1,00
1,51
0,90

W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K

Window 1.23 x1.48 2 sashes
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• 68 mm grunnvindu i tre
med 19 mm dekompresjonsrom

• Tretykkelse øker opp til 92 mm og ved siden av
med et dekompresjonsrom på 25 mm.

• Eksempel på basisvindu integrert med et
HYSTORISK VINDU.

• Eksempel på en celle med et aluminiumsdrypp.

• Mulighet for plassering av pakning
på ramme og på ramme.

glass med lav emissivitet 28
Ug. 		
1,10 W/m2K
Uf. Upper
1,28 W/m2K
Uf. Lower
1,29 W/m2K
Uw. 		
1,28 W/m2K

glass med lav emissivitet 52
Ug. 		
0,70 W/m2K
Uf. Upper
1,05 W/m2K
Uf. Lower
1,13 W/m2K
Uw. 		
0,95 W/m2K

Window 1.23 x1.48 2 sashes

Window 1.23 x1.48 2 sashes

Sirio Wood Mask

65 - 70

65 - 70

65

92

65

68

92

68

92

70

70

65 - 70

65 - 70

68

68

Utviklingen av 68 mm Sirio on a Wood Maskvinduet, som består av en utvendig tregesims satt
med klips til hovedrammen.
Den INNOVATIVE klipsen tillater en enkel og rask
utvendig tregesimsmontering og
avstigning.

92

Tremaskekonseptet betyr:
• Enkel service av vedlikehold.
• For å kombinere ulike treessenser og til
kombinere forskjellige farger.
• For å unngå den avtagbare glasslisten for en reduksjon i produksjonskostnadene og for den beste
minimalistisk interiørdesign.

glass med lav emissivitet 32
Ug. 		
1,10 W/m2K
Uf. Upper
1,33 W/m2K
Uf. Lower
1,38 W/m2K
Uw. 		
1,29 W/m2K

glass med lav emissivitet 52
Ug. 		
0,70 W/m2K
Uf. Upper
1,07 W/m2K
Uf. Lower
1,12 W/m2K
Uw. 		
0,96 W/m2K

Window 1.23 x1.48 2 sashes

Window 1.23 x1.48 2 sashes

THE KING OF MINIMALISM
MURO

MURO

70

70

63

63

68

45

70

70

68

63

63

• Donatello System

• RAFFAELLO System

• Vegg legging Pose.
• Minimalistisk arkitetonisk trend.
• Aluminiumsramme ekstremt enkel og rask å
montere.

• Pose over veggen.
• Minimalistisk arkitetonisk trend.
• Aluminiumsramme ekstremt enkel og rask å
montere.

glass med lav emissivitet 52
Ug. 		
0,60 W/m2K
Uf. Upper
1,18 W/m2K
Uf. Lower
1,13 W/m2K
Uw. 		
0,90 W/m2K

glass med lav emissivitet 52
Ug. 		
0,60 W/m2K
Uf. Upper
1,18 W/m2K
Uf. Lower
1,13 W/m2K
Uw. 		
0,90 W/m2K

Window 1.23 x1.48 2 sashes

Window 1.23 x1.48 2 sashes

THE KING OF MINIMALISM
MURO

MURO
MURO
63

54
54

70

95
95

93
93

45

45
45

70

54
54

68

63
95
95

• GALILEO GOLD System

• LUMINUS System

• Skjult Pose med kun glasseffekt.
• Minimalistisk arkitetonisk trend.
• Aluminiumsramme ekstremt enkel og rask å
montere.

• Skjult Pose med kun glasseffekt.
• Innvendig og utvendig ramme og ramme i samme plan.
• IPER Minimalistisk arkitetonisk trend.

glass med lav emissivitet 52
Ug. 		
0,60 W/m2K
Uf. Upper
1,18 W/m2K
Uf. Lower
1,13 W/m2K
Uw. 		
0,90 W/m2K

glass med lav emissivitet 52
Ug. 		
0,60 W/m2K
Uf. Upper
1,11 W/m2K
Uf. Lower
1,17 W/m2K
Uw. 		
0,80 W/m2K

Window 1.23 x1.48 2 sashes

Window 1.23 x1.48 2 sashes

The recycled
GREEN
SIDE
material

Økologisk termisk
terskel

Grønn side terskel funksjoner.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Produkt laget av resirkulert materiale, trekomponenten er hentet fra
gjenvinning av gamle trevinduer og harpiksdelen fra gjenvinning av plast med
PSV-sertifisering (second-life plast).
Regenererbart produkt. Eventuelt prosessavfall kan gjenbrukes opptil 20 ganger for
å produsere nye profiler.
Blandet tre / harpiks komposittmateriale fritt for stikkende stoffer svært skadelig for
helse og miljø som glassfiber.
Koeffisient for termisk ledningsevne lik 0,15 W / mk. (glassfiber 0,35 W/mk, polyamid
0,25 W/mK, aluminium 209 W/mk)
Termisk transmittans og kondenseringspunkt i henhold til forskriftene gitt av
“Casa Clima” modell.
Dimensjonstoleranser for snitt +/- 0,6 mm.
Innvendige lysende og ettergivende kjerner for å gjøre profilen lettere og mer
motstandsdyktig mot deformasjon på grunn av vekt.
Selvbeskyttende film som genereres under ekstrudering gjør terskelen ugjennomtrengelig for
vann og motstandsdyktig mot dannelse av flekker.
Ensartet farge selv i nærvær av slitasje og riper.
mulighet for tilpassede farger i nærvær av tilstrekkelige mengder.

FOR THE FINEST WINDOWS

LIEDS
Jan Arild
+47 48319521
jan.arild@working-process.com

