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ECHTE ITALIAANSE TECHNOLOGIE,  
AL 50 JAAR LANG

“Innovatie loopt als rode draad door de vijftigjarige geschiedenis.”

De Italiaanse machinebouwer Ferrari & 
Cigarini viert haar vijftigste verjaardag. De 
firma uit Maranello (Modena) startte in 
1969 met de productie van beglazingslijnen 
en geautomatiseerde systemen voor het 
laden en lossen van ovens. In 1988 werd een 
eerste snijmachine voor tegels ontworpen. 
Sindsdien is Ferrari & Cigarini uitgegroeid 
tot een specialist in het ontwerp en de 
productie van allerlei machines en systemen 
voor de tegelindustrie, gebaseerd op de 
echte Italiaanse technologie. Zo omvat het 

Wie wil blijven groeien in onze huidige concurrentiële industriële sector, moet continu durven investeren in nieuwe ontwikke-
lingen. Bij Ferrari & Cigarini, gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van machines en installaties voor de tegelsector, 
volgen ze die strategie al 50 jaar. De firma uit het Italiaanse Maranello (Modena) werd opgericht in 1969 en biedt vandaag een 
uitgebreid assortiment oplossingen voor de professional in de bouw- en bouwmaterialensector.

gamma machines voor het snijden en profi-
leren van onder meer mozaïeken, stroken, 
plinten en treden in keramiek, marmer, 
graniet, agglomeraat, steen en glas. 

De firma vindt technologische innovatie en 
kwaliteit belangrijk en investeerde onder 
meer in de ontwikkeling van geautomati-
seerde systemen voor het laden en beladen 
van machines en het uitpakken en palletise-
ren van onderdelen, specifiek gericht op het 
gebruik in productielijnen voor het snijden, 
profieleren, slijpen en polijsten van tegels.

UITGEBREID GAMMA
Naast de machines voor grote industriële 
toepassingen biedt Ferrari & Cigarini sinds 
2010 ook aangepaste oplossingen voor 
de professional in de tegelsector. Met de 
Compactline ontwikkelde de specialist een 
reeks zeer compacte snij-, profileer- en slijp-
machines, die heel eenvoudig zijn in gebruik 
en waarmee elke operator – expert of begin-
ner - hoogwaardige producten kan afleveren. 
Ze worden hoofdzakelijk gebruikt in show-
rooms, ateliers en bij retailers van keramiek, 
marmer, natuursteen en bouwproducten. Zo 
kan men de klant een extra service aanbieden 

“Ferrari & Cigarini is gespecialiseerd in het ontwerp en  
de productie van machines voor de tegelsector.”

en de levertijd tot de helft verminderen door 
ter plaatse bepaalde producten te bewerken. 
Bijvoorbeeld voor mozaïeken, plinten, gepo-
lijste marmeren plinten, … 

Het BigSlim systeem werd speciaal ontwik-
keld om tegemoet te komen aan de stijgende 
vraag naar oplossingen voor het bewerken 
van grotere keramische werkstukken. Met 
de machines uit deze reeks kunnen platen 
tot 3.600 op 1.600 millimeter in porselein, 
marmer, graniet en agglomeraat (OKITE, 
Sielstone, Neolith) bewerkt worden voor 
de productie van bijvoorbeeld keuken- en 
badkamerbladen en trappen. De MFL004-
STRADORA bewerkt stukken volautoma-

tisch vanaf een plan uit de voorbereiding of 
op basis van een geïntegreerde bibliotheek 
met meer dan 200 mogelijkheden. De 
machine is geschikt voor de bewerking van 
kwarts- en keramische platen dankzij onder 
meer de bladen met een diameter tussen 
300 en 400 millimeter, een geoptimaliseerd 
toerental, een tafel met een dubbele laag 
(hout en rubber) om trillingen te vermijden 
en een verbeterde stabilteit en grip. 

Verder omvat het gamma van Ferrari & 
Cigarini ook de MTQ, een automatische 
snijmachine voor grote platen. De MSL is 
een speciale machine om tegelranden en 
stroken, die vooraf gesneden zijn, op 45 
graden te profileren. Tot slot is er de BKC, 
een lijmmachine voor het gemakkelijk en 
nauwkeurig verlijmen van de hoeken van 
keukenbladen.   ■

De MSL is een speciale machine om 
tegelranden en stroken, die vooraf 
gesneden zijn, op 45 graden te profileren.

Machinebouwer Ferrari & Cigarini  
viert z’n 50ste verjaardag

Met de Compactline biedt de specialist een reeks zeer compacte snij-, profileer- en slijpmachines, die heel eenvoudig zijn in gebruik.

Het BigSlim systeem werd speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar oplossingen voor het 
bewerken van grotere keramische werkstukken.

De MFL004-STRADORA bewerkt stukken volautomatisch vanaf een plan of op basis 
van een bibliotheek met meer dan 200 mogelijkheden.

Echte Italiaanse technologie, al 50 jaar lang


