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Pravidla pro 
představování novinek

Služba je bezplatná a je určena 
klientům, kteří mají objednán ba
revný plošný inzerát od ¼ strany. 
Spočívá v představení 1 až 4 novi
nek (podle velikosti objednané in
zertní plochy) v pravidelné rubrice 
NOVINKY, a to formou fotografií 
a technického popisu nově na trhu 
nabízených strojů, nástrojů, mate
riálů aj. výrobků pro dřevozpracující 
a nábytkářské firmy. 
Podklady: Ke každé novince je 
nutné zaslat barevnou fotografii 
představovaného produktu a tech
nické informace (prospekt s obsa
ženými údaji, technický list, heslo
vitý výčet parametrů nebo odkaz na 
internetovou stránku s popisem). 
Finální text z těchto podkladů zpra
cuje redakce.
Uzávěrky: jsou totožné s uzávěr
kami inzerce.
V představování novinek redakce 
DM pokračuje za nezměněných 
podmínek i v roce 2015.
Pro více informací pište na: 

 cz@drevmag.com,
 sk@drevmag.com.

Nové moderné CNC obrábacie cen
trum U_Lab je navrhnuté na produk
ciu skrinkového nábytku nestingovou 
metódou obrábania z tabule štandard
ných rozmerov. Pracovné jednotky 
pohybujúce sa na portálovom pojazde 
zaručujú najvyššiu precíznosť opraco
vania a vysoká úroveň automatizácie 
spolu so softvérom umožňujú značné 
skrátenie času výroby, optimalizujú 
celý proces a redukujú zásahy ope
rátora do výrobného cyklu. 
Hlavné technické parametre obrába
cieho centra U_Lab:

	3–4 osi
	pracovné pole v ose X 2500–3050–
3750–4250 mm

	pracovné pole v ose Y 1250–1550–
1850–2200 mm

	max. hrúbka obrobku 100 mm
	8–9,6 kW (S1/S6) elektrovreteno 
HSK 63F 24 000 ot./min (štandard)

	11–13 kW (S1/S6) elektrovreteno 
HSK 63F 24 000 ot./min (možnosť)

	automatická výmena nástrojov
	vŕtacia jednotka riadená invertorom 
1,7 kW (2,5 HP) 6000 ot./min

	vákuová pumpa 250 m3/h (2,250 
m3/h).

Výrobca: Uniteam spa
Predajca: BRAS, s.r.o.

CNC obrábacie centrum U_Lab pre nesting

Novinkou v nabídce společnos
ti Okentěs jsou samolepicí EPDM 
těsnicí profily pro náročné podmín
ky z produkce švédského koncernu 
Trelleborg Group. Zavedené tvarově 
shodné profily Kronstrip (9x3 mm), 
Kronlist (15x4 mm) a Dlist (21x17 
mm) s kaučukovou páskou jsou urče
ny do běžných provozních podmínek 
od 40 až do 70 °C. Jejich minimální 
aplikační teplota je 10 °C. Pro nároč
né teplotní podmínky s provozní tep
lotou od 40 až do 140 °C je užita 
speciální lepicí akrylová páska. Mimo 
označení EXTRA na cívce či kartonu 
kvalitu lehce poznáme uvolněním 
krycího papíru: standardní profil má 
kaučukové lepidlo se skelnou mřížkou 
(1), EXTRA provedení pak akrylové le
pidlo na hustém textilním nosiči (2). 
Minimální aplikační teplota těsnicích 
profilů EXTRA je 15 °C.

Výrobce: Trelleborg
Prodejce: OKENTĚS, spol. s r.o.

Samolepicí těsnicí profily EXTRA pro náročné podmínky

Kronstrip EXTRA Kronlist EXTRA

Dlist EXTRA

skelné vlákno (1)

textilní nosič (2)
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http://www.bras.sk
http://www.okentes.cz
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