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Tak, ako je to pri CNC obrábacích cen-
trách Venture zaužívané, ponúkajú sa 
s viacerými zvýhodnenými balíkmi vý-
bav. Tento systém zostavenia stroja sa 
osvedčil z dôvodu, že zákazník dostane 
CNC centrum s kompletnou výbavou, 

vhodnou pre daný účel použitia stroja.
Najvýznamnejšou inováciou radu Venture 
110 je 360° prístup k stroju v kombiná-
cii s bumper technológiou so snímací-
mi vankúšmi. Vďaka tomuto riešeniu je 
možný prístup k stroju zo všetkých strán, 
čo uľahčuje využitie pri nakladaní stroja, 
pri samotnom opracovaní ako aj počas 
opracovania – na prípadné odstraňova-
nie väčších odrezkov. Stroj disponuje 
bumper systémom na obidvoch stra-
nách CNC portálu, čo umožňuje bez-
pečný pohyb operátora spredu aj zoza-
du. Zvlášť praktická je táto vymoženosť 
pri nakladaní viacerých kusov na každú 
stranu stroja. Operátor sa nemusí kom-
plikovane naťahovať dozadu, pričom si 
nie je istý presným umiestnením dielca. 
V prípade Venture 110 má zadné dorazy 
na dosah, preto nie je problém umiestniť 
aj ťažké dielce. 
Veľmi efektívna je aj kombinácia bum-
per technológie s laserovým systémom 
snímania polohy operátora. Vďaka tej-
to kombinácii pracuje stroj rýchlejšie aj 
v prípade intervencie operátora v mies-
te opracovania. Technológia sa aktivuje 
jedným tlačidlom v prípade, že dôjde 
ku kritickému stretnutiu s operátorom. 
Nevznikajú tak žiadne prestoje.
Systém upevnenia CNC hlavy je portá-
lový (most), ako pri všetkých strojoch 
HOMAG. Toto riešenie sa celosvetovo 
osvedčilo vďaka svojej presnosti a život-
nosti. Portál sa pohybuje na obidvoch 
stranách po krytých THK vedeniach 
najvyššej kvality. Rovnako pohyb por-
tálu zabezpečujú pohybové motory na 
obidvoch stranách portálu, ktoré sú 
vzájomne synchronizované digitálnym 
systémom. 

Firma HOMAG predstavila na veľtrhu Holz-Handwerk 2016 
v Norimbergu novinku na poli nadštandardných CNC obrábacích 
centier. Nový rad Venture 110, ktorý pozostáva z troch modelov: 
113, 114 a 115, prináša množstvo vylepšení a inovácií. Posledné 
číslo označuje počet osí opracovania – teda Venture 113 je 3-osové 
centrum a Venture 115 je už 5-osové centrum. 

Nový rad nadštandardných CNC obrábacích centier 

HOMAG Venture 110
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Prístup k CNC obrábaciemu centru Venture 110 je možný zo všetkých strán

Laserový systém snímania polohy operátora zvyšuje bezpečnosť obsluhy a mini
malizuje prípadné prestoje

http://www.excellentcd.sk
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Portál sa pohybuje po masívnom zvá-
ranom ráme. Inovácia rámu spočíva 
v integrácii elektrorozvodnej skrine do 
rámu stroja. Operátor má tak pred se-
bou len samotnú dotykovú ovládaciu ob-
razovku PowerTouch, ktorá vyzerá ako 
z budúceho storočia. Nielen vzhľadovo 
je nový systém PowerTouch revolučný. 
Konštrukcia obrazovky je kovová, poc-
tivá a pevná aj s možnosťou otáčania. 
Obrazovka podporuje najmodernejšie 
prvky, ako sú multidotykové gestá, roz-
delenie obrazovky pri ovládaní stroja na 
časť informácií a časť ovládania. Veľmi 
obľúbený je aj semafor pripravenosti na 
bočnej lište obrazovky. Veríme tomu, 
že ovládací systém PowerTouch dnes 
nemá konkurenciu. 
Nový rad Venture 110 je v ponuke 
v dvoch dĺžkových prevedeniach, so 
6 typmi hlavného vretena a 5 typmi vŕ-
tacieho agregátu od 18 do 31 vretien. 
Stroj využíva množstvo najmodernejších 
patentov firmy HOMAG v oblasti opraco-
vania ale aj umiestnenia dielcov. V po-
nuke je samozrejme aj obľúbený LED 
systém na predikciu ukladania upínacích 
prvkov. 
Vďaka vysokej sériovosti produkcie je 
veľmi zaujímavá aj cena stroja. Napríklad 
kompletne vybavené 5-osové centrum 

s kvalitným 5-osovým vretenom, vŕtacím 
agregátom, otočnou drážkovacou pílou 
a dvomi meničmi nástrojov môžete mať 
dnes za cenu okolo 90 000 Eur (podľa 
kompletnej výbavy stroja). Z dôvodu vy-
sokého dopytu sú už dnes dodacie ter-
míny na stroj viac ako 4 mesiace a stále 
sa predlžujú. V prípade, že máte záujem 
o umiestnenie stroja do konca kalendár-
neho roka 2016, neváhajte kontaktovať 
firmu EXCELLENT CD.

Viac informácií o drevoobrába
cích technológiách od HOMAG 
Group získate na adrese:

EXCELLENT CD, spol. s r.o.
Š. Moyzesa 3
960 01 Zvolen
tel.: 045/5249 160
fax: 045/5249 169 
e-mail: office@excellentcd.sk
www.excellentcd.sk

Dotyková ovládacia obrazovka Power
Touch je v štandardnej výbave CNC 
Venture 110

„jsme stále s Vámi“
EXTRA A UNIKÁTNÍ MATNÁ STRUKTURA POVRCHU 

Xtreme Matt

Nabízíme Vám unikátní povrchovou úpravu dekorové řady  
Pfl eiderer. Tato povrchová úprava Vám dá možnost  dotknout 
se nezvyklého a jedinečného vnímání světa harmonie 
hebkosti. Při jakémkoliv dotyku na této struktuře nevzniká 
žádná stopa. Povrch je snadno udržitelný a excelentně 
čistý. Struktura Xtreme Matt je aplikována na HPL, proto 
možnost využití je maximálně široká, jak při výrobě dveří, 
tak i nábytku.  Vyzkoušejte a nechte se inspirovat krásou 
a nevšedností.  

  více informací naleznete na 
 www.drevoobchod.cz

Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce

My a Pfl eiderer

 Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
 Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 001
 Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
 Oldřichov  - Oldřichov 227, 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 326 727 194

 Klatovy - Plzeňská 925, tel. 376 310 535
 Chomutov - Luční 4779, tel. 474 624 291
 Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
 Plzeň - Borská ul. (areál Škoda) , tel. 378 139 135

http://www.excellentcd.sk
http://www.drevoobchod.cz

