
DM 6/2017

novinky

16

Elektromotorické ovlá-
dání zdvihu a náklonu 
pilové jednotky, elektro-
motorické polohování pa-
ralelního pravítka, horní ovládací 
panel, komfortní výložníkový stůl, 
robustnost, příznivá cena – to jsou 
hlavní znaky pil řady PS Silverline od tra
dičního belgického výrobce Robland.
Formátovací pily řady PS na první po
hled zaujmou velmi zajímavě řešeným 
výložníkovým stolem s posuvnou pod
pěrou pro velké dílce, kterou je možné 
jednoduše polohovat ve směru řezu. 
V případě formátování velkého dílce ji 
prostě použijete, při řezání malých díl
ců nepřekáží. V kombinaci s formátova
cím stolem o šířce 426 mm má obsluha 
k dispozici komfortní plochu pro for

mátování rozměrných 
plošných materiálů. Kompenzace dél-
ky při řezání dílců pod úhlem je stan
dardem, doporučujeme zvolit případně 
digitální překlapěče pravítka na přání! 
Přehledný horní ovládací panel ovlá
dá náklon a zdvih pilové jednotky, kte
rá je uložena v litinových půlměsících, 
dále polohování paralelního pravítka, 
vše pomocí NC řízení. Obsluha si může 
uložit do paměti předdefinované nej-
častěji používané polohy paralelní-
ho řezu a kdykoliv bez přepisování se 

k nim vra
cet – toto velmi 
zrychluje práci.
Všechny typy řady PS Silverline 
mají možnost jednoduché změny 
otáček 3, 4, 5 tis ot./min s motorem 
5,5 kW a s možností použití pilového 
kotouče o průměru 450 mm, posuvný 
stůl 3,2 m, hmotnost 1150 kg.
Výrobce: Robland NV
Prodejce: EPIMEX dřevostroje s.r.o.

Formátovací pila Robland PS 3200 X3

Formátovací pila MARTIN T65 patří 
svojí konstrukcí i parametry mezi pré
miové formátovací pily splňující nejvyšší 
nároky zákazníků. Pila nabízí vynikající 
parametry: s kotoučem o průměru 
550 mm je maximální prořez až 204 
mm a hmotnost pily je podle provedení 
1600–2100 kg, což je bezkonkuren
ční hodnota daná ojedinělou konstrukcí 
rámů strojů MARTIN. Výrobce totiž již 
přes 30 let využívá kombinace ocelo-
vého svařeného rámu a speciálního 
betonu. Toto řešení poskytuje strojům 
maximální tlumení vibrací i hlučnosti, tu
host a stabilitu rámu. I další konstrukční 
prvky pil MARTIN je odlišují od konku
rence a poskytují zákazníkům kvalitu 
a spolehlivost po mnoho let provozu.
Formátovací stůl zhotovený z robust
ních hliníkových profilů je vedený na 
přesných ložiskových kuličkách a kale
ných planžetách, které jsou trvale stí-
rané a přimazávané. Otočné podpěr
né rameno má CNC opracované vodicí 
plochy, které zaručují maximálně hlad
ký chod formátovacího stolu. Základní 
litinový stůl pily MARTIN T65 má roz
měry 1370x860 mm, boční i přední 
rozšíření stolu jsou zhotovené z nere-
zového plechu, podélné pravítko je 
uložené na lineárním vedení a lze je 
jednoduše demontovat pro volný stůl. 
Šířka řezů vpravo je volitelná v rozme
zí 850, 1100, 1350 nebo 1600 mm. 
Délka formátovacího stolu s plně vyu

žitelným prořezem je od standardních 
3 m až po 4,30 m. 
Výrobce nabízí pro 

speciální po
žadavky ještě 
větší  délku 
stolu. 
Formátovací pila MARTIN 
T65 má již v základu motorické ovlá-
dání pilového agregátu pro naklápě
ní v rozsahu 0–46°, programovatelné 
zvedání hl. kotouče včetně nastavení 
předřezového agregátu ve 2 nebo 3 
osách, ovládání podélného pravítka 
z místa obsluhy stroje (akční nabíd
ka), zobrazení všech parametrů řezu na 
horním ovládacím panelu. Praktickou 
„vychytávkou“ je parkovací poloha 
předřezového kotouče pod úrovní li
tinového stolu. Toto řešení zabraňuje 
možnému poškození řezaného mate
riálu nebo samotného kotouče nepo
zornou obsluhou a může být indiko
vané bezpečnostním LED světlem 
přímo ve stole, takže obsluha zapnutý 
předřez nemůže přehlédnout. Upínání 
kotoučů kleštinou „Pro-lock“ je přes
né a rychlé. 
Pro sériové i zakázkové truhlářské 
a tesařské práce oceňují zákazníci 

možnosti, 
které poskytuje 
ovládání MARTIN s doty-
kovým displejem na horním otočném 
panelu: nastavení rozměrů drážek i po
lodrážek, úhlové řezání několika způso
by s kompenzací nastavení rozměrů, 
s pamětí pro kotouče ø 250–550 
mm. Možnost drážkování do šířky 
20 mm. Hlavní motor pily má volitelný 
výkon 5,5/7,5/11 kW a má elektronic
kou brzdu bez opotřebení.
Výrobce nabízí pro pily MARTIN T65 ši
rokou škálu možného příslušenství – za 
pozornost stojí precizní úhlový příčný 
rám mimořádně tuhé konstrukce na 8 
čepech a s nastavením úhlů v rozsahu 
± 46° s přesností 0,01° a zobrazením 
na LCD displeji.

Výrobce: Otto Martin Maschinenbau 
GmbH & Co. KG
Prodejce: EPIMEX dřevostroje s.r.o. 

Formátovací pila MARTIN T65

http://www.epimex.cz
http://www.epimex.cz
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Spoločnosť Fimal ponúka prostredníctvom modelu formá
tovacej píly s výhodami nárezového centra CONCEPT 350 
progresívny spôsob porezu plošného materiálu tradičným 
spôsobom avšak omnoho pohodlnejšie a efektívnejšie. 
Kompaktné rozmery vám ušetria miesto a integrované vý
hody nárezového centra ušetria jednu pracovnú silu nutnú 
pre porez formátov na klasických formátovacích pílach. Vo 
voliteľnom vybavení tohto progresívneho zariadenia je 8“ fa-
rebná dotyková obrazovka s USB portom na prenos 
nárezových plánov, ktorá tento stroj ešte viac približuje 
automatizácii a výkonnosti štandardných nárezových centier 
no s minimálnymi požiadavkami na pracovný priestor, kapa
citu výroby a v neposlednom rade výšku prvotnej investície 
na úrovni formátovacích píl vyšších sérií. Grafické zobra
zovanie nárezového plánu v procese rezania s farebným 
odlišovaním statusu finalizácie hotových formátov, v kombi
nácii s automatickým posuvom motorizovaných dorazov na 
základe rozmerov z vytvoreného porezu, odbúrava vysoké 
požiadavky na obsluhu v tomto technologickom uzle a tým 
šetrí čas a náklady každej výrobnej dielne. CONCEPT je 
vybavený snímacím systémom panelu pre automatické ur
čenie šírky. Pílový kotúč končí rez v blízkosti konca samot
ného panelu, aby sa zabránilo čakaniu na prázdne rezy a tak 
vznikne následná úspora času. Stroj sa vyznačuje vysokou 
bezpečnosťou vďaka prítlačnej lište po celej dĺžke rezu a zá
roveň zaisťuje vysokú stabilitu dielca. Ideálny je aj pre porez 
nerovného a tenkého materiálu. Ako všetky formátovacie 
píly vyšších sérií aj model CONCEPT disponuje možnosťou 
motorizovaného naklápania pílového kotúča. Kotúč sa môže 
nakloniť od 0 do 46° motorizovane cez digitálny displej. 
Pevné teleskopické pravítko predĺžiteľné až do 2500 mm 
(3200 mm na vyžiadanie) s dvomi mechanickými dorazmi 
je nainštalované na veľkom stole, čím sa získa dostačujúca 
podpora pre panel. Na vyžiadanie môžu byť dorazy vyba
vené digitálnym displejom. Na presné nastavovanie rozme
rov využíva zadné motorizované a programovateľné vodidlá 

s dvojitým dorazom a sklápaním (systém úspory priestoru). 
Štandardne poskytuje rýchlo odnímateľné a ľahko presúva
teľné stoly umiestniteľné ako na prednú tak aj na zadnú stra
nu stroja ako podporu pre veľké panely. Na vyžiadanie môže 
byť stroj vybavený aj nadštandardným počtom stolov a taktiež 
zariadením pre paralelné rezy s mechanickou vizualizáciou 
s jedným dorazom s mechanickým digitálnym displejom. Vo 
voliteľnom príslušenstve stroj obsahuje aj pravítko pre uhlové 
rezy s mechanickým čítaním uhlov ± 50° a rozšírením až 
2400 mm. Tiež môže byť vybavený digitálnym displejom pre 
odčítanie uhlov a/alebo párom digitálnych dorazov pre jed
noduchšie čítanie kvót, či laserom na vizualizáciu línie rezu 
a tretím zadným motorizovaným dorazom do šírky 650 alebo 
1300 mm. Celosvetová výstava strojov LIGNA s účasťou aj 
spoločnosti Fimal predstavila NOVINKU na ďalšie rozšírenie 
technického vybavenia tohto stroja v podobe nových moto
rizovaných dorazov a ešte väčším zvýšením výkonu a efekti
vity, čím sa stále viac približuje k malým nárezovým centrám 
zaberajúcim oveľa väčšiu pracovnú plochu a v neposledom 
rade aj s vyššími investičnými nákladmi.
Výrobca: FI.MA.L srl Predajca: BRAS, s.r.o.

Inovovaná formátovacia píla CONCEPT 350

Nový frézovací nástroj na dveřní polo
drážku se systémem KONSTANTIN® 
plní nejvyšší nároky na obrábění v mo
derní výrobě dveří na CNC a průběž
ných obráběcích strojích. Mnoho 
abrazivních materiálů v materiálu při 
frézování dveřní polodrážky podnítilo 
firmu Aigner k vytvoření tohoto systé
mu, který kombinuje dlouhou životnost 
nástroje a zároveň nejlepší kvalitu ob
robení dohromady. Aigner garantuje 
svým zákazníkům nepřetržitý chod 
systému. Ten je dosažen pokročilým 
systémem KONSTANTIN® (výměnné 
diamantové břity) osazeným na hliníko
vém těle. Výhoda systému výměnných 
diamantových břitů tkví v tom, že si je 
zákazník může vyměnit sám u sebe na 

provozovně – nebo dokonce je zaměnit 
mezi sebou na nástroji. Externí ostření 
celého nástroje tímto odpadá, proto zá
kazník nepotřebuje další drahý náhrad
ní nástroj. Velkou předností pro výrob
ce dveří je jednoduché frézování sen
dvičových materiálu využívajících SM, 
MDF, HDF, HPL desky nebo překližky. 
Nástroj se vyrábí na míru podle zákaz
níkova požadovaného profilu polodráž
ky, může být doplněn o břit na srážení 
hrany a v budoucnu také rádiusovým 
břitem. Systém KONSTANTIN® s integ
rovaným předřezem umožňuje kvalitní 
obrobení hran absolutně bez otřepů. 
Díky této technologii si snížíte nákla
dy na konečné broušení a upravování 
dveří na minimum. 

Výrobce: Aigner Werkzeuge G.m.b.H.
Prodejce: Aigner TOOLS s.r.o. 

Fréza na dveřní polodrážku KONSTANTIN®

http://www.bras.sk
http://www.aigner-werkzeuge.at
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Společnost Henkel přináší na dřevo
zpracujcí trh novou řadu Polyurethano
vých (PUR) tavných lepidel pro olepování 
hran pod označením Technomelt PUR 
Micro Emission. Abychom pochopili, 
co nová řada produktů Technomelt PUR 
ME přináší, je nutné podívat se na sou
časný stav PUR tavných lepidel z pohle
du nové tzv. CLP klasifikace nebezpeč
nosti chemických produktů s ohledem 
na obsah volných monomer izokyanátů, 
které obsahují tyto produkty používané 
v dřevařském a nábytkářském průmyslu 
pro mnoho aplikací, jako jsou olepování 
hran, plošné lepení, obalování profilů 
a pod. Koncentrace nebezpečných 
látek – monomer izokyanátů – v PUR 
tavných lepidlech se pohybuje v součas
né době u běžných PUR lepidel v roz
mezí 1 až 5 %. Tyto produkty musí být 
označeny jako nebezpečné. Dále musí 
být na etiketách těchto produktů vyzna
čeny údaje o nebezpečnosti produktů 
formou bezpečnostních vět jako: H 317 
produkty způsobující alergickou reakci 

kůže; H 334 produkty způsobující aler
gie, projevy astmatu a respirační obtíže 
při inhalaci výparů; H 351 produkty za
příčiňující, resp. způsobující rakovinu. 
S ohledem na klasifikaci těchto PUR 
tavných lepidel s obsahem 1–5 % 
monomer izokyanátů je uživatel resp. 
zpracovatel těchto produktů povinen 
zajistit při jejich zpracovávání:

	Povinné a dostatečné odsávání v mís
tech zpracovávání těchto produktů, při 
výměně balení v dávkovacích zařízeních 
a i v místě, kde je prováděna údržba 
zařízení zpracovávající PUR lepidla

	Povinné nošení bezpečnostních po
můcek u všech osob vykonávajících 
činnosti související se zpracováním, 

čištěním a výměnou balení či údrž
bou dávkovacích zařízení pro PUR 
tavná lepidla

	Povinné školení pro osoby pracující 
s PUR tavnými lepidly s ohledem na 
jejich nebezpečnost

	Povinné měření škodlivin a kontro
lu pracovních prostředí nezávislými 
orgány včetně dostupné dokumen
tace na pracovišti týkající se použí
vaných PUR tavných lepidel

U tavných PUR lepidel nové řady 
Technomelt ME obsah volných mo-
nomer izokyanátů nepřevyšuje 0,1 % 
při zachování všech původních paramet
rů PUR tavných lepidel. Tím společnost 
Henkel nabízí používání produktů, které 
nejsou z hlediska současné legislativy 
EC No.: 1272/2008(CLP) klasifiková
ny jako nebezpečné. K dispozici je celá 
produktová řada lepidel zahrnující lepidla 
na olepování hran, obalování profilů 
i plošné kašírování. Produkty jsou k dis
pozici ve dvou odstínech – transparent 
a bílá – a v balení 2 kg a 20 kg.
Výrobce: Henkel
Prodejce: DISTRIMO s.r.o.

Technomelt PUR 270/9 ME Micro Emission

Montážní lepidla jsou známá tím, že přilepí i těžké věci. Za po
sledních deset let dokázala v mnohém nahradit hřebíky a šrou
by. Vzhledem k jejich velké síle je nutné je nechat vytvrdnout 
24 hodin. Nový Pattex ONE FOR ALL Express je ale jiný. Je 
výrazně rychlejší, již po dvaceti minutách (od přilepení) s lepe
nými prvky můžete manipulovat. Zatížení je možné již po třech 
hodinách od aplikace, vždy záleží na lepených materiálech. 
Nemusíte tedy tak dlouho čekat, toto lepidlo vám pomůže ma
ximálně zrychlit práci. Pattex ONE FOR ALL Express je nové 
rychleschnoucí flexibilní montážní lepidlo a tmel pro interiér 

i exteriér s recepturou FlexTec®. Je určen k lepení 
a tmelení většiny savých i nesavých materiálů, jako 
jsou cihla, keramika, beton, dřevovláknité a dře
votřískové desky, sádrokarton, překližka, přírodní 
kámen (tloušť ka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, 
tvrzené PVC, polystyren, sklo, plasty, lakované 
povrchy. Lepí i na vlhký povrch a vytváří pružný 
spoj. Pattex ONE FOR ALL Express je novým 
směrem, který zrychluje lepení a tím urychluje 
i harmonogram následných prací.
Výrobce: Henkel
Prodejci: viz www.pattex.cz, www.pattex.sk

Pattex ONE FOR ALL Express

Firma IMA – materiál pro nábytkový průmysl s.r.o. se sídlem 
v Brzkově, dodavatel kašírovacích a obalovacích fólií, protita
hových fólií, základovacích fólií, nábytkových hran a tenkého 
papíru, představuje bílou základovací fólii, která je určena k za
lisování nebo zakašírování na MDF desky nebo dřevotřískové 
desky. Tato fólie je dalším výrobkem švédské firmy Munksjo 
Paper, což zaručuje vysokou kvalitu. Fólie se vyrábí z běle
né sulfátové buničiny a je impregnovaná pryskyřicí. Firma na 
ni poskytuje veškeré certifikace, jako je FSC CONTROLED 
WOOD, IOS deklarace, Test reporty. Fólie slouží jako ideální 
základ pod barvu a její velkou výhodou je, že ji po nanesení na 
desku (zalisováním nebo zakašírováním) lze zbrousit, aniž by 
se zatrhávala vlákna. Fólie při broušení vytváří brusný prach 
a chová se jako dřevo nebo dýha, což vytvoří celistvý hladký 

podklad při
p r a v e n ý 
k násled
n é m u 
nánosu 
pigmen
tové bar
vy, ať už v nor
málním či vysokém lesku. 
Dá se využít na jakékoli plochy k lakování, ať jsou to ná
bytkové dílce, dveřní pláště nebo obložení. Skladem je 
standardně fólie v provedení plošné gramáže 160 g/m2 

a zákazníkům je dodávána v rolích nebo ve formátech, v libo
volném množství.
Výrobce: MUNKSJO PAPER
Výhradní zástupce: IMA – materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.

Bílá základovací fólie

http://www.distrimo.cz
http://www.pattex.cz
http://www.imaczech.cz
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