
DM 10/201520
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PROSTOR PRO INSPIRACI…
...PROSTOR PRO INOVACI

Na konci října zamíří odborná veřejnost do Brna na výstavu WOOD-
TEC. Společnost Epimex se letos rozhodla pro velmi netradiční 
formu své prezentace. Souběžně s akcí WOOD-TEC otevře ve svých 
firemních halách v Blučině u Brna Prostor pro inspiraci…Prostor 
pro inovaci. Na ploše téměř 1000 m2 zde nabídne návštěvníkům 
pohled do budoucnosti výroby nábytku a dalších truhlářských 
výrobků. Představí kromě reprezentativního průřezu klasickými 
technologiemi také několik témat k zamyšlení.

Co obnáší olepování desek lasero-
vými hranami? Jaký je přínos a vyu-
žití 5osých CNC obráběcích strojů? 
Jak efektivně řídit zakázkovou výro-
bu nábytku? Jak vyrábět nábytkové 
dílce s vysokým leskem? Nejen na 
tyto otázky nabídne odpovědi a také 
praktické ukázky Prostor pro inspira-
ci…Prostor pro inovaci.
Všem, kteří navštíví Brno, nabízíme 
možnost návštěvy Prostoru pro inspi-
raci…Prostoru pro inovaci v Blučině 
u Brna. Můžete dorazit samostatně au-
tem, u areálu firmy Epimex je připravena 
samostatná parkovací plocha, odkud vás 
dopravíme přímo do firemního areálu. 
Návštěvníkům výstavy WOOD-TEC do-
poručujeme – v klidu si prohlédněte vše, 
co vás zajímá v pavilonu V a pak přijďte 
k našemu stánku 091, kde Vám naše 
hostesky nabídnou výbornou kávu a pře-
dají vám přesné informace o odjezdu 
nejbližšího spoje do Blučiny. Na vyhra-
zeném místě před halou G vás pak bude 
očekávat bus, který každých 30 minut 
odjíždí do Blučiny. Samozřejmě zajišťuje-
me i dopravu zpět na Výstaviště. Nechte 
se pohodlně převézt a užijte si Prostor 
pro inspiraci…Prostor pro inovaci. Co 
vás v Blučině bude čekat? Více než 25 
strojů na ploše téměř 1000 m2, které 
budou v Blučině představeny, zastupují 
nabídku jak pro velké průmyslové provo-
zy, tak i pro střední a malé provozovny. 

Olepování hran

Jistě zaujme předvedení unikátní tech-
nologie airTech, která umožňuje využívat 

tzv. bezespárovou technologii a to hned 
na dvou olepovacích strojích značky 
BRANDT. Prvním zástupcem bude stroj 
z řady 1600 pro větší provozy, druhým 
zástupcem bude stroj z řady 1200 pro 
menší zakázkové dílny. Obojí ve vynikající 
kvalitě a bez spáry.
Celkem bude v provozu 6 olepovaček 
a to od průmyslového řešení HOMAG, 
přes řešení do středních a větších pro-
vozů BRANDT až po ekonomické olepo-
vací stroje ROBLAND. Určitě uspokojivá 
nabídka pro všechny zájemce.

CNC obrábění

V provozu čtyři CNC obráběcí centra 
od firem WEEKE a HOMAG – od jed-
noduchých 3osých vrtacích a frézova-
cích center, přes klasické 4osé CNC 

frézovací centrum pro výrobu dveří až 
po 5osé plně interpolované obrábění.  
K vidění budou obráběcí centra hori-
zontální i vertikální. Uvidíte i CNC stroje 
zajímavé minimálním prostorem potřeb-
ným pro provoz a vysokým výkonem při 
zakázkové výrobě. Od strojů vhodných 
pro malé zakázkové výrobce až po prů-
myslové provozy.

Broušení

Praktická ukázka broušení v mimořád-
né kvalitě na stroji BÜTFERING, kde 
se návštěvníci mohou seznámit s jedi-
nečnou technologií elektromagnetické 
dělené patky, která je „dalším CNC stro-
jem“ v brusce a umožňuje mimořádně 
přesné a jemné nastavení potřebné při 
broušení laků. Představený stroj bude 
v konfiguraci vhodné právě pro brouše-
ní lakovaných dílců. 

Formátování

HOLZMA HPP130 představuje novou 
řadu dělících pil pro menší provozy. 
Zajímavé řešení od předního výrobce dělí-
cích pil zaujme jistě nejednoho truhláře, 
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kterému již nevyhovuje pouze tradiční 
formátovací pila s pojezdovým vozíkem.

CNC stroj pro výrobu 
kartonových krabic 

Balení demontovaného nábytku před-
vedeme na stroji pro výrobu kartonů. 
Stroj, který již úspěšně používá několik 
českých firem, šetří nemalé nároky na 
prostor kvůli potřebě mít skladem ně-
kolik různých papírových krabic. To již 
není nutné. Vyrobte si krabici na míru 
u sebe v provozu.

Lisování korpusů

Pro výrobce korpusů budeme mít v pro-
vozu korpusový lis, který ušetří čas 
a zkva litní výrobu. 

Formátovací pily a další 
tradiční truhlářské stroje

Hledáte ideální řešení pro formátování 
anebo dělení materiálu? Přijďte se po-
dívat na řešení vertikálních pil ELCON, 
horizontálních CNC pil HOLZMA, ane-
bo z tradičních strojů si prohlédněte 
pily MARTIN a ROBLAND. Velký sorti-
ment pil na jednom místě umožní zvolit 
to správné řešení. MARTIN je výrobce 
tradičních strojů s tou nejlepší pověstí 
a také od tohoto výrobce bude co k vidě-
ní. Představíme formátovací pily MARTIN 
T60A a MARTIN T60C jako nejprodá-
vanější zástupce této prémiové značky.
Tradiční stroje ROBLAND budou v za-
stoupení formátovacích pil Z3200 
a SIGMA, tloušťkovací frézky D630, 
inovované spodní frézky T120 a olepo-
vacího stroje s předfrézovací jednotkou 
KM575. 

Zpracování odpadu z truhlárny

Drtiče dřevního odpadu a briketovací lisy 

WEIMA – zástupci toho nejlepšího, co 
náš trh nabízí. A model briketovacího lisu 
TH1500 jistě neujde vaším očím stejně 
jako dokonale řešený drtič dřevěného 
odpadu WEIMA WL4, který je nejprodá-
vanějším drtičem ze sortimentu WEIMA.

Stroje pro dýhování

Dýhovací lis LANGZAUNER.

Spojování dílců pomocí 
Hoffmannovy rybiny

HOFFMANN – rybinové spoje, rychle 
a geniálně. Kdo neuvidí, neuvěří, jak 
snadno se dá spojit pomocí rybinové-
ho spoje nejenom malý rámeček, vel-
ký rám, zábradlí, ale i mnoho dalších 
spojů. Technologii HOFFMANN využí-
vají truhláři již dlouhé roky ke spoko-

jenosti. Přijďte se podívat na novinky 
v programu.

Software pro řízení 
a plánování výroby

Jaké jsou možnosti ovládání všech vý-
robních strojů v jednom prostředí? Aby 
nebyla řeč pouze o strojích jako samo-
statných jednotkách, kolegové z firmy 
Woodsoftware vás nechají nahlédnout do 
světa řízení a plánování výroby. Představen 
bude software IMOS, software používaný 
předními českými výrobci nábytku.

A protože platí „nejen prací živ je člověk“ 
bude pro příchozí připraveno ještě něco 
pro zpříjemnění návštěvy Prostoru 
pro inspiraci…Prostoru pro inovaci. 
Moravská vína, moravský burčák, spe-
ciality z udírny a koláče, pivo z parního 
pivovaru a moravská cimbálová muzika 
budou jistě milým doprovodem k přátel-
skému setkání u našich strojů, ke kte-
rému vás, milí zákazníci, zve Epimex. 
Přijďte pobýt a nechat se inspirovat, 
nebo jen tak posedět s přáteli!

Tak nastupujte, ať vám ty inspirace 
a inovace neujedou!☺
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