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Když se na jaře konala výstava LIGNA 2015 s neuvěřitelným množstvím novinek 
v nabídce koncernu FELDER, nebylo ještě jasné, zda Brno umožní stejnou 
prezentaci i pro české zákazníky. A povede se! Na výstavním stánku, na ploše 
cca 700 m2 bude k vidění přibližně 50 strojů a téměř všechny novinky, které 

viděl i Hannover. 

Vítejte u firmy FELDER v Brně, 
na WOOD-TECu 2015

Formátovací pily

Na centrální části stánku se v jedné řadě 
představí kompletní modelová řada for-
mátovacích pil od nejmenší HAMMER 
K 3 winner, po FELDER Serie 500, 700 
a 900. V průmyslové řadě FORMAT-4 
bude k vidění formátovací pila kappa 550 
e-motion s technologicky vyspělým, ve 
3 osách nastavitelným předřezem a par-
kovací polohou. To, že formátovací pily 
mají již ve standardu systém vedení sto-
lu X-Roll se zárukou 10 let, již překvapí 
málokoho, ale počet formátovacích pil, 
které budou na výstavní ploše prezento-
vány, potěší jistě každého.

Spodní frézky

Každý, kdo přijede do Brna se záměrem 
prohlédnout si a vybrat spodní fréz-
ku, bude mít možnost porovnat celou 
modelovou řadu. Počínaje modelem 
F 500, 700 a 900 po průmyslovou Serii 
FORMAT-4 se spodní frézkou profil 45. 
Vše pěkně vedle sebe. Pokud si někdo 
není jist velikostí, výkonem nebo výbavou 
stroje, má jedinečnou možnost si stroje 
na místě osobně prohlédnout, porovnat 
a vybrat.

Kombinované stroje

Firma FELDER vyrábí dřevoobráběcí 
stroje od roku 1956. Je všeobecně zná-
mo, že na začátku byly hlavní součástí 
programu kombinované stroje. Ne všich-
ni mají velkou dílnu a tolik prostoru, kolik 
by potřebovali. Ne všichni bezpodmíneč-
ně potřebují jednoúčelové stroje. Pro 
takovéto zákazníky jsou stále v nabídce 
právě kombinované či polokombinované 

stroje. Pila s frézkou a srovnávačka s pro-
tahem značky FELDER jsou kombinace, 
které na 100% vyvrací zažité mýty o ne-
přesnostech a o pomalém přenastavení. 
S jistotou a nadšením k inovacím dovedla 
firma FELDER své „kombinace“ na úro-
veň sólo strojů. V Brně bude předvede-
na ucelená řada Serie 700 a HAMMER 
winner comfort.

Srovnávačky a protahovačky

Hoblování je u Feldera špičkovou zále-
žitostí. Inovativní technologie hoblování 
pomocí spirálového hřídele Silent-Power 
byla představena již na několika výsta-
vách. Vždy za velkého zájmu zákazníků. 
V Brně bude 9 z 10 „hoblovacích“ strojů 
osazeno právě hřídelem Silent-Power. 
Přijďte se dotknout ohoblovaného po-
vrchu nejvyšší kvality, kterého srovnávač-
ky a protahovačky FELDER dosáhnou 
zároveň s minimální hlučností, redu-

kovaným objemem odpadu, sníženou 
energetickou náročností právě pomocí 
dokonalých hřídelů Silent-Power.

Olepovačky hran

Jedinečnou možnost vidět 8 olepovaček 
vedle sebe, od nejmenších kompaktů 
po průmyslové stroje, bude mít každý, 
kdo se přijede podívat na náš „olepo-
vací ostrov“. G 220, G 320 a G 330 
jsou kompaktní modely, které vynikají mi-
mořádně jednoduchým ovládáním, mini-
mální prostorovou náročností a skvělým 
výsledkem nalepené hrany. G 360 první 
model s předfrézovací jednotkou při cel-
kové délce stroje 2600 mm, to je řešení 
pro malé dílny. Budou vystaveny i modely 
vyšších tříd s rožkováním i bez. 
TEMPORA – olepovačka hran ve třídě 
PREMIUM, bude poprvé k vidění v ČR 
právě v Brně. Tempora je čas. Času má 
každý stejně, 24 hodin, každý den. Je 

Olepovací OSTROV – kompletní řada strojů na našem stánku. Foto: archiv FELDER
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jen na nás, jak s ním naložíme. Proto 
ovládání olepovačky Tempora je prová-
děno kompletně z ovládacího panelu, 
pro rychlé a přesné nastavení. Stroj 
se vyznačuje vysokou produktivitou, 
rychlostí a flexibilitou. Přijďte se určitě 
přesvědčit, jak získat více času pro sebe 
tím, že urychlíte výrobu.

Nářezové centra

Kappa Automatic se chystá do Brna 
v novém provedení. Nový pilový vozík se 
směrem řezání proti pravítku má velmi 
klidný chod a pohybuje se rychlostí až 
100 m/min. Radikální zkrácení výrob-
ního cyklu je zajištěno pomocí detekce 
výšky s řízeným přítlačným trámcem. 
Velký 24“ monitor, snadné ovládání 
stroje a nářezový program ARDIS. Toto 
vše v různých rozměrech stroje, s řeznou 
délkou 3200 mm – 4300 mm a výškou 
řezu 60, 80 a 100 mm.

Brusky

Pro luxusní broušení povrchů, je při-
pravena prémiová řada FINISCH, nebo 
střední třída strojů FELDER FW 950 
classic. Je jedno, zda potřebujete brou-
sit desky z masivu, dýhovaný materiál, 
rámové konstrukce, mezilak, nebo vy-
soký lesk. Pomůžeme vám s konfiguraci 
stroje, jeho velikostí i další potřebnou či 
možnou výbavou.

CNC obráběcí centra

Technologie CNC dřevoobrábění pro-
nikla již do mnoha provozů. Možnosti, 
které truhlářům přinesla, vždy překo-
naly očekávání nových majitelů. H 200 
je novinka cenově dostupná pro men-
ší provozy s univerzálním charakterem 
výroby. Přijeďte se podívat, že stroje již 
není nutné programovat, ale pouze na-
stavovat pomocí sofistikovaného progra-
mu. Všechny operace jsou v knihovnách 
a obsluha pouze myší volí, co a jak se 
bude na stroji vyrábět. Masivní portálová 
konstrukce, pohon typu gantry, bezha-
dicový dvouokruhový systém přísavek, 

střídavé zakládání obrobků, indikace 
stavu stroje barevným LED osvětlením... 
a mnoho dalšího.

Překonejte své obavy z CNC obrábě-
ní, zvyšte ziskovost výroby, produktivitu 
a flexibilitu.

Výstava v Brně se koná jednou za dva 
roky, často slýcháme, že WOOD-TEC 
již není to co dřív. Náš FELDER team 
však v Brně chystá pro všechny zá-
kazníky parádní podívanou!!

Těšíme se na vás.

OSTROV – CNC, broušení a nářezového centra. Foto: archiv FELDER

Nové CNC obráběcí centrum H 200. Foto: archiv FELDER
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... a co dál
... užívat si života?

tempora 60.12
... a hotovo!

Okamžité INFO Tel:
00420 220 516 596
00420 733 538 153

Jáchymovská 721, 155 00 Praha 5
www.felder-group.cz
www.felder-group.sk

www.format-4.cz
www.format-4.sk

e-mail: info@felder-group.cz

http://www.felder-group.cz
http://www.uzei.cz/akce

