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SYSTEM T je model automatické 
egalizační brusky určený především 
do průmyslových provozů, kde je po
žadována vysoká kvalita, všestranné 
použití a strukturování povrchů. Bruska 
nabízí širokou škálu typů broušení: ka
librace (masiv, DTD, MDF, spárovka), 
mezioperační broušení (broušení zá
kladových laků a dýhovaných poloto
varů), finální broušení (laky s vysokým 
leskem) a možnost zařazení několika 
speciálních agregátů pro reliéfní do-
končování povrchů. Stroj lze konfigu
račně zcela přizpůsobit požadavkům 
zákazníka. Osadit lze až 10 podélných 
vnitřních jednotek + příčné brusné jed
notky na vstupu a výstupu stroje. 
Základní pracovní šířka je 1350 mm 
(na přání 1650 mm). Délky brusných 
pásu podélných jednotek jsou až 3250 
mm pro prodloužení jejich životnosti. 
Agregáty, kterými lze stroj vybavit: 
hoblovací kalibrační válec, kalibrační/
brousící válec v ocelovém nebo pogu
movaném provedení s max. průměrem 
400 mm, elektronická dělená patka 
(i ve verzi s podběhovým pásem), vni
třní příčná brusná jednotka (délka pásu 
až 5194 mm), externí příčná jednotka 
s pásem o délce až 9500 mm, příč
ný pilový pás pro „katrovací“ efekt, 

frézovací hlava s profilovými noži 
a řízeným bočním/
vertikálním pohy
bem pro vytvoření 
reliéfu (např. vlnko
vání), kartáčovací 
válec, orbitální ver
tikální kartáčovací 
jednotka, lešticí válec, 
podélná drásací jednotka, struk
turování povrchu otvory po červo
toči. Zajímavým konstrukčním řešením 
je možnost vysouvání některých pra
covních jednotek do boku vně stroje 
pro usnadnění výměny pásů, kartáčů 
či profilových nožů.
Superdokončovací a příčná jednotka 
jsou vybaveny podběhovým pásem 
a elektronickou dělenou patkou se 
segmenty o šířce 32 nebo 16 mm. 
Patentované provedení elektronické 
patky typu EPICS s dvojčinnými pneu
matickými písty zaručuje perfektní 
kvalitu broušení díky možnosti přes
ného nastavení flexibility patky z ovlá
dacího panelu. Elektronická patka je 
určená pro velmi jemné broušení při 
nízkých oběhových rychlostech pásu 
(rozsah nastavení 1–18 m/s).
Pro lepší vedení a stabilitu opracováva
ných dílců slouží systém podtlakového 

stolu s děrovaným 
podávacím pásem. Generátor 

podtlaku je umístěn uvnitř základu 
stroje. Dále lze také podtlakový stůl 
vybavit tzv. „plovoucími dělenými sto
ly“, které jsou schopny kompenzovat 
rozdílnou tloušťku jednotlivých dílců.
Ovládání stroje je snadné a rychlé díky 
elektronickému programátoru HYDRA 
s LCD barevným dotykovým displejem 
o úhlopříčce 26 cm, kde jsou intui
tivně a přehledně zobrazeny všechny 
potřebné funkce pro kompletní řízení 
stroje. Na displeji se mimo jiné zobra
zuje záznam o pracovních hodinách, 
histogram opotřebení brusných pásů 
či diagnostická hlášení.

Výrobce: SCM Goup S.p.A., divize 
DMC
Prodejce: PANAS, spol. s r.o.

Průmyslová širokopásová bruska DMC SYSTEM T

Point K2 je technologickou odpove
ďou spoločnosti Vitap na špecifické 
požiadavky pri tvarovacom frézovaní 
dielcov, kde využíva výkonné 3,6kW 
frézovacie vreteno pre aj tie najná
ročnejšie typy opracovania. Nové 
inovatívne elektronické CNC centrum 
s priechodným posuvom dielcov s ne
obmedzenou dĺžkou opracovania a au
tomatickým vrátením späť obsluhe po 
ukončení obrábacieho procesu tak
tiež ponúka možnosť rezania kotúčom 
s priemerom 100 mm, vŕtania ôsmi
mi nezávislými vertikálnymi vretenami 
spolu so 6 horizontálnymi vretenami 
v smeroch X a Y s jednoduchou výme
nou nástrojov, ktoré dokážu opracová
vať hrany a jednu plochu dielca v jed
nom výrobnom cykle. Drážkovanie už 
len dopĺňa tento proces ako celkový 
súbor operácií pre komplexné obrába
nie. Pohyb materiálu je zabezpečený 
pomocou patentovanej technológie 

dvojitého dyna
mického transpor
tu, ktorý umož
ňuje kontinuálny 
prechod počas 
opracovania bez 
prerušenia pohy
bu. Dve klieštiny 
zabezpečujú ma
ximálnu fixáciu 
bez akéhokoľvek 
nežiaduceho po
hybu materiálu 
počas nároč
ného tvarového 
opracovania výkonným frézovacím 
vretenom. Jednoduché nastavovanie 
a ovládanie stroja umožňuje moderný 
programovací softvér priehľadne zo
brazený na 19“ LCD monitore pomo
cou širokej klávesnice a optickej myši. 
Vďaka už spomínanému vybaveniu 
a výkonnostným charakteristikám stroj 

bez akýchkoľvek komplikácií či zníže
nia vysokej kvality opracovania dokáže 
vytvárať aj také náročné dielce, ako 
sú dvierka kuchynských liniek, čelá 
zásuviek, mriežky ai.

Výrobca: Vitap
Predajca: BRAS, s.r.o.

CNC frézovacie centrum Point K2

http://www.panas.cz
http://www.bras.sk
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Firma BG Technik CS, a.s. jako distri
butor značky ALTENDORF v České re
publice představí na letošním veletrhu 
WOODTEC kromě svého tradičního 
sortimentu truhlářských strojů zcela 
novou koncepci formátovacích pil 
ALTENDORF F45. Tento německý 
výrobce s více než 105letou tradicí 
výroby připravil opět zásadně 
nové technické řešení 
svých formátovacích pil. 
Na několika strojích 
různých verzí zákazník 
uvidí rozsáhlou škálu 
variant, jež usnadní řezání 
nepřeberného množství a druhů 
materiálů. K vidění bude inovativ
ní systém zavěšení pilového agre
gátu, který opět posunuje hranici 
spolehlivosti a přesnosti o kus dál. 
Nová konstrukce podstavce stroje 
umožní obsluze přistoupit k formátova
cí pile a nezranit se o jakékoli výstupky 
a ostré hrany. Pro firmu ALTENDORF 
je samozřejmostí velmi praktický box 
na umístění šesti sad pilových kotou
čů o průměru až 550 mm, a to vždy 
s příslušným předřezovým kotoučem 
a klínem.
Další zásadní novinkou je kromě osvěd
čených ovládacích panelů zcela nový 
systém EVO DRIVE, který kombinuje 

dotykový display 
s běžnou klávesnicí. Samozřejmostí 
je rozšíření možností programování 
v českém jazyce.
Dalším příjemným a praktickým novým 
prvkem je podávací sklopný váleček 
sloužící k přesnějšímu navádění ma
teriálu.
Naprosto zásadních inovací jsou 
u nové pily ALTENDORF F45 desítky. 
Některé jsou na první pohled viditelné 
a ostatní ne, všechny ale mají jedno 

společné: jako 
celek jsou výra

zem maximální preciznosti a spolehli
vosti. Přijďte se přesvědčit na stánek 
BG Technik.

Výrobce: 
Wilhelm Altendorf GmbH & Co.
Prodejce: BG Technik CS, a.s.

Formátovací pila ALTENDORF F45

Nová masivní srovnávací frézka plan 
51L prémiové řady FORMAT4 oslo
ví každého truhláře novým designem 
a především třímetrovou délkou srov
návacího stolu. Už samotný přední stůl 
s délkou 1650 mm nabízí dostatečně 
velkou plochu pro uložení rozměrných 
obrobků. Jako vůbec první model 
z řady FORMAT4 pak je srovnávačka 
plan 51L vybavena jedinečným naklá-
pěcím předním srovnávacím stolem 
pro hoblování konvexních a konkávních 
spár, umožňujících dosáhnout per
fektní výsledek bez viditelných spojů 
při lepení např. spárovky apod. Díky 
prostorově úsporné konstrukci vodi
cího pravítka lze srovnávací frézku po
stavit těsně ke stěně dílny. Komfortní 
ochranný kryt, integrovaný do stojanu 
stroje, se dá odklopit a umožňuje díky 
tvarovému styku s čelem stroje na
prostou volnost pohybu při srovnávání. 

K vyni
kajícímu 
komfortu ob
sluhy přispívá 
další součást 
standardní vý
bavy stroje – 
elektromotoric
ký systém přestavení výšky stolu (pro 
úběr až 8 mm) Power Drive s ergono
mickým ovládacím panelem.
Ve standardní výbavě je k dispozici 
4kW (S1) elektromotor nebo na za
kázku 5,5kW. Pracovní (srovnávací) 
šířka stolu je 510 mm. Srovnávačka 
může být osazena čtyřmi typy nožo
vých hřídelí:

	4nožový hřídel – systém Format4
	Spirálový hoblovací hřídel Silent
POWER

	4nožový hřídel – klasické nože
	4nožový hřídel – systém TERSA

Výrobce: FELDER KG
Prodejce: FELDER Group CZ s.r.o.

Srovnávací frézka plan 51 L

http://www.bgtechnik.eu
http://www.felder-group.cz
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Olepování „laserových hran“ na ole
povacích strojích určených do menších 
a středních provozů je bezkonkurenč
ní novinkou z dílny výrobce BRANDT 
Kantentechnik GmbH v německém 
Lemgu. Jedinečná kvalita a dokona
lost řešení všech pracovních agregá
tů tohoto modelu je nyní v nabídce 
i v kombinaci s technologií airTec, která 
umožňuje olepovat tzv. laserové hrany. 
Díky tomuto řešení je se strojem 
BRANDT Ambition 1230 airTec možné 
olepovat nábytkové dílce hranami jak 
s EVA tak i s PUR lepidly a zároveň vyu
žít možnost pro „olepování“ laserových 
hran a uspokojit tak náročné zákazníky 
s požadavkem na bezespárové ole-
pování technologií airTec. Stroj tak 
splňuje nejnáročnější požadavek na 
minimální anebo žádnou spáru mezi 
dílcem a hranou.

Významné plus 
přináší vysoký 
stupeň automatizace BRANDT 
easyTouch, a to pro kompletní ovládání 
stroje. Řídicí panel se 7“ dotykovou 
obrazovkou nabízí intuitivní ovládání, 
informuje obsluhu o připravenosti 
stroje k provozu a umožňuje uložit až 
20 pracovních programů. To, že je 
ovládání stroje včetně veškerých ná
vodů přeloženo výrobcem do českého 
jazyka je u strojů ze skupiny HOMAG 
samozřejmostí. 

O těchto a o mnoha dalších jedi
nečných vlastnostech olepovacích 
strojů BRANDT se můžete přesvědčit 
v předváděcích halách EPIMEXU, vý
hradního zástupce skupiny HOMAG 
pro Českou republiku. Anebo u jaké
hokoliv zákazníka, který si olepovací 
stroj BRANDT již zakoupil.

Výrobce: BRANDT Kantentechnik GmbH
Prodejce: Epimex spol. s r.o.

Olepovačka BRANDT Ambition 1230 airTec

Nový model formátovací pily T60C od 
německého výrobce tradičních strojů 
Otto Martin Maschinenbau, je reakcí 
na požadavky trhu nabídnout stroj, kte
rý svým uživatelům poskytne maximální 
míru komfortu a kvality za dostupnou 
cenu, v harmonii s robustní mecha
nikou a  uživatelsky přehledným ovlá
dáním s horním panelem. Přínosem 
je jednoduché a spolehlivé řešení ob
sluhy pily při jakékoliv řemeslné práci 
a zároveň možnost plně využít motoric
ké ovládání pilového agregátu i včetně 
seřízení předřezu.
Typ T60C navazuje svojí základní 
konstrukcí na předchozí, také velmi 
oblíbený model T60A. Navíc nabízí 
horní odklopný ovládací panel s ba
revným přehledným displejem, který 
má množství zajímavých doplňkových 
funkcí, jako možnost dopočítání úhlu 
při naklopení, funkce drážkování, da
tabáze nástrojů (po změně nástroje 
se automaticky přepočítají hodnoty 
prořezu). Panel dále umožňuje praco
vat v ručním či automatickém režimu. 
V automatickém režimu obsluha zadá 
požadované hodnoty prořezu a naklo
pení pilové jednotky a stroj vše provede 
bez nutnosti dalšího zásahu obsluhy. 
Panel informuje uživatele o aktuální 
poloze paralelního pravítka, prořezu, 
úhlu naklopení, zvolených otáčkách.

Jako každý stroj 
firmy MARTIN je i formáto
vací pila T60C uvnitř i zvenčí vyrobena 
pro maximální užitný výkon. Stroj je 
koncipován jako základní formátovací 
pila značky MARTIN, která využívá ro
bustní a osvědčenou mechaniku vyš
ších řad, ale za podstatně příznivější 
pořizovací cenu bez toho, aby to zna
menalo snížení kvality a dlou hodobé 
přesnosti stroje. 
Standardně je pila vybavena horním 
otočným ramenem s odsávacím kry
tem pro max. kotouč Ø 400mm, což 
poskytuje prořez do 130 mm, hlav-
ní motor 5,5 kW s pozvolným roz-
během i doběhem, otáčky 4000/ 
4800/6000/min. Speciální tvar odsá
vacích krytů „Improved Dust Extraction 
System“ výrazně redukuje jemné pra
chové emise až o 70 %. Použitím upí
nacího systému kotoučů ProLock je 
výměna hlavního i předřezového kotou
če rychlá a pohodlná s použitím jedno
duchého imbus klíče a zajišťuje pevné 
upnutí kotoučů bez vibrací. Předřezová 

jednotka 
se do přes

né pracovní polohy stranově i výš-
kově ovládá motoricky za chodu 
pomocí tlačítek, parkovací/pracovní 
poloha kotouče je ovládaná pneuma
ticky – kotouč je spuštěný pod stolem 
a zvedne se až po zapnutí jeho motoru, 
toto výjimečné řešení zajišťuje dlouhou 
životnost a spolehlivost předřezového 
agregátu. Upínání kotouče ProLock, 
motor 0,75 kW (1 PS), otáčky 11.500 
ot/min, Ø kotou če 125 mm. Posuvný 
formátovací stůl pily má vyměnitelnou 
část, která může být poškozena při tzv. 
„vyvlnění“ kotouče. Celková hmotnost 
stroje cca 1300 kg bez použití betonu.
Na přání je možno pilu dovybavit velmi 
oblíbeným ručním ovládáním para-
lelního pravítka pomocí kola z mís-
ta obsluhy, případně motorickým 
polohováním.
Výrobce: Otto Martin Maschinenbau
Prodejce: Epimex spol. s r.o.

Nová formátovací pila MARTIN T60C

http://www.epimex.cz
http://www.epimex.cz
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Skracovacia píla HC900 má hydrau
lický prítlak a posun pílového kotúča. 
Výkon hlavného motora je 7,5 kW. 
Štandardný pohon: hydraulický agre
gát 25 l/min, 3 kW, 380 V, 50 Hz. 
Sila horného prítlaku 50 bar, zásobník 
oleja 36 l, pracovná výška 820 mm. 
Rýchlosť rezu 1 m/s, priemer pílového 
kotúča 500/35 mm. Rozmery stroja: 
dĺžka 1380 mm, šírka 735 mm, výška 
1100 mm. Hmotnosť stroja 620 kg. 
Odsávanie 2x Ø 120 mm.

Výrobca: 
Dinaco d.o.o.
Predajca: 
Excellent CD, spol. s r.o.

Najväčšou výhodou brúsky s mokrým 
ostrením Dinaco SAE3G je, že až dva
krát predĺži životnosť stelitu a pásu. Pri 
starej technológii suchého brúsenia 
je približne 10–15 brúsení na jeden 
stelit. Technologický postup brúsenia 
s brúskou od firmy Dinaco mokrou ces
tou, umožňuje predĺžiť životnosť pílové

ho zuba – stelitu dvojná

sobne na 20–30 brúsení. S mokrou 
brúskou je podstatne menšia možnosť 
prepálenia zuba ako pri suchom brúse
ní, pričom všetky nečistoty sú odplavo
vané emulziou. V hlavnom elektromo
tore je vzduch pod tlakom 1,8 bar – čo 
zabezpečí nemožnosť vnikania emulzie 
do ložísk el. motora. Brúsiaci nástroj je 

umiestnený priamo na elektromo
tore a vibrácie sú tak eliminované 

a je zvýšená presnosť brúsenia. 
Brúsny nástroj má priemer 350 
mm kvôli lepšiemu profilu zuba. 
Brúska disponuje centrálnym 
ovládaním podľa výšky 

pásu. Všetky ovlá
dacie prvky sú riadené elektronicky. 
Hodnoty a nastavenie sa zobrazujú na 

digitálnom displeji. Stroj je vyrobený 
z oceľovej zváranej konštrukcie, čo 
zlepšuje jeho stabilitu. Všetky mecha
nické diely sú zabezpečené proti hr
dzi pozinkovaním a predlžujú životnosť 
stroja.
Technické charakteristiky

	Šírka pásu: 30–300 mm
	Hrúbka pásu: 0,6–5 mm 
	Rozteč zuba: 10–90 mm
	Jedna geometria  
	Výška zuba: 4–25 mm 
	Uhol brúsenia: 10°–38° 
	Rýchlosť: 1–20 zuba/min. 
	Priemer brús. kotúča: 350–280 mm
	Hlavný motor: 2,2 kW
	Pumpa pre emulziu: 70 lit/min.
	Elektromotor posunu: 0,75 kW

Výrobca: Dinaco d.o.o.
Predajca: Excellent CD, spol. s r.o.

Brúska pílových pásov s mokrým ostrením SAE3G

Formátovací pila ROJEK PF 300L je 
inovovaným výrobkem z produktové 
řady strojů INDUSTRY 9 českého vý
robce ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. 
Tato formátovací pila je svými parametry 
předurčena pro práci v profesionálních 
provozech. Pila je standardně vybave
na hlavním motorem o výkonu 5,3 kW, 
samostatným předřezem s motorem 
o výkonu 0,5 kW. Pohon je zajištěn 
plochými řemeny, které značně snižují 
hlučnost a vibrace stroje, což se pozi
tivně projevuje na kvalitě řezu. Boční 
kryt pilového kotouče opatřený magne
tem usnadňuje výměnu obou kotoučů. 
Litinový držák podélného hliníkového 

pravítka je opatřen jemným doladěním. 
Pilová a předřezová mechanika je masiv
ní a tuhé konstrukce, vyrobená ze šedé 
litiny. Hmotnost plně vybavené pily je 
730 kg. Hlavní pilový kotouč má průměr 
315 mm s maximální výškou řezu 100 
mm. Pracovní deska litinového stolu 
má rozměr 400x955 mm. Formátovací 
posuvný stůl CV 360 s délkou řezu 

3200 mm. Pila na
bízí mnoho praktických, 
komfortních vylepšení, které usnadňují 
práci.
Výrobce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a. s. 
Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r. o.

Formátovací pila ROJEK PF 300 L

Hydraulická skracovacia píla HC900

http://www.excellentcd.sk
http://www.excellentcd.sk
http://www.rojek.cz
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Kôra sa v drevospracovateľských tech
nológiách všeobecne považuje za ne
žiaducu surovinu, preto je potrebné 
ju v mnohých prípadoch odstraňovať. 
Odkôrňovač Dinaco GK-800 (súčasť 
odkôrňovaciej linky) odstraňuje spoľah
livo kôru z guľatiny s Ø 180–1000 mm 
a s dĺžkou 1300–8000 mm. Základom 
je frézovacia hlava s ozubením a kla
divkami, slúžiacimi na odstránenie 
mechanických nečistôt, ktoré sa do
stanú pri ťažbe a približovaní do kôry. 
Ovládanie hlavy je elektronické cez dva 
hydraulické servo valce z centrálneho 
ovládacieho pultu. Prvý zabezpečuje 
primeraný tlak frézy na guľatinu, pričom 
druhý pôsobí proti a zabraňuje oscilač
nému pohybu celej konzoly. Konzola 
s frézovacou hlavou je fixná alebo po
hyblivá. V konštrukcii odkôrňovača je 
inštalované zariadenie, ktoré redukuje 
koreňové nábehy guľatiny. Kontrola 
tlaku hlavy reduktora je ovládaná au
tomaticky alebo ručne cez hydraulický 
valec. Rotačný dopravník s ôsmymi 
pármi kolies je montovaný na vozík tak, 
že pozdĺžny posun je plynulo premen

livý a prenášaný pomocou planétovej 
prevodovky a frekvenčného meniča 
na koľajnice. Počas odkôrňovacieho 
procesu je guľatina otáčaná na val
coch s Ø 800 mm dvoma rýchlosťami 
otáčania. Väčšia rýchlosť pre menší 
priemer guľatiny a menšia rýchlosť pre 
väčší priemer guľatiny. Guľatina sa pod 
frézovacou hlavou odkôrňovača pohy
buje nepretržite a odfrézovaná kôra je 
odvádzaná redlerovým dopravníkom na 

určené miesto. Kapacita zariadenie sa 
pohybuje od 80 do 150 m3, závisí od 
priemeru a dĺžky odkôrňovanej guľatiny.
Následne je guľatina prepravená na 
triediacu linku vybavenú optickou sta
nicou so skenerom a fotobunkou pre 
dĺžku a priemer a poskytuje výstupné 
údaje pre obsluhu, tj. počet kusov, ob
jem, dátum merania, priemer, dĺžka. 
Servo vozík pre automatické triedenie 
hmoty, je vybavený vykladacím zaria
dením, ktoré vyloží guľatinu do zade
finovaného boxu a vráti sa pre ďalšiu 
s rýchlosťou 0–200 m/min.
Technické charakteristiky

	Základná dĺžka vozíka: 7600 mm 
	Základná šírka vozíka: 1520 mm 
	Počet párov kolies: 6 párov
	Priemer kolies: Ø 800 mm
	Rýchlosť otáčania: v=12/25 m/min
	Rýchlosť pohybu: od 0 do 40 m/min
	Pohon – frekvenčný menič: 5 kW
	Koľajnice typ 49E1: 2x18 m
	Výkon motora: 22 kW

Výrobca: Dinaco d.o.o.
Predajca: Excellent CD, spol. s r.o.

Odkôrňovacia linka

Společnost WAtech a.s., která je auto
rizovaným zástupcem WAGNER Group 
pro Českou republiku, představí široké 
veřejnosti v rámci veletrhu WoodTec 
jedinečnou vysokotlakou membráno
vou pumpu Cobra 40-10. Výhody za
řízení Wagner Cobra ocení především 
truhlářské dílny, nábytkářské provozy 
a obecně všichni, kteří pro svoji činnost 
potřebují robustní a spolehlivé řešení 
s nízkými náklady na údržbu. Významnou 
předností této pumpy je při změnách ba
rev minimální spotřeba materiálu a ředi
del na proplach. Pneumatickou sílu této 
vysokotlaké pumpy pohání speciální 
membrány s dlouhou životností a sací 
ventily z karbidu wolframu. Díky dvou
membránové technologii má pumpa 
extrémně nízkou pulzaci a nepotřebuje 
zvláštní těsnění a pístní kroužky. To sni
žuje náklady na údržbu a také snižuje 
vnitřní tření materiálu. Díky osvědčené 
technologii IceBreaker nezamrzá vzdu
chový motor pumpy ani při nejvyšších 
provozních rychlostech.
Pumpu Wagner Cobra lze osadit různý
mi typy sání materiálu: malá nádržka, 

flexibilní sací hadice, pevné sací potru
bí. Wagner Cobra kombinuje výhody 
pístového čerpadla, jako je vysoký tlak 
a vysoký objem, a výhody membráno
vých čerpadel (téměř nulová pulzace, 
minimální náklady na údržbu, malý vnitř
ní objem – malá spotřeba materiálu pro 
plnění a proplach pumpy). Pumpu je 
možné dokompletovat na stříkací sys
tém pro aplikace AirLess nebo AirCoat 
(AirMix).
Mezi materiály, které lze zpracovávat, 
patří vodou ředitelné barvy a laky, roz
pouštědlové barvy a laky, dvousložko
vé nátěrové hmoty, disperze, UV laky, 
epoxidové, polyuretanové a fenolové 
laky nebo podlahové nátěry na bázi 
vosku. Značně omezené tření materiá
lu v barvové sekci činí tuto pumpu per
fektní pro stříkání i na smyk citlivých 
materiálů. Je ideální také pro abrazivní 
materiály, protože nedochází ke tření 
mezi pístem a pístním kroužkem, kde 
může vzniknout netěsnost.
Technická data

	Poměr tlaku: 40:1
	Max. tlak materiálu: 250 bar

	Tlak vstupního vzduchu: 6 bar/0,6 
MPa

	Objemový průtok na jeden dvojzdvih: 
10 cm3

	Max. průtok: 2 l/min
	Výstup materiálu: 3/8“ NPS
	Hmotnost: 19 kg

Výrobce: WAGNER
Prodejce: WAtech a.s.

WAGNER vysokotlaká dvoumembránová pumpa Cobra 4010

http://www.excellentcd.sk
http://www.watech.cz
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Toto moderné CNC zariadenie s cer
tifikátom CE tvoria: Hydraulická pá-
sová píla veľkosti od FIL 1300–1600 
s možnosťou jednosmerného aj oboj
smerného rezania. Veľká hmotnosť 
spodného kolesa umožňuje rovno
mernejšiu rýchlosť pílového listu, ktorý 
môže mať šírku 206–260 mm, hrúbku 
1,46 a 1,62 mm a variabilnú rozteč zu
bov. Možnosť napnutia pílového pásu 
o 25 % v ťahu umožní dvojitú rýchlosť 
pílenia. Napínanie pásu na predvo
lenú silu je automatické hydraulické. 
Hydraulické je aj jednostranné vedenie 
pílového pásu, čo umožní jeho ďalšie 
uťahovanie. Príkon hlavného elektro
motora je 75–90 kW, hydraulického 
agregátu 7,5 kW. Rýchlosť rezu až 
45 m/s je regulovaná frekvenčným 
meničom. K dispozícii je aj hydro
pneumatický predrezový agregát pre 
guľatinu s kôrou. Na čistenie kmeňa 
proti pásovej píle sa používa hydrau
lický motor s pneumatickou pružinou. 
Zabezpečuje ochranu pílového pásu. 
Súčasťou stroja je aj tapeta pre ľahké 
odobratie odpílenej dosky a odstráne
nie odpadu z pásovej píly.
Hydraulický upínací vozík s auto
matickou reguláciou upínacieho tlaku. 
Reguláciou upínacej sily nedochádza 
k vypadnutiu guľatiny alebo poškode
niu. Hydraulické spojky sú umiestnené 
v strede bloku na zadnej strane dvoji
tého stromu a chránené proti poško
deniu. Centrálne tlakové mazanie všet
kých vedení (40 mazacích miest pod 
tlakom 30 bar), umožňuje riadenie ma
zania pomocou dvoch časových relé. 
Dĺžka a šírka vozíka je 1,2–10 m, 3–6 
ks upínacích veží (rozteč veží sa upra

vuje na základe požiadaviek zákazníka, 
otvorenie veží 1100 mm. Hydraulický 
agregát 9 kW s hydraulickým akumu
látorom 20 l je umiestnený na vozíku. 
Celková hmotnosť vozíka 6–9 t.
Servomotor pre digitálne nasta-
venie hrúbky. Systém sa skladá zo 
servomotora a ovládania, planétovej 
prevodovky a prevodu na hlavnú hnaciu 
os. Kombinácia vyššie uvedených digi
tálnych riadiacich zariadení poskytuje 
moderné CNC zariadenie. Rýchlosť 
polohovania 355 mm/s, presnosť po
lohovania ± 0,1 mm. 
Hydraulické obracače s pohybom 
obidvoma smermi – regulácia otáčok. 
Masívne reťazové ramená (dlhé so zdvi
hom 0–10°, krátke so zdvihom 0–90°. 
Zdvíhacia sila každého ramena 2,9 t.
Hydrostatický pohon vozíka s rých
losťou až 180 m/min a celkovým in
štalovaným výkonom iba 15–30 kW. 
Koľajnice E49 na rezanie guľatiny do 
8 m dĺžky 2 x 18 m, hmotnosť 1764 kg. 
Dvojdielny ovládací pult a elektroroz
vádzač obsahujú všetky elektrokompo
nenty zariadenia, napr. riadiace a indi
kačné prvky, ističe, relé a stabilizátory 
napätia.
Polohovacia elek-
tronika SCAN 601 
AITouch Screan 
Mudata (F) s au
tomatickým, 
poloau
t o m a 
tickým 
a ma
nuálnym 
polohovaním 
veží vozíka.

Výrobca: Dinaco d.o.o.
Predajca: Excellent CD, spol. s r.o.

Hydraulická pásová píla s hydraulickým vozíkom

V reakci na neustálý vývoj dřevoobrá
běcích strojů a obráběných materiálů 
představila firma Aigner TOOLS novou 
zarovnávací frézu se systémem výměn
ných diamantových břitů do všech typů 
strojů pro olepování hran s předfrézo
vací jednotkou. Hlavními přednostmi 
představeného systému jsou:

	konstantní průměr nástroje
	perfektní kvalita obrobené hrany 
	optimalizováno pro techniku ob
rábění s laserovou přesností hran 
a nulovou lepenou spárou

	lehká konstrukce nezatěžující hřídel
	snížená hlučnost
	vysoká přesnost upnutí břitu
	bezproblémová výměna všech břitů 
obsluhou stroje bez nutnosti kalibrace

	všechny nože jsou navzájem zamě
nitelné

	velmi dlouhá životnost
	vícenásobné ostření nástroje
	optimální poměr cena/výkon

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

KONSTANTIN – systém výměnných DIA břitů

http://www.excellentcd.sk
http://www.aigner-werkzeuge.at
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První z nové generace sponkovaček 
PREBENA 1GPA16 pro spony typu 
A od 4–16 mm je vhodná pro ná
sledující oblasti použití: potahování 
stěn, čalou nění, látky, kůže, izolace, 
PUR pěny, fólie, upevňování rohožek, 
obkládání, atd. Vyznačuje se velmi 
snadnou ovladatelností pro všestranné 
pracovní použití, nízkou hmotností pro 
optimální obslužný komfort, uživatel
sky přívětivým spouštěcím systémem, 
praktickou uzávěrkou zásobníku, kva
litním zásobníkem se spodním plněním 
umožňujícím rychlé nabíjení. Umožňuje 
jednotlivé střílení, má volné výhledové 
pole, dlouhý nos, ergonomickou ruko
jeť s protiskluzovou úpravou, odfuk na 
zadní straně těla, okénko pro kontrolu 
úrovně naplnění zásobníku.

Další vlastnosti
 optimalizace dílů podlé
hajících opotřebení

 snadná údržba
 plynulý spouštěcí systém
 nízká hlučnost a vibrace
 vysoká kadence střelby
 vysoká síla úderu
 nízká spotřeba vzduchu
 bez zpětného rázu

Technická data
 Hmotnost: 0,86 kg
 Pracovní tlak: cca. 4–7 bar
 Spotřeba vzduchu: 

 cca. 0,27 l/úder
 DxŠxV: 220x155x49 mm

Výrobce: PREBENA (D)
Prodejce: PREBENA CZ

Firma Festool nabízí pro optimální 
a mobilní uspořádání pracoviště roz
sáhlý sortiment systémů pro udrže
ní pořádku a transportních systémů 
s mnoha funkčními možnostmi. Nové 
Systainery SYSCombi představují 
spojení klasického Systaineru se zá
suvkou na spotřební materiál a drob
né díly. Tato prémiová značka tak pro 
ještě lepší organizaci – i na montážích 
– nabízí od září optimální kombinaci 
Systaineru a Sortaineru. Zásuvku lze 
flexibilně rozdělit pro příslušenství, spo
třební materiál, drobné díly a další. Tak 
se zajistí pořádek a zároveň ušetří čas, 
zbytečné pohyby, cesty a náklady.

	Rozměry (dxšxv): 396x296x263 mm
	Rozměry s opěrnými nohami: 
396x296x270 mm

 383x267x129 mm
 350x255x69 mm

	Hmotnost: 3,2 kg

Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Tento „inteligentní“ doplněk Systaineru 
poskytuje ve svých třech zásuvkách, 
každé o objemu 6,7 l, místo a uspořá
dání pro uložení příslušenství, spotřeb
ního materiálu a drobných dílů. Zásuvky 
lze individuálně rozdělit pomocí vkláda
cích boxů a přepážek. Festool k tomu 
nabízí sadu příslušenství, speciálně při
způsobenou pro tuto zásuvku. Navíc 
je na každé zásuvce místo pro popis, 
vizitky nebo etikety.

 Rozměry (dxšxv): 396x296x322 mm
 Hmotnost: 5,7 kg

Výrobce: Festool
Prodejci: 
viz www.festool.cz

Nové Systainery SYSCombi

Nový Sortainer SYS 4 TLSORT/3

Pneumatická sponkovačka 1GPA16

http://www.prebena.cz
http://www.festool.cz
http://www.festool.cz
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Premium White Ribbons je nová a jedinečná horizontální 
ražba, která vytváří příjemný texturovaný povrch. Je možné 
ji použít v kombinaci s plnou platinově bílou barvou nebo ve 
spojení s jakoukoli jinou matnou nebo saténovou barvou. 
Tento svěží a moderní design ozvláštní a dodá styl mnoha 
zařízením. Možnosti použití: vybavení obchodů, nábytková 
dvířka, stěnové panely. 
Možnosti kombinování: Premium White Ribbons je mož
né kombinovat s Premium White Suedette Matt pro zvýraz
nění textury a stylu jednoduchého bílého designu nebo pro 
použití s jakoukoliv jinou barvou. Vhodná je také kombinace 
se Sliced Slate nebo Nera Supermatt, s nimiž vytváří mono
chromatický efekt, který je současným trendem.

Výrobce: RENOLIT SE, Prodejce: RENOLIT Tábor s.r.o.

Již od antiky je travertin žádaným stavebním materiálem. 
Těžko vyjde někdy z módy, a proto předpokládáme dlouhou 
životnost i u nového dekoru Timeless Travertine. Po vzdu
chových bublinách zůstaly malé krátery, které oživují jinak 
rovinný povrch porézního vápence. V základním béžovém 
odstínu jsou rozptýleny ostrůvky rezavých sedimentů, které 
propůjčují dekoru vzhled neuspořádané struktury. Proto je 
dekor Timeless Travertine vhodný jak pro samostatné pou
žití v obytných prostorách, tak i pro zvýraznění kuchyň ských 
nebo nábytkových dvířek, především ve spojení s vhodným 
jednobarevným odstínem. Možnosti použití: kuchyně, 
koupelny a obytné místnosti, výstavba objektů a prodejen, 
aplikace v kancelářích. Barevné kombinace: RENOLIT 
ALKOREN Sand Satin, RENOLIT ALKOREN Nautical Blue

Výrobce: RENOLIT SE, Prodejce: RENOLIT Tábor s.r.o.

„Vidět, cítit, zažít“ není jen prázdnou 
frází, ale je to nadstavba nových de
korů z kolekce Pfleiderer 2015/2016, 
které vám představujeme. Tyto vás 
vtáhnou všemi smysly do světa kombi
nací a otevřou vám mnoho možností pro 
uplatnění. Na první pohled barevností 
a autentičností, na první dotek přiblížení 
k fyzičnosti a neotřelosti. Dotknete se 
přírody, spojíte je s barevností a vyberete 
si povrch a vše bude trendové a nevšed
ní. Z obyčejného povrchu uděláme na 
dotek zajímavý doplněk, pokud dekor 
opatříme povrchem Linea „Li“. Nově po
cítíme povrch na dřevodekoru Montána 
„MO“ a pokud budeme chtít dát deko
ru naprostou nevšednost, použijeme 
Vysoký lesk v přímé laminaci „HG“. 
Zavedeme vás do světa kombinací.

Novinky v kolekci Design Collection DST Pfleiderer

RENOLIT – Timeless Travertine 1 SC
Timeless Travertine 1 SC

Nautical Blue

Sand Satin

Sliced Slate 2SC

Nera Supermatt

Výrobce: PFLEIDERER, Prodejce: DŘEVOOBCHOD K & C Karlovy Vary a.s.

Premium White Ribbons
RENOLIT – Premium White Ribbons

http://www.renolit.com/design
http://www.renolit.com/design
http://www.drevoobchod.cz
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Dělené kovové věšáky SIRO

Vysoce žádanou novinkou značky SIRO pro letošní rok 
jsou moderní dělené kovové věšáky tří různých provedení 
(jedno, dvoj a trojháček), vyráběné vždy ve dvou nejoblí
benějších povrchových úpravách – jemně broušený nikl 
a chrom lesk. Je zde použita i nová technologie montáže, 
kdy šrouby se připevňuje pouze podnož, na ni se poté na
sune vrchní část, která se upevní ze spodu „červíkem“ po
dobně, jako při montáži kliky u dveří. Výsledkem je věšák 
nerušeného vzhledu, který není na podložku lepen, ale 
mechanicky připevněn a zaručuje tak dokonalou pevnost.

Výrobce: SIRO
Prodejce: ANKA M+N spol. s r.o.

Nový katalog Ostermann
Jeden pohled – 1000 nových nápadů

Bohatou a jedinečnou nabídku firmy Ostermann – největ
šího evropského dodavatele nábytkových hran – ukazuje 
právě vydaný katalog. Ještě víc kolekcí výrobců plošných 
materiálů, ještě víc hran a variant povrchů. Tak se dá ně
kolika slovy shrnout obsah nového katalogu Ostermann. 
Toto nové vydání obsahuje např. novinky firmy Pfleiderer 
z kolekce 2015/2016, stejně tak nové dýhové hrany 
ke Kaindl kolekci 2015. Jako bonus jsou zde uvedeny 
tipy a triky k perfektnímu zpracování různých hran. Nový 
katalog je skvělým do
plňkem k oblíbenému 
eshopu Ostermann 
(www.ostermann.eu) 
a neměl by chybět 
žádnému výrobci 
nábytku.

Váš dodavatel: 
Rudolf Ostermann 
GmbH

Ochranný nátěr na dřevo CETOL WF771

Firma Sikkens představuje nový produkt CETOL WF771, 
který poskytuje dřevu vysokou UV ochranu a zvyšuje odol
nost dřeva proti vlhkosti. Jedná se o transparentní nátěr 
(lak) pro vnější použití na bázi akrylického kopolymeru, 
který díky Saturatorefektu® vyplňuje póry dřeva a zvyšuje 
jeho odolnost. S tímto produktem, určeným především pro 
tvarově nestálé dřevěné výrobky (ploty, pergoly, obklady, 
nechráněný zahradní nábytek apod.), odpadají problémy 
s odlupováním a puchýři. Cetol 771 používá pojivo s tech
nologií SelfStratifying©. První komponent pojiva slouží 
k vyplnění pórů a zajištění optimální přilnavosti laku k po
vrchu. Druhý komponent pojiva se stará o UV ochranu 
a odolnost proti vlhkosti.
Lak se používá jako základ, mezivrstva i konečná vrstva. 
Aplikace natíráním, strojním natíráním, vakuovým povrs
tvením. Spotřeba je 100–150 ml/m2.
Výrobce: Akzo Nobel 
Prodejce: viz www.sikkenswoodcoatings.cz

Frézovací šablona TKZ ESPRIT

Frézovací šablona TKZ ESPRIT je určena pro snadné 
zafrézování skrytého závěsu TKZ ESPRIT do dveřního 
křídla a do obložkové zárubně pomocí ruční elektrické 
frézky. S šablonou jsou standardně dodávaná 2 vodítka: 
pro rozměr 86 a 111 mm. S prvním vodítkem se dveře 
frézují do hloubky 32 mm a zárubeň do hloubky 28 mm. 
S druhým vodítkem se dveře i zárubeň frézují do hloubky 
6,5 mm. Používá se stopková fréza průměr 20 mm / 
délka 110 mm a vodicí kroužek o průměru 30 mm.
Více informací o šabloně, včetně odkazů na video se 
zakováním pomocí šablony: http://www.tkz.cz/menu/
podpora.html

Výrobce a prodejce: TKZ Polná, spol. s r.o.

http://www.ankahb.cz
http://www.ostermann.eu
http://www.sikkens-wood-coatings.cz
http://www.tkz.cz

