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CNC EVOLUTION 7405 a 7402 
přesné, kompaktní a ekonomické řešení

Společnost HOLZ-HER GmbH patřící do skupiny WEINIG Group představila na 
výstavě LIGNA Hannover 2015 vertikální CNC obráběcí centrum EVOLUTION řady 
7401 a 7402, které vychází z velmi úspěšného modelu EVOLUTION 7405. Uvedenou 
novinku obráběcího centra EVOLUTION 7402 představí společnost PILART s.r.o. 
na výstavě WOOD-TEC v pavilonu V na stánku č. 6 ve dnech 20. – 23. 10. 2015.

Obráběcí CNC centra řady EVOLUTION 
vynikají unikátní přesností a rychlostí 
obrábění. Stroj je určen k produktivní 
kusové a sériové výrobě korpusového 
nábytku, tvarových nábytkových dvířek, 
čel zásuvek a dalších nábytkových díl-
ců. Výhodou stroje je opracování 
dílce (vrtání i frézování) ze všech 
stran včetně plochy na jedno upnu-
tí. Komplexní opracování je možné 
díky patentovanému systému uchy-
cení dílce. Stroj pro uchycení dílce ne-
používá mechanický systém upínacích 
čelistí, ale dvě resp. čtyři vakuové pří-
savky SCHMALZ. Ty jsou umístěny na 
posuvném suportu ve spodní části pra-
covní plochy a obráběný dílec je upnut 
pomocí vakua. Popsaným upnutím ma-
teriálu, tak dokážeme obrobit všechny 
čtyři strany dílce a plochu dílce. V horní 
části pracovní plochy je dílec ve směru 
osy Z fixován přitlačením pomocí čelních 
svislých válečků k zadní 
vodící 

ploše válečkových drah. Začleněním 
vertikálního CNC obráběcího centra 
do výroby získáváme operace frézování, 
řezání a vrtání na jedno upnutí. Tímto 
způsobem získáme kompletní obrobení 
korpusového dílce na CNC stroji, který 
svojí půdorysnou plochou zabírá pouze 
šest čtverečních metrů. 
Stroj se vyznačuje robustní tuhou kon-
strukcí, která zvyšuje celkovou stabilitu 
a životnost CNC centra a zároveň se 
podílí na vysoké kvalitě a rychlosti ob-
rábění. Veškeré pohyblivé části stroje 
jsou opatřeny precizním lineárním vede-
ním s automatickým mazáním s garancí 
záruční doby v délce 10 let. 
Vřeteno s výkonem 6,5 kW může být vy-
baveno upínacím kuželem HSK. Stroj lze 
vybavit automatickou výměnou nástroje, 
výměník se 6 pozicemi je umístěn v pra-
covním prostoru stroje, což umožňuje 
okamžitou výměnu nástroje bez zby-
tečných přejezdů a časových ztrát. Pro 

produktivní vrtání lze CNC centrum 
vybavit vrtacím agregátem s 19 
vrtacími jednotkami a pilou pro 
drážkování. 
Velkou předností a úsporou 

ztrátového času je auto-
matické nastavení pozi-
ce vakuových přísavek, 
a dále možnost volby 
strany pro založení díl-

ce. Vyšší komfort 
při obrábění přináší 
i perfektní výhled do 
pracovního prostoru 

stroje skrze dveře 
s velkým průhledem. 

Dodávaný software pro obráběcí cen-
trum EVOLUTION je nadmíru intuitivní, 
uživatelsky jednoduchý a přehledný, 
dále nabízí širokou škálu přednastave-
ných maker pro rychlé navržení a výrobu 
korpusového nábytku, možnost propo-
jení a využití s dalšími stroji ve výrobě. 
Software obsahuje kreslicí program 
a CADemy s možností importu dat pří-
ponou DXF, DWG.

Délka opracování dílce 3500 mm

Výška opracování dílce 920 mm

Hloubka opracování 70 mm

Provedení 3 osy ANO standard

Hlavní vřeteno až 6,5 kW 

Počet vrtacích vřeten až 19 ks

Výměník nástrojů 6 nástrojových 
lůžek

Vektorová rychlost 
v osách X-Y-Z

70-70-20 
m/min.

Průměr odsávání 3 × 125 mm
Vertikální CNC obráběcí 

centrum HOLZ-HER EVOLUTION 7405

Technické parametry CNC HOLZ-HER 
EVOLUTION 7405

CNC HOLZ-HER EVOLUTION 7402
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20. 10. – 23. 10. 2015.
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Na vaši návštěvu se těší obchodní a servisní tým společnosti PILART s.r.o.

Olepovačka hran HOLZ-HER STREAMER 1054

Olepovačka hran HOLZ-HER AURIGA 1308 XL

Olepovačka hran HOLZ-HER SPRINT 1329

Olepovačka hran HOLZ-HER LUMINA 1380

Olepovačka hran HOLZ-HER ACCURA 1554

CNC obráběcí centrum HOLZ-HER PRO-MASTER 7125

Vertikální CNC centrum HOLZ-HER EVOLUTION 7402

Vertikální CNC centrum HOLZ-HER EVOLUTION 7405

Velkoplošná automatická pila HOLZ-HER TECTRA 6120
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