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Novinky na Ligně 2015 budou
pod vlivem 4. průmyslové revoluce
Hlavním tématem letošního světového veletrhu pro lesnictví
a dřevozpracující průmysl LIGNA bude zvýšení efektivity ve všech
oblastech výroby. Na toto téma bude zaměřena většina novinek
a inovací, s nimiž se ve dnech 11.–15. 5. 2015 budou v Hannoveru
prezentovat přední dodavatelé strojů, nástrojů a zařízení pro oblasti
zpracování dřeva, výroby nábytku a lesního hospodářství. S předstihem přinášíme stručný výčet některých „horkých“ novinek, které
budeme mít možnost na letošním veletrhu vidět.

SCM ve čtyřech halách
Společnost SCM Group oproti roku
2013 zvětšila svoji plochu. S jejími výrobky se potkáme na čtyřech stáncích
ve čtyřech halách na celkové ploše
3000 m2.
Na svém hlavním stánku v hale 25 na
ploše 1800 m2 představí inovace pro
všechny typy strojního obrábění pro průmysl a pro sektor plošných materiálů.
Obráběcí centra Morbidelli předvedou
bezchybnou kvalitu a vysokou produktivitu vrtání a olepování hran, a to i pro
malé a střední dávky (přes 20 ks/min
s nastavovacím časem menším než 45
sekund). Novinky od Stefani se zaměří
na dokončovací kvalitu pro průmyslové
olepování díky plné aktualizaci většiny
oblastí: nové modely, nové technologie (poprvé bude prezentováno horkovzdušné olepování hran jako jedno
z řešení SCM Group), nová generace
obráběcích jednotek pro dosažení optimálních výsledků – a to jak z estetického tak výkonnostního hlediska – se
všemi typy materiálů, velikostí a fází
opracování (zastřižení, rohové zastřižení
a dokončení olepovací pásky s kopírováním a stále jemnějšími pohyby; +10%
navýšení výkonu s novou rožkovací jednotkou; řešení s patentovanou mikro-regulací přizpůsobivého kopírování). U Gabbiani a Mahros bude
kladen důraz na plně integrovaná
řešení, která kombinují řezání,
nesting obrábění a inteligentní
ukládání k dosažení vynikajícího
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výkonu s automatizací hrající klíčovou
roli při zajištění flexibility a vysokého výkonu pro řízení velmi rozdílných zakázek. Pokud jde o dokončování designového nábytku, představí DMC inovativní
obráběcí jednotky, které vytvářejí trendy
povrchové úpravy, jako jsou rýhované,
řezané a strukturované povrchy.
V segmentu oken a dveří rozšiřuje SCM
svoji řadu obráběcích center o nový
5osý model Accord 25 FX s lepším
výkonem co se týká maximální obráběcí výšky a bezpečnosti obsluhy. To
také výrobcům oken a dveří poskytne
flexibilní řešení umožňující kombinování
vysoké produktivity s možností vytvářet
vysoce individuální projekty.
V hale 11 budou prezentována řešení
pro truhláře: od malých jednoduchých
strojů (např. Minimax s novým designem) až po prestižní řadu profesionálních strojů L’Invincibile, která bude obsahovat inovativní řešení řezání.
Hala 15 bude hostit technologie pro
sektor dřevostaveb, a právě v této
oblasti bude k vidění nejvíce novinek
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SCM Group. Premiéru zde bude mít
výkonné obráběcí centrum Routech
„Oikos“ s 6osou pracovní jednotkou,
schopné provádět nejrůznější operace
na trámech i na X-LAM/CLT stěnových
elementech o maximální velikosti až do
1250 mm šířky, 300 mm tloušťky a 19 m
výšky. Aktualizovaný model Oikos 12 je
vybaven softwarem Routech Quick Lin
verze V.2, který umí propojit širokou řadu
návrhových CAD programů a jako první na trhu umí importovat soubory .btl
generované pro nestingové operace na
stěnových panelech s výslednou mate
riálovou optimalizací a snížením odpadu.
Návštěvníci také budou moci vidět simulační software ProView, který umožňuje
reprodukci reálných pracovních podmínek strojních programů na PC prostředí
tak, aby se zabránilo možným kolizím
a chybám, a zároveň nabízí výpočet časů
obrábění a nákladů na jednotlivé kusy.
Hala 16 bude věnována dokončování,
představí

Nový 5osý Accord 25 FX pro výrobce
oken a dveří nabízí vyšší obráběcí výšku
a bezpečnost obsluhy (SCM Group)
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inovace Superfici, zejména automati
zované a robotizované stříkací systémy
pro maximální flexibilitu výroby, stejně
jako špičkové technologie včetně polymerace s UV LED systémy.
Další překvapení si SCM Group pro návštěvníky veletrhu připravila také v podobě
celé řady nových a inovovaných softwarových řešení.

Biesse na vlně průmyslové
revoluce 4.0
Inteligentní stroje, komplexnější, ale
snadno použitelné. To je koncept, který se zaměřuje na čtvrtou průmyslovou
revoluci – revoluci, která si klade za cíl
skloubit vysoká výstupní čísla sledovaná v montážním řetězci s hodnotou
řemeslné zakázkové výroby. Stroje nyní
komunikují mezi sebou prostřednictvím
automatizačních systémů a dialogového
software a jsou schopny vytvořit „digitální
továrny 4.0“.
Biesse na více než 3700 m2 výstavní
plochy (o 59 % více než na Ligně 2013)
představí velké integrované systémy, 30
strojů na zpracování velkoplošných materiálů a masivního dřeva, nové softwarové moduly schopné zjednodušit správu
i těch nejsložitějších moderních technic-

kých řešení, a to jak pro průmyslovou
výrobu, tak pro malé a střední dřevo
zpracující firmy, aby mohly znásobit svůj
výkon a zvýšit konkurenceschopnost,
což umožňuje výrobu individuálních
výrobků a zlepšení výrobního procesu.
Příkladem toho je balíček bSuite – zkoordinovaná kolekce zavedeného programu vyznačující se svým rychlým nastavením a snadným použitím, což umožňuje
přístup k datům nejmodernějších technologií, které jsou na trhu k dispozici.
bSuite umožňuje navrhovat, simulovat
výrobu, automaticky programovat stroje
a sledovat výrobu s jednoduše a výrazně
redukovaným časem návrhu.

Vítejte v HOMAG City
Velká a malá řešení z jediného zdroje
najdou návštěvníci veletrhu v HOMAG
City v hale 26.
V moderní výrobě nábytku je rostoucí
trend směrem k individuálním obytným
prostorům. Domov se stává více a více
důležitý jako útočiště a místo zotavení.
Pro výrobce nábytku tento trend znamená zaměřit se více na individuální požadavky koncových zákazníků a zároveň
být připraven na širokou škálu možností
z hlediska rozměrů a tvarů nábytku, ma-

teriálů, barev a povrchů. V některých
případech si zákazníci navrhují svůj
vlastní nábytek přímo na internetových
stránkách výrobce a objednají si ho online. Výsledkem tohoto vývoje je využití
průmyslových procesů pro výrobu nábytku, jenž je specifický pro každého
jednotlivého zákazníka – který by jinak
mohl být objednán pouze u truhláře –
a za cenu, která se co nejvíce přibližuje sériové výrobě. HOMAG Group pro
tento účel představí řešení v podobě
plně zasíťované systémové výrobní linky
o délce 100 metrů – včetně příslušných
automatizačních a softwarových řešení.
Kompaktní dílna na ploše 80 m2 se
může rozrůst v průmyslové řešení. Stroje
HOMAG Group lze kdykoli rozšířit díky
jejich modulární konstrukci. To umožňuje zákazníkům flexibilně reagovat na
budoucí požadavky, stejně jako zvýšit
efektivitu a optimalizaci pracovních
procesů. Na Ligně HOMAG Group ukáže, jak efektivní může výroba být – od
jednotlivých strojů a jak je propojit, až
k dílenským koncepcím a plně síťovým
systémům, které pokrývají vše od dělení
panelů až po balení. Toho je dosaženo
díky následujícím modulům:
Systém řízení výroby: správné informace ve správný čas

NOVINKA – OLIMPIC K 360
Olepovací stroj s předfrézovací jednotkou

Kapovací jednotka

Rožkovací agregát

Frézovací agregát

Multifunkční kapovací agregát

Různé druhy zaoblení hran

Automatické přestavení dle síly
olepované hrany z řídícího panelu
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až 25% zlepšení ve stupni sání
snížení znečištění stroje a prachu
v ovzduší

Weinig útočí na všech
technologických frontách

100 m dlouhá plně zasíťovaná výrobní linka bude k vidění na stánku HOMAG Group

Systém řízení toku materiálu: nejmenší velikosti dávek, krátké dodací lhůty
Identifikační řešení: štítkování komponentů
Machine Monitoring & Reporting
(MMR): monitorování stroje a podávání
zpráv; vysoká míra transparentnosti při
výrobním procesu umožňuje provádět
informovaná rozhodnutí
Provoz stroje: HOMAG Group poskytuje na všech svých strojích prostřednictvím systému powerTouch standardizované ovládací prvky a softwarové
moduly pro jednoduché a ergonomické ovládání.
Návštěvníci legendárního „inovačního
centra“ nahlédnou do budoucnosti. Jak
se budou v průběhu příštích deseti let
měnit nároky na nábytek? Které technologie na výrobu nábytku pomohou našim zákazníkům v této době dosáhnout
úspěchu? Jedním z trendových témat je
energetická účinnost a s tím souvisejí-

cí zvýšení produktivity, snížení nákladů
a zachování zdrojů. Klíčový bodem zájmu
v tomto ohledu bude ECOplus – inteligentní technologický balíček od HOMAG
Group. Ve spotřebě energie spočívá velký potenciál. Dílna, která využívá řešení
ECOplus pro pily, olepovačky, obráběcí
centra a brusky může snížit spotřebu
energie až o 30 %. Jednou z hlavních oblastí v tomto ohledu je odsávání. Při vývoji
nových odsávacích zařízení se HOMAG
zaměřuje na dvě oblasti: detekce třísek
a jejich energeticky účinné odvádění.
Nyní jsou třísky vždy odváděny vodorovně – CFK rozdělovač pro optimalizovaný
průtok poskytuje vysokou odolnost proti
opotřebení a současně i snížení hmotnosti. Další výhodou je, že tato metoda
snižuje maximální požadovanou výšku
haly. Tento způsob odsávání přináší lepší
výsledky za nižší cenu:
až 30% snížení spotřebované energie
pro odsávání

CFK rozdělovač pro optimalizovaný průtok odsávaných třísek snižuje max. požadovanou výšku dílny (HOMAG Group)
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Weinig Group své novinky a inovace na
Ligně představí pod titulem „Techno
logická ofenzíva 2015“. Technologie
nové generace budou k vidění v centrální části stánku v hale 12. Stejně jako
u většiny dalších výrobců, i zde budou
hlavními tématy efektivní využití zdrojů,
flexibilita a zasíťovaná výroba. Kromě
hlavních premiér zde budou předvedeny také další technické novinky v oblasti
profilování, výroby oken a v technologických segmentech řezání/lepení/
spojování.
Svoji premiéru budou mít na Ligně dva
stroje z nové generace Powermat, a sice
Powermat 700 a Powermat 1200.
Významným rysem je inovativní koncept
ovládání „Comfort Set“, který umožňuje
nastavení z velké části bez použití nářadí a významně zkracuje dobu nastavení.
Z dalších výhod nových čtyřstranek lze
zmínit vysokou provozní bezpečnost,
velmi dobrou přístupnost nebo vysokou energetickou účinnost, kterou lze
přičíst především optimalizaci odsávání.
Pokroku bylo dosaženo zvláště v optimalizaci odlétávání třísek. Třísky jsou lépe
odváděny, čímž se snižuje riziko jejich
dopadávání na dřevo a nástroje. Funkce
„Smart-Touch“ zjednodušuje komunikaci mezi obsluhou a strojem, možná je
i bezdrátová komunikace mezi ovládacími prvky nebo tabletem a strojem. Tím
se informace o nastavení zobrazí obsluze
tam, kde je potřebuje.
Nový Weinig System Plus spojuje všechny procesy, které se podílejí na přípravě
frézky pro výrobu. Integrovaný systém
se skládá ze softwaru Moulder Master,
nové brusky nástrojů Rondamat 1000,
měření nástrojů s OptiControl Digital
a ovládání stroje PowerCom. Od vytvoření výkresů v integrovaném 2D CAD
programu jsou rovné i profilové nože
vyráběny v plně automatizované CNC
brusce na základě poskytnutých údajů.
Referenční body jsou pak měřeny pomocí kamerového systému s využitím
snímků dodaných softwarem Moulder
Master. Nakonec jsou data přenesena
do ovládání PowerCom pro nastavení
stroje. Weinig System Plus nabízí síťovou výrobu z jednoho zdroje a snižuje
průchozí čas redukcí prostojů. Díky optimální pracovní přípravě je také sníženo
riziko chyb.
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Nová čtyřstranná frézka Powermat 700 (Weinig Group)

Rohy a spoje vodorovných a svislých vlysů, sloupků a zasklívacích lišt jsou nejcitlivější oblastí dřevěných oken. Kvalita těchto
spojů je závislá na lepení a na přesnosti příčného a podélného
opracování. Kromě běžných metod, jako jsou spoje na čepy
a rozpory nebo na kolíky, se ve výrobě oken a dveří stále více
prosazují také nové, velmi robustní rohové spoje s oválným
čepem. První výsledky ukazují významné zlepšení z hlediska
ohybu a meze pevnosti těchto spojů. Jejich výroba je téměř
výhradně omezena pro CNC centra. Koncept Weinig Conturex
s otevřenou a flexibilní konfigurací je přesně přizpůsoben opracování oválných čepů. Použitím nových pracovních jednotek
a systémů upínání nástrojů Conturex dosahuje optimální přesnosti a produktivity.
Nový lepicí lis Profipress L II je zaměřen především na ambiciózní dílny a je určen pro „jednomužnou“ výrobu lepených
desek – spárovek. Základem personální efektivity je stupeň
automatizace stroje. Umístění lepených lamel a přeprava lamel
z lepicí stanice k dopravnímu pásu nebo řetězu je automatické.
Tlačné válce jsou také vybrány automaticky. Profipress L II
prokazuje svoji hodnotu zejména při vysokokapacitní výrobě.

Holz-Her: Ofenzíva inovací pokračuje

WEINIG
WORKS
WOOD
Stroje a zařízení pro
opracování masivního dřeva
v kvalitě firmy WEINIG

Hoblování, výroba profilovaného dřeva
Automatizace, řízení
Nástrojové systémy
Systémy broušení nástrojů

Řezání na šířku
Řezání na délku
Skenování, optimalizace
Klížení Systémy broušení nástrojů

Holz-Her, patřící do skupiny Weinig, představí velké množství
novinek a inovací na svém stánku s plochou přes 700 m2 v hale
11. Inovace se dotknou všech oblastí od CNC obráběcích
center přes nářezová centra a vertikální panelové pily až po
hranové olepovačky. V oblasti olepovaček bude představena
nová generace strojů ze série Lumina a Accura. Nabídnou
nový design a nové vysoké rozlišení 18,5“ LED dotykového

Nový lepicí lis Profipress L II pro „jednomužnou“ výrobu spárovky (Weinig Group)

Okna
Dveře
Nábytek
Prefabrikované díly

Klínové ozuby
Opracování konců
Příčné opracování

Váš expert
www.weinig.com

WEINIG NABÍZÍ VÍCE
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Olepovací linka
Lumina 1588 s novým systémem LTRONIC
pro vysokoteplotní olepování „laserových“ hran (Holz-Her)

Olepovací linka
Accura 1558 (Holz-Her)

displeje s kompletně novým GUI programováním.
Série Lumina nabídne dva systémy
pro „neviditelný“ spoj: GluJet systém
pro standardní použití PUR lepidla
a LTRONIC – nová jednotka od Holz-Her
pro vysokoteplotní aplikaci tzv. laserových hran, a to jak s koextrudovanou, tak
s dodatečně nanesenou funkční vrstvou.
Nově vyvinutý elektronicky řízený modul
NIR (near infrared radiation) vyzařuje tepelnou energii (blízkou IR záření) přesně
na konkrétní místo, které je třeba nahřát.
Nabízí tak cenově efektivní alternativu laserovému a horkovzdušnému olepování.
Nová série Accura je vybavena čtyřmi
nově vyvinutými agregáty: kapovacím
a rožkovacím agregátem a radiusovou
a plošnou cidlinou. Ty jsou rovněž dostupné jako plně automatické verze s pa-

Pětiosé obráběcí centrum MULTIREX 7225
Windows s pracovním stolem VarioDrive
(Holz-Her)
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tentovanou technologií vícestupňových
nástrojů. K dispozici bude se standardním systémem olepování s EVA lepidlem v patronách nebo v granulích anebo
s vodě odolným PUR lepidlem.
V hale 12 na stánku Weinig bude zejména výrobcům oken a dveří představen top
model v řadě Multirex, MULTIREX 7225
Windows s pracovním stolem VarioDrive
a s vysoce přesným polohováním automatických přísavek a upínacích čelistí
pro automatické upnutí a předávání
rovných i obloukových profilů. Modely
Windows také obsahují standardní funkce, jako je extrémně silné 17kW vřeteno
s PRO-Torque technologií a softwarově
řízeným mechanickým „blokováním“ pro
osy C a A s výhodami zvláště při provádění operace frézování s maximálním
úběrem materiálu.

Malé ale „šikovné“ nářadí
Mafell

lečnosti Mafell – dvojici orbitálních vibračních brusek s dvojí hodnotou zdvihu
EVA 150 E / 3 a EVA 150 E / 5, budou
mít příležitost přesvědčit se o výhodách
tohoto řešení na veletrhu LIGNA v hale
15. Kromě tohoto a dalšího elektrického
ručního nářadí ze standardní nabídky zde
firma bude prezentovat i několik nových
modelů, a to zejména v oblasti šroubování a vrtání:
Nový kompaktní akušroubovák A10 M
s hmotností 800 g (s baterií 43 Wh/4
Ah) a délkou pouze 122 mm nabízí krou
ticí moment 34 Nm a 2. rychlost 1400
ot./min.
Výkonný akušroubovák A18 M bl a příklepový akušroubovák ASB18 M bl kombinují nejvyšší výkon s lehkostí a kompaktním designem. Toto nářadí je optimalizováno pro speciální požadavky trhu
s dřevěnými konstrukcemi a nabízí velké
nastavitelné rozpětí krouticího momentu. Jsou vybaveny novým vysoce efektivním bezkartáčovým motorem, který
čerpá energii z vysokokapacitních 18V
Li-Ion akumulátorů s kapacitou 72 Wh
(4 Ah) nebo 94 Wh (5,2 Ah). V režimu
šroubování nabízí krouticí moment až 30
Nm, v režimu vrtání až 44 Nm respektive
90 Nm.

Leitz nástroje pro všechny
druhy materiálů
Velké plány pro letošní Lignu má i výrobce dřevoobráběcích nástrojů Leitz.
Celou řadu inovací představí na svých
dvou stáncích: v hale 12 se zaměří na
opracování masivního dřeva a v hale
26 na oblast výroby nábytku. V souladu
s hlavním tématem veletrhu se i Leitz,
stejně jako mnoho dalších výrobců
nástrojů, zaměří na automatizovanou
produkci. Návštěvníci uvidí nástroje, do

Pilový kotouč DryCut pro použití v oblasti
dřevěných konstrukcí, suchých staveb
a kovových konstrukcí (Leitz)

Ti, kteří si ještě nestihli
vlastnoručně vyzkoušet
loňskou novinku spo-
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Nový kompaktní akušroubovák A10 M (Mafell)

nichž jsou integrovány malé čipy. Tyto
čipy mění nástroje v inteligentní pracovní
moduly s možností 360stupňové komunikace.
Pilové kotouče DryCut (v průměrech
160–355 mm) speciálně navržené pro
přenosné zkracovací a pro ruční kotou
čové pily jsou určeny pro použití v oblasti dřevěných tesařských konstrukcí,
suchých staveb a kovových konstrukcí.
Jsou schopny řezat ocel, neželezné
kovy, plasty a kompozity bez chlazení
a téměř bez jiskření. Tyto listy nabízí
optimální výkon ve všech materiálech
a vykazují pozoruhodnou kvalitu řezu po
celou dobu své životnosti. Vděčí za to
sklonu tvrdokovových destiček a inovativní geometrii zubů. Díky tomu může být
pilový kotouč až 8x nabroušen.

Výkonný akušroubovák A18 M bl (Mafell)

Na loňském veletrhu Holz-Handwerk
představil Leitz nový konstrukční spoj
pro dřevěná okna a dveře s názvem
PlugTec. Od té doby bylo úspěšně
dokončeno několik realizací na CNC
obráběcích centrech Biesse, Homag,
Masterwood, SCM, Weinig a zákazníci
nyní mohou shlédnout výrobu oken se
spoji PlugTec v praxi. Na Ligně bude k vidění jak na stánku Leitz, tak i na stánku
Weinig na obráběcím centru Conturex.
Ještě před uvedením na trh byl tento
inovativní okenní rohový spoj podroben
testům, které potvrdily všechna očekávání definovaná v průběhu vývoje. Testy
provedl ift Rosenheim s výsledkem:
hmotnost křídla až do 150 kg, a to i pro
profil IV-68. Kromě toho spoj snižuje celkový výrobní čas o téměř 10 %.

3D tisk s texturou dřeva
Kromě nových nebo inovovaných strojů,
nástrojů a zařízení se můžeme těšit i na
celou řadu novinek v oblasti dokončování dřevěných i nedřevěných materiálů.
Trendem posledních několika let je digitální tisk. Touto technologií můžeme i na
rovné ploše vytvořit obraz s téměř dokonalým prostorovým efektem. Nejnovějším
trendem jsou ale materiály se skutečnou
strukturou imitující reálnou texturu dřeva
– s hlubokými póry, drásané, nahrubo
řezané apod. Zde se uplatňuje digitální
3D tisk, který na připravený strukturovaný
povrch materiálu pomocí UV vytvrzovacích inkoustů přenese nafocenou texturu
dřeva. Řada těchto aplikací bude k vidění
i na letošní Ligně v Hannoveru.

PILART – výhradní zástupce značky HOLZ-HER pro Českou republiku
CNC obráběcí centrum HOLZ-HER MULTIREX 7125 univerzální 5-ti OSÉ ŘEŠENÍ
Nové CNC obráběcí centrum
MULTIREX 7125 přináší
téměř neomezené možnosti
při obrábění dřevěných
a plastových materiálů.

Výkonná 5-ti osá
obráběcí hlava

HOLZ-HER kvalita a přesnost
Made in GERMANY

Technické parametry:
Pracovní pole v ose X
Pracovní pole v ose Y
Pracovní pole v ose Z
Provedení 5 os
Hlavní vřeteno
Počet vrtacích vřeten
Výměník nástrojů
Vektorová rychlost v ose X-Y-Z
Průměr odsávání
Elektrický příkon
Hmotnost stroje

3620/4520/5420 mm
1350 max. šířka desky 1500 mm
565 max. výška materiálu 210 mm
standard, plnohodnotná 5-ti osá hlava
9,5 kW (17 kW jako příslušenství)
16 ks (24 ks jako příslušenství)
18 + 14 ks nebo až 40 pozic na délce stroje
80-80-20 m/min.
250 mm
17-24 kW
4800 kg

Tento a více strojů naleznete na www.pilart.cz
Navštivte také naše předváděcí centrum na adrese:

PILART s.r.o.
Ericha Roučky 2499/11
678 01 Blansko
Tel.: +420 516 410 514
e-mail: pilart@pilart.cz

Vážení zákazníci, pro velký zájem o praktickou ukázku stroje v pracovním procesu nebo školení na programové
ovládání stroje, je nutno si předem domluvit schůzku na Tel.: 516 410 514 nebo pište na email: pilart@pilart.cz

