
DM 10/2016

Na výstavní ploše s rozlohou 150 m2 se návštěvníci mohou 
těšit na představení nejnovější výrobní řady Fravol MASTER. 
Tato řada je dimenzována a konstruována pro splnění všech 
požadavků menších zakázkových výrob při minimalizaci 
nároků na dílenský prostor. Olepovačka Fravol MASTER 
je již v základní výbavě osazena předfrézovací jednotkou, 
revoluční rožkovací jednotkou Fravol SYNCRO PLUS a roz-
šiřitelná o velmi precizně provedenou cidlinovou jednotkou 
s pneu matickým odskokem včetně postřiku kluzného čistící-
ho roztoku. Pro zájemce s vyššími kapacitními či technickými 
požadavky, budeme mít připravenu olepovačku výrobní řady 
Fravol FAST.

Pro předvedení nejnovějších trendů v dělení velkoplošných 
materiálů, odpreprezentujeme zcela nový pohled převracející 
současnou klasickou koncepci řezání na formátovací kotou-
čové pile vzůru nohama. Pila Fimal Concept 350 díky in-
tegrovaným prvkům inspirovaným technologiemi nářezových 
center, značně zrychluje práci, šetří lidské zdroje, zvyšuje 
kvalitu řezu, díky dotykovému ovládacímu panelu s funkcemi 
nářezových plánů značně zjednodušuje obsluhu a v porovnání 
se standardní formátovací pilou, vzhledem k pohybu pilové 
jednotky namísto formátovacího stolu, šetří na dílně téměř 
11 m2 reálně využitelného místa.

Pro zákazníky zajímající se o technologii pro kompletaci ná-
bytku, budeme prezentovat CNC modely svrtávacích center 
Point 2 a Point K2 od společnosti Vitap. Nesporné výhody 
jejich horizontálního provedení vám budeme demonstrovat 
v praxi a to nejen během vrtání, ale zejména během obvodo-
vého ofrézovávání dílců složitějších tvarů a frézování vnitřních 
otvorů v kuse.

Jako další budou pro návštěvníky na našem stánku připravené 
poutavé prezentace jednotlivých software řešení, nástrojů 
a mnoho dalšího.

Přijďte se sami přesvědčit, že řešení máme pro každého.

Společnost BRAZ
na veletrhu 
PRAGOLIGNA

Při příležitosti 14. ročníku mezinárodního ve-
letrhu strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro 
dřevozpracující průmysl PRAGOLIGNA 2016 
vás obchodní společnost BRAZ srdečně zve 
na náš stánek do pravého křídla Průmyslového 
paláce Výstaviště v Praze Holešovicích na 
prezentaci profesionálních strojů a nástrojů 
pro truhláře a výrobce nábytku.

Braz Technologie, s.r.o.
Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín

e-mail: braz@braz.cz
www.braz.cz

Fimal Concept 350  – trámcová formátovací pila s výhodami 
nářezového centra, vhodná do malých a středních provozů 
s požadavky na minimální pracovní prostor. Využívá přítlačný 
trámec pro zabezpečení maximální výkonnosti a přesnosti.
 

Fravol Master - olepovačka pro malé a středně velké truhlárny 
osazená předfrézovací jednotkou, revoluční rožkovací jednotkou 
SYNCRO PLUS, rozšiřitelná o cidlinovou jednotku 
s pneumatickým odskokem a postřiky.

Vitap Point K2 – vrtací a frézovací centrum s patentovanou 
technologií dvojitého dynamického transportu, umožňující 
i ty nejnáročnější operace frézování při jednom průchodu dílce.

Máme řešení pro každého

Fravol Fast - olepovačka hran osazená předfrézovací, 
dvoukotoučovou kapovací a rožkovací jednotkou 
rozšiřitelná o servo agregáty.

http://www.braz.cz
http://www.braz.cz
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PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ LINIOVÉHO OSVĚTLENÍ

nové perspektivy vašeho domova

k a t a l o g  w i r e l i  l e d  2 0 1 6 - 2 0 1 7

k a t a l o g  p r o d u k t ů

www.wireliled.cz

www.wireli.cz
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