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PANAS spol. s r.o.
na výstavě 
PRAGOLIGNA 2016

Společnost PANAS, spol. s r.o., 
jakožto hlavní a tradiční vysta-
vovatel, představí na letošním 
ročníku výstavy PRAGOLIGNA 

široký sortiment strojů z portfolia SCM Group 
včetně novinek a pokročilých technických 
řešení vhodných pro malé i velké výrobce. Na 
výstavní ploše 250 m2 budou prezentovány 
stroje zaměřené především na zakázkovou vý-
robu s důrazem na flexibilitu a snadnou obsluhu.

ACCORD 25 FX-M
5-OSÉ NESTINGOVÉ CENTRUM
| neomezené rozfrézování 
plošného materiálu

| 5-osá obráběcí hlava
| vysoká výška 
obrobku

CYFLEX S
UNIVERZÁLNÍ CENTRUM
| vrtání, drážkování 
a frézování

| vysoký výkon
| vrtání shora 
= absolutní přesnost

STARTECH CN
FLEXIBILNÍ VRTÁNÍ
| vrtání a drážkování
| malé zástavbové rozměry
| pro flexibilní zakázkovou
výrobu

| extrémně jednoduché
ovládání

OLIMPIC K560 HP
OLEPOVÁNÍ
| plnohodnotné opracování 2 rádiusů ABS hrany R1-R2
| 2 motorový rožkovač
| plně elektronické 
nastavování

| nový typ vaničky 
„SGP“ s horním 
dávkováním

www.panas.cz

na výstavu
PRAGOLIGNA

PRAHA, 20. - 22.10.2016

POZVÁNKA

… a mnoho dalších strojů v provozu.
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Novinkou bude inovovaná verze vertikálního vrtacího, dráž-
kovacího a frézovacího centra – model CYFLEX S – který 
je schopen na jedno založení provést kompletní obrobení 
díky frézovacímu elektrovřetenu a vrtací hlavě s integrovanou 
drážkovací pilkou. 
Pro menší výrobce korpusového nábytku bude určen kompakt-
ní CNC vrtací a drážkovací stroj STARTECH CN s minimálními 
zástavbovými rozměry a vynikajícím poměrem cena/výkon.
Kategorii větších CNC strojů zastoupí 5 osé portálové centrum 
ACCORD 25 FX-M s rastrovým hliníkovým stolem a možností 
opracování plošných materiálů i rozměrově větších obrobků 
až do výšky 250 mm. Hlavní pracovní jednotkou je osvědčená 
5 osá obráběcí hlava typu Prisma s mimostředným uložením 
elektromotoru vůči nástroji. Stroj lze použít jak pro nesting 
technologii tak i plynulé 5 osé obrábění.
Olepovačky hran budou zastoupeny několika modely, vět-
šina vybavena předfrézovacím agregátem. Model OLIMPIC 
K560 HP nabídne k vidění nový typ vaničky s horním nata-
vováním (typ. SGP) a plně automatické přenastavování mezi 
různými tloušťkami hran (vč. změny rádiusu R1-R2mm) řízené 
z dotykového panelu.
Tradiční stroje – prezentace kompletního sortimentu formá-
tovacích pil, kolíkovaček, spodních frézek a srovnávacích/
tloušťkovacích frézek. Z novinek se jedná např. o srovnávací 
frézku F 7 L´invincibile v novém designu, elektronickým zve-
dáním předního stolu a horním ochranným krytem SmartLifter.
Nejen výše uvedené, ale i další stroje vám rádi představíme 
a předvedeme při osobním setkání na našem stánku během 
veletrhu PRAGOLIGNA. 
Těšíme se na setkání s vámi.

Sandya 900 RRCS – širokopáso-
vá bruska se 3 pracovními agre-
gáty vhodná pro kalibraci, brou-
šení masivu, dýhy a lakovaných 
dílců díky kombinaci brusných 
válců a elektronické dělené patky

19

technologie – inzerce
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INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o., Areál Výstaviště 67, Praha 7 - Holešovice. V souladu s § 7 
zákona č. 480/2004 Sb. poskytuji souhlas s využitím uvedených údajů pro účely rozesílání 
obchodních sdělení elektronickou poštou společností INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.

NA POKLADNĚ VYMĚŇTE ZA VOLNOU VSTUPENKU.
PLATÍ POUZE PO VYPLNĚNÍ.
Firma

Jméno

E-mail

Adresa

Držitel této vstupenky je hostem fi rmy
Razítko

Otevírací doba:
čt - pá 9.00 - 17.00, so 9.00 - 16.00 hod.

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Odborná spolupráce

Slaďte si domov jedním designem........
                           ...z nekonečného výběru klik 

Interiérové
kování štítové

Bezpečnostní
kování rozetové

Okenní kování
Interiérové
kování rozetové

Mušle

www.klikynadvere.cz

MP KOVÁNÍ s.r.o.
Divišovská 328
258 01 Vlašim

  Tel: 317 777 999

SHOWROOM
Malešická 2679/49

Praha 3 -Žižkov
   Tel: 271 777 222

e-mail: mp@mp-kovani.cz

Kování na sklo

Bezpečnostní 
kování štítové

http://www.pragoligna.cz
http://www.klikynadvere.cz
http://www.strechy-praha.cz

