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technologie – inzerce

Na letošním ročníku již tradiční výstavy PRAGOLIGNA 2016 
si boudou moci návštěvníci prohlédnout dvě inovované řady 
dřevoobráběcích strojů ROJEK vlastní konstrukce. Obě 
inovované řady jak EURO 9 – řemeslnické dřevoobráběcí 
stroje, tak INDUSTRY 9 – průmyslové dřevoobráběcí stroje, 
vyrábí tradiční česká společnost ROJEK výhradně ve svém 
výrobním závodě v Kostelci nad Orlicí na vlastních výrobních 
technologiích.
Společnost ROJEK zve také zákazníky k návštěvě výrobního 
závodu ROJEK v Kostelci nad Orlicí, kde se kompletní stroje 
ROJEK vyrábí. Při prohlídce v závodě si každý zákazník může 
zkontrolovat kvalitu výroby svého vybraného typu stroje.
České originální dřevoobráběcí stroje ROJEK jsou vyráběny 
na stejných výrobních linkách jako stroje vyráběné pro význam-
né zahraniční odběratele např. ALTENDORF a GRIGGIO.
Na PRAGOLIGNĚ na stánku ROJEK budou dále prezento-
vány teplovodní kotle ROJEK na tuhá paliva certifikované 
v SZÚ Brno, splňující podmínky Eko designu pro KOTLÍKOVÉ 
DOTACE.

Na Vaši návštěvu se těší tým ROJEK.

Originální české stroje ROJEK 
na výstavě PRAGOLIGNA

ROJEK prodej, spol. s r. o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
tel.: 494 339 126, 129
mob.: 737 237 262
mob.: 731 421 894
e-mail: tprodej@rojek.cz
www.rojek.cz

Výrobní závod ROJEK v Kostelci nad Orlicí. Foto: archiv ROJEK

Dokonalé broušení

Kompaktní, ergonomické a lehké – 
s těmito silnými stránkami a četnými 
důmyslnými funkcemi nastupují nové 
kompaktní brusky Festool na start 
a bez problémů zvládnou všechny si-
tuace, které s sebou přináší ná-
ročná každodenní práce. Jak 
nová vibrační bruska RTS 

400, tak také delta bruska DTS 400 
a excentrická bruska ETS 125 jsou 
ideální pro vytrvalé broušení bez únavy 
a přesvědčí maximální mírou flexibility. 
Díky kompaktní konstrukci a malé hmot-

nosti pouze 1,2 kg jsou ideální 
také pro práce nad hlavou. 
K tomu se přidává optimální 

ergonomie – díky perfektní souhře tva-
ru, těžiště a příjemné rukojeti s měkkou 
gumovou tlumicí vložkou Softgrip. Díky 
chytře umístěnému spínači jsou všech-
na tři nářadí skvěle vhodná jak pro pra-
váky, tak pro leváky. Tři nováč ci se ale 
neblýskají jen v disciplínách hmotnost, 
manipulace a ergonomie, ale také co 
se týká výkonu. Díky speciální regulační 

elektronice a nové koncepci motoru 
s pěknými 250 W je výkon přímo 
a téměř beze ztrát přenášený na 
pracovní plochu. Volnoběžné 
otáčky vibrační brusky RTS 400 

a delta brusky DTS 400 činí od 
6 000 do 12 000 ot/min. V praxi 

se tyto tři kompaktní brusky vyznačují 
těmi nejlepšími hodnotami s úběrovým 
výkonem vyšším o 25 procent (ve srov-
nání s předchozí konstrukční řadou). 
Informace o nových kompaktních brus-
kách najdete na www.festool.cz.

Kompaktní, ergonomické a lehké – s těmito silnými stránkami a četnými důmyslnými 
funkcemi nastupují nové kompaktní brusky RTS 400, DTS 400 a ETS 125 Festool 
na start a bez problémů zvládnou všechny situace, které s sebou přináší náročná 
každodenní práce

http://www.rojek.cz
http://www.festool.cz
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ROJEK prodej, spol. s r.o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Česká republika
www.rojek.cz

WWW.ROJEKSTROJE.CZ
Mob.: 731 421 894
e-mail: obchod@rojekstroje.cz

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
Mob.: 737 237 262, 731 421 894
Tel.:  494 339 122
e-mail: tprodej@rojek.cz

KSTROJE.CZ
894

e-shop

TEPELNÁ TECHNIKA
Tel.:  494 339 134/144
Mob.: 731 663 189
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

Přijďte si nakonfigurovat provedení a zkontrolovat proces výroby Vašeho nového stroje do výrobního závodu ROJEK v Kostelci nad Orlicí.

Záruka nejvyšší kvality a dodavatelského servisu od tradičního českého výrobce. Ú
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Sámovací patka

Upínací excentr

Příčné pravítko
s možností úhlování 0°- 45°

Podpěrný profil rámu

Úhlovací pravítko

Podélné pravítko
s jemným doladěním

Vrchní odsávání
(Parallelogram CPS)

Šedá litina

Ovládací kolo s indikací úhlu

Rukojeť formátovacího stolu

Přesná a tuhá aretace
pravítka při 90°

Váleček
podpěrného rámu

FORMÁTOVACÍ PILA ROJEK PF 350 - ŘADA INDUSTRY 9

Předřez + vnější
seřízení předřezu

Kompletní díl mechaniky

CV 360TCV 360

Uložení formátovacího stolu NC řízeníRozšíření formátovacího stolu Upínací excentr

Masivní uložení
mechaniky pily

20. - 22. 10. 2016
Výstaviště Praha - Holešovice

Navštivte nás na našem stánku na veletrhu PRAGOLIGNA
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Nezávislost s výdrží.
Nový 18V systém. 
Zn: FESTOOL bez kabelu.

www.festool.cz

Dělejte cokoliv a kdekoliv, svět akumulátorů se díky nám zvětšil na 18 V. 
V kombinaci s vysoce výkonným Li-Ion akumulátorem 5,2 Ah a bezuhlíkovým 
motorem EC-TEC jsme připraveni Vám dodat silné a přitom lehké stroje. 
Řezejte, vrtejte a šroubujte s absolutní lehkostí. A se službami SERVICE 
all-inclusive získáte balíček výhod pro registrované stroje. Očekávání Vás 
nezklame, skvělé výsledky máte na dosah. 

Excentrická bruska ETS 125 Delta bruska DTS 400 Vibrační bruska RTS 400
Vyzkoušejte další 
naše výrobky:

NOVINKA: akumulátor a rychlonabíječka AIRSTREAM

http://www.festool.cz

