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Velkoplošná horizontální pila kappa automatic 100
Velkoplošné pily jsou prvořadým strojem v nábytkářské výrobě a umožňují
zkrácení řezacích cyklů s perfektními
řeznými výsledky. U nejtěžších pil ve
své třídě sází Format-4 na odolnost,
kvalitu a vysoce kvalitní strojírenské
zpracování. Kappa automatic 60,
80 a 100 vyčnívají svým elegantním
designem a vysoce kvalitními materiály. K hlavním rysům patří: vysoce odolná konstrukce s ocelovým přítlačným
trámcem a posouvačem materiálu, jednoduchá obsluha i když u stroje pracuje
jeden člověk a maximální pracovní spolehlivost s modulárně strukturovaným
programem pro optimalizovaný řez.
To vše je garancí maximálního výkonu
a přesnosti při racionálním řezání plošných materiálů. Nové modely kappa
automatic s ergonomicky umístěným
ovládacím panelem včetně 24“ monitoru a optimalizovaného pilového vozíku
jsou k dispozici s řeznou délkou 3200,
3800 nebo 4300 mm a s výškovým
přesahem pilového kotouče 60, 80
nebo 100 mm.
Pilový vozík s hlavním a předřezovým
pilovým kotoučem je veden po kalené
a broušené válcové tyči vodicího systému. Vysoce přesný ozubený převod
po ozubené tyči zaručuje extrémně
plynulý a hladký pohyb pilového vozíku při rychlosti posuvu 5–100 m/min.
Směr řezání proti pravítku zajišťuje ještě
větší přesnost při úhlových řezech.
Elektromotorické nastavení výšky řezu
na modelech kappa automatic 80 (na
přání) a 100 (standard) nabízí jednoduchý obslužný komfort a automaticky nastaví požadovaný výškový přesah pilo-

vého
kotouče.
U modelu kappa automatic 100 je v komplexní základní
konfiguraci zahrnut rovněž drážkovací
program s elektromotorickým nastavením hloubky drážkování. Řízený přítlačný trámec u modelu kappa automatic
100 se během práce neotevírá úplně,
nýbrž jen o výšku materiálu, což umožňuje rychlé výrobní cykly s maximální
efektivitou.
Jednotka polohování materiálu je vybavena dvěma měřicími systémy, které se
neustále sledují navzájem. Měřicí systém je oddělený od pohonného systému a je zcela oproštěn od opotřebení.
Kombinací vysoce přesného servomotoru a čelistí z masivního materiálu je
dosaženo vysoké opakovatelnosti cyklů. Masivní ocelové pneumaticky řízené čelisti zaručují bezpečné a šetrné
upnutí panelů v jedné i více vrstvách
(výška otevření je 80 mm).
Masivní ocelová konstrukce vzduchových stolů zaručuje maximální
odolnost vůči namáhání a zvlnění.

Podávací válečky na
konci stolů zajišťují
snadné nakládání
materiálu bez poškrábání. Mezi vzduchové stoly mohou být vloženy přídavné desky jako podpěrné plochy.
Automatické formátování pro maximální produktivitu: Senzor určí konec panelu, podavač umístí panel automaticky do přesné polohy pro formátování.
Balíček Green Line pro snížení výrobních nákladů a snížení hlučnosti u modelu kappa automatic 100 snižuje
průtokovou rychlost odsávání přibl.
o 30 % díky regulovanému odsávání
na přítlačném trámci. Navíc motory
používají až o 30 % méně energie díky
snížení doby jízdy pilového vozíku po
provedení řezu. S ověřenou emisí hluku jen 73,5 dB je kappa automatic
100 jednou z nejtišších velkoplošných
pil ve své třídě.
Výrobce: FELDER KG
Prodejce: FELDER Group CZ s.r.o.

WIRELI LED pásky v 5 barevných odstínech
Nově reagujeme na trendy a potřeby
designérů, architektů, projekce a náročné klientely. Základní tři typy LED
pásků WIRELI dodáváme v 5 základních barevných odstínech od 2600 K
(extra teplá) po 9000 K (extra studená). Lépe než kdykoliv předtím je tak
možno reagovat na potřeby designu
ve spojení s použitými materiály. Dřevu
a přírodnímu kameni tak jako rustikálnímu interiéru můžete nyní vybrat
z více teplých odstínů a ultra moderní
interiér naopak podtrhnete světlem
v extra studeném odstínu.
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Výrobce: WIRELI

Prodejce: IDEAL TRADE, spol. s r.o.
DM 11/2016

novinky
Skryté závěsy ESTETIC 100 s krytkami pro bezfalcové dveře
Nabídku klasických dveřních závěsů
CEMOM Moatti rozšiřují v poslední
době velmi oblíbené skryté závěsy,
které jsou při uzavření dveřního křídla neviditelné. Tyto moderní závěsy
se uplatní především u interiérových
bezfalcových dveří. Nabídku skrytých
závěsů CEMOM MOATTI, rozšířenou
o již dříve v DM představený skrytý
závěs ESTETIC 40 (určený pro lehké interiérové bezfalcové
dveře), nyní doplňuje nový
skrytý závěs ESTETIC 100.
ESTETIC 100 je vhodný
i pro těžší domovní dveře, je
oboustranný (pravolevý), má
4 přední krytky v příslušném
barevném odstínu a 2 zadní
plastová pouzdra. ESTETIC
100 je nastavitelný ve třech
směrech, má úhel otevření
180° a je testován až na
600 000 cyklů otevření
a zavření. Lze použít i pro
protipožární dveře – protipožární atest EI 60 min dle
EN 1634-2
Barevné provedení: nikl satin 8054, chrom satin 8060,
bílá 9016 a černá 9005
Technické parametry závěsů: celková výška 160
mm, šířka 28 mm, hloubka
35 mm

Zatížení závěsů: na dveře šířky 80
cm můžeme použít 2 závěsy při hmotnosti dveří 102 kg, 3 závěsy při hmotnosti dveří 115 kg a hmotnost dveří
při 4 závěsech může být až 128 kg.
Balení: 2 ks v krabičce
Výrobce: Cemom Moatti ( Francie)
Distribuce: Okentěs, spol. s r.o.

WIRELI LED osvětlení
s 5letou zárukou
Nově reagujeme na trendy a potřeby exportu a náročné klientely
zajištěním bezškodného průběhu zakázek a až 5letou zárukou
na LED pásky a svítidla vyrobená
z LED pásků WIRELI a 3letou zárukou na nábytkářské spínané zdroje
pro LED osvětlení.
Podmínky této nové služby naleznete v novém katalogu liniového
osvětlení WIRELI LED od společnosti IDEAL TRADE nebo na webových stránkách www.wireliled.cz.
Výrobce: WIRELI
Prodejce:
IDEAL TRADE, spol. s r.o.

Pfleiderer struktura XTreme Matt
Společnost Dřevoobchod K&C Karlovy Vary a.s. je dlou
holetým partnerem a prodejcem plošných materiálů německého výrobce, společnosti Pfleiderer, v České republice. Novinkou v nabídce je nová struktura na materiálu
HPL a to XTreme Matt, zhotovená pro eXTrémní nároky.
Je eXTrémně odolná, eXTrémně mnohotvárná, eXTrémně krásná. Požadavek při vývoji této inovace společnosti
Pfleiderer byl: vytvořit strukturu v kvalitě HPL, avšak lepší
než kdykoliv předtím. XTreme Matt tak okouzluje optikou
s dosud nebývalou enormní barevnou transparencí a hloubkou a příjemně teplou, sametově měkkou haptikou. Ačkoliv
matný, neodráživý povrch působí obzvláště jemně, ukazuje
se, že tato struktura snese velké zatížení. Je velmi odolná a snadno udržovatelná. Teplý „měkký“ povrch vyzývá
k dotyku – avšak nezůstávají na něm žádné otisky prstů
ani mastné stopy. Odolnost proti poškrábání u struktury
XTreme Matt zdaleka předčí srovnatelné matné povrchy.
Struktura je odolná vůči běžným čisticím prostředkům. Jako
jeden z mála výrobků svého druhu je struktura XTreme Matt
použitelná pro aplikace postformingu.
DM 11/2016

Výrobce: Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH
Prodejce: Dřevoobchod K&C Karlovy Vary a.s.
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