technologie

Pro usnadnění práce
a lepší využití prostoru v dílně
Řada našich truhlářských živností je provozována bez zaměstnanců
pouze jejich majiteli, kteří v případě nutné výpomoci např. u rozměrnějších výrobků využívají své rodinné příslušníky apod. Jejich
dílny také často příliš neoplývají prostorem a nezřídka tak vzniká
problém, kam a jak rozpracované dílce uložit tak, aby byly přehledné
a nepoškodily se. K větší „samostatnosti“ těchto řemeslníků a jejich
většímu pracovnímu „komfortu“ by mohlo přispět jednoduché mobilní
zařízení s integrovanou funkcí otáčení nebo flexibilní regálové vozíky.
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Pro upevnění a otočení
s asistentem bez mzdy

Překlápěcí stůl se zdvihací plošinou používanou při upínání dílců

Provedení a funkce překlápěcí konzoly…
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Mobilní otáčecí zařízení je určené výrobcům dveří, oken, vrat, konstrukčních
panelů dřevostaveb a podobných rozměrnějších výrobků o délce (respektive
výšce) od 1200 do 2950 mm a šířce
od 30 mm do 1800 mm. Při opracovávání těchto výrobků, které lze provádět
na plochách i hranách, umožňuje jejich
překlopení (otočení) o 180° jednou osobou, která je navíc i sama upevní. A to
pouze za asistence jednoduchého a na
trhu dostupného zdvihacího stolu respektive zdvihací plošiny. Konstrukce zařízení je vytvořena na bázi pracovního stolu
s ocelovým podnožím přestavitelným ve
všech směrech (v délce, šířce i do výšky). Základ podnoží tvoří dvojice noh
svařená z ocelových profilů do tvaru obráceného písmene „T“. Jejich vodorovné
teleskopicky roztažné profily (umožňující rozšíření základny stolu o max. 250
mm) jsou opatřeny otočnými kolečky
s parkovací brzdou. Obě nohy spojuje
teleskopická trnož, která s ohledem na
využití výše zmíněné zdvihací plošiny
(při upevňování výrobku) není přivařena
uprostřed ke svislým profilům podnože,
ale shora až na samotném konci vodorovných profilů. Svislé profily noh jsou
rovněž teleskopicky přestavitelné (v rozmezí 0–420 mm) pro možné nastavení
optimální pracovní výšky. Jejich vnitřní
posuvné prvky jsou shora opatřeny ocelovými plošinkami. Každá z plošinek je
osazena opěrnou (dorazovou) tyčí a dvoDM 11/2016
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…opatřené upínací patkou

jicí objímek pro uložení čepu speciální
„příruby“ s upevňovacími konzolami. Ty
jsou určené k fixaci obráběných dílců
a také pro jejich otáčení. Lze je, podobně jako celou podnož, přizpůsobit délce
výrobku, a to v rozmezí 0–120 mm z každé strany. Samotné konzoly jsou dodávány ve dvojím provedení z hlediska fixace
opracovávaných výrobků. Užší a lehčí dílce lze jednoduše uložit na konzolu tvaru
„L“ a shora přitisknout přítlačnou patkou.
Pro upevnění širších a těžších dílců se
použijí konzoly s překlápěcím uzavíracím
profilem (rovněž fixovaným přítlačnou
patkou), do nichž se uloží dva ocelové
trny speciálního adaptéru připevněného
vruty k dílci. Vlastní překlopení výrobku
se provádí mechanicky po uvolnění čepů
aretačními kličkami a poté, co se konzola
po otočení o 180° opře (gumovým tlumičem) o opěrnou tyč, se čepy kličkami
znovu zafixují.

Detail upevňovacího adaptéru s fixací dílce vruty

Mobilní regál na míru jak
dílců, tak i prostoru
Takovýmito možnostmi disponuje pojízdný regál určený pro využití v dílnách
potýkajících se s nedostatkem prostoru, nabízený ve dvojím provedení.
První provedení představuje regál o rozměrech 1855x200–1500x870–1180
mm (výška x délka x hloubka) s celkovou nosností do 400 kg, který je určený
pro ukládání dílců fixních délek nebo
dílců s menšími délkovými rozdíly. A to
buď pro ukládání pouze z jedné strany
a nebo v případě silnějších dílců z obou
stran (pro maximální využití úložné kapacity) defacto při vytvoření oboustranného regálu. Základ tvoří dvě svislé
ocelové stojiny obdélníkového průřezu
svařené s vodorovnými (teleskopicky
roztažnými) profily podvozku do tvaDM 11/2016
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Policový vozík ve dvou provedeních

ru „L“. Tyto části (opatřené kolečky)
jsou zespodu podvozku a na horních
koncích stojin opatřeny objímkami
(čtvercového průřezu). Slouží pro uložení vodorovných rozpěr, jejichž prostřednictvím lze po uvolnění aretačních
šroubů posouvat stojiny do stran a tím
zkracovat či prodlužovat délku regálu
v rozsahu 200–1500 mm. Spojovací
rozpěru lze pořídit buď přímo na míru
ukládaných dílců (v min. délce cca
500 mm) a nebo dlouhou standardně
1500 mm pro možné přestavení délky.
Každá stojina je osazena sedmnácti vodorovnými trubkami o délce 650 mm,
rozmístěnými ve vzdálenosti 60 mm od
sebe. V případě potřeby širších mezer

je možné přebytečné trubky jednoduchým způsobem (po zatlačení pružinové západky) demontovat a při dostatku
místa (po předchozím teleskopickém
rozšíření podvozku) stejným způsobem
upevnit z druhé strany a využít tak plně
úložnou kapacitu.
U druhého provedení regálu o rozměrech 1980x200–2000x870–1180
mm (výška x délka x hloubka) se stejnou
celkovou nosností do 400 kg, jsou svislé stojiny navíc vzájemně spojeny ještě
nůžkovou rozpěrou, jejíž ramena jsou
spodními konci upevněna čepy k vodorovným profilům podvozku a horními
konci ke stojinám. Upevnění ke stojinám
je provedeno pomocí aretačních šroubů

Detail uchycení horních konců ramen nůžkové rozpěry a uklá
dacích trubek
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tvořících čepy v kombinaci se svislým
vedením s drážkou, které je možné po
uvolnění posouvat směrem nahoru nebo
dolů a tím zkracovat či prodlužovat délku
vozíku. Přitom je současně třeba uvolnit
i vodorovné rozpěry. Ty je tím pádem
možné i zcela vyjmout, a to v případě
dílců se stejnými délkami nebo s jejich
malými rozdíly. Při ukládání dílců s velkými délkovými rozdíly nebo potřebě
zdvojnásobení úložného prostoru, se
naopak vodorovné rozpěry nedemontují,
ale poslouží k upevnění přídavných stojin
s ukládacími tyčemi, které se vloží mezi
krajní stojiny na podvozku.
Kontakt na vyžádání

Detail uložení a upevnění krajních a přídavných stojin k vodo
rovným rozpěrám

SILVI NOVA
Váš partner v oblasti povrchové úpravy dřeva
Společnost Silvi Nova se svými pobočkami v Česku a na Slovensku, je již od roku 1991 výhradním distributorem barev
a laků AKZO NOBEL pro povrchovou úpravu dřeva. Na základě dlouholetých zkušeností z oblasti lakování jsme schopni
zákazníkům poradit při výběru vhodné povrchové úpravy a navrhnout správnou technologii zpracování. Disponujeme vlastní
koloristikou, díky které nabízíme jak standardní odstíny, tak i odstíny vzorované.
Divize nadnárodní společnosti AKZO NOBEL – Akzo Nobel Wood Finishes and Adhesives zahrnuje dvě produktové
řady. Tou první je značka Sikkens, která je synonymem pro vysoce kvalitní lazury a barvy vhodné pro lakování oken, nátěry
dřevěných konstrukcí a další prvky v exteriérovém prostředí. Druhá řada nese název Akzo Nobel Wood Coatings, jež je
specifická pro povrchovou úpravu dřeva v interiéru.
Obě skupiny produktů nabízí zákazníkům špičkovou kvalitu a pestrou paletu odstínů. Tuto skutečnost ocení především
ti výrobci, kteří chtějí na svých produktech to nejlepší, co je možné na trhu získat. Pro každý povrch dokážeme najít vhodné
řešení. Ať už se jedná o technologicky náročnější zařízení nebo jednodušší varianty aplikace nátěrových hmot.
Mezi našimi novinkami naleznete nové produkty pro lakování, olejovaní či moření nábytku a podlah. Zvolíte-li si vodouředitelný
systém nebo systém na bázi rozpouštědel, budete spokojeni především s jednoduchostí zpracování, ale také s kvalitou
a odolností výsledného povrchu.

Produktové portfolio
Interiéry
Vodouředitelné a rozpouštědlové laky a barvy
UV laky
Kyselinotvrdnoucí laky a barvy
Vosky, oleje
Mořidla vodouředitelná a rozpouštědlová
Exteriéry
Vodouředitelné barvy a lazury pro výrobce oken
Slabovrstvé a středněvrstvé lazury na vodouředitelné a rozpouštědlové bázi pro povrchovou ochranu dřevěných konstrukcí,
pergol a zahradního nábytku
Odolné systémy pro vstupní dveře
Obchodní zastoupení pro ČR:
Silvi Nova CS, a.s.
Květnová ulice č.p. 492/II
392 01 Soběslav
tel.: +420 381 523 400
fax: +420 381 523 400
e-mail: silvinova@silvinova.cz
www.silvinova.eu

Obchodní zastoupení pro SR:
Silvi Nova SK, s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 Zvolen
tel.: +421 455 369 320
fax: +421 455 369 320
e-mail: silvinova@silvinova.sk
www.silvinova.sk

