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Přesně těchto parametrů se drží i ně-
mecký výrobce, který již řadu let nabí-
zí pro malé truhlářské firmy a živnosti 
mimo jiné také vertikální multifunkční 
lisy v různém provedení, velikostech 
a s různým vybavením. Podle potřeby 
tak na nich lze lepit spárovku, rámové 
konstrukce i nábytkové korpusy až do 
hloubky 60 cm, tedy i velké šatní skříně.
Základ lisu tvoří svislá rámová konstrukce 
z ocelových profilů, jejíž délka může být 
až 10 m, opatřená bržděnými průmys-
lovými kolečky pro možnost snadného 
přemístění na libovolné pracoviště v díl-
ně. Na horním a spodním vodorovném 
profilu jsou prostřednictvím ložiskového 
uložení zavěšeny horizontálně posuvné 

Multifunkční truhlářský lis 
pro efektivní zakázkovou výrobu

Používání ručních truhlářských svěrek a stahováků („knechtů“) při lepení spárovek, rámů či nábyt-
kových korpusů je v mnoha zakázkových truhlářských dílnách dodnes standardem. V efektivně 
řízených firmách s vysokými kvalitativními standardy však tuto „zastaralou technologii“ již nahradily 
lisy. A to buď speciální – pro každou činnost samostatné zařízení, anebo univerzální. Každá z obou 
variant má své výhody i nevýhody: pro speciální lisy jak známo hovoří především vyšší produktivita, 
pro multifunkční zařízení nižší cena a menší prostorové nároky.
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Univerzální truhlářský lis v oboustranném provedení: z jedné strany je rámová kon-
strukce, z druhé strany děrovaná deska

Volitelné příslušenství lze díky staveb-
nicovému systému a jednoduchému 
nasazování rychle přizpůsobovat tvaru 
a velikosti lepeného prvku

Horizontální pohyb svislých trámců po nosném rámu usnadňuje jejich ložiskové 
uložení
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svislé trámce, opatřené řadou otvorů pro 
kotvení lisovacích nástrojů. Těmi mohou 
být např. hydraulicky či mechanicky ovlá-
dané tlačné patky různých tvarů či veli-
kostí, prodloužená ramena pro stahování 
korpusů aj. A právě výbava pro lisování 
korpusů, která je velmi oblíbená mezi ně-
meckými truhláři používajícími tyto lisy, 
prošla nedávno inovačním procesem.
Toto příslušenství tvoří výškově posuvná 
spodní opěrná a horní tlačná robustní 
ramena s podélnými dřevěnými patkami, 
u nichž je tlak vyvíjen pomocí hydraulic-
kých jednotek (s tlačnou silou odpoví-
dající až 2 tunám a zdvihem 100 mm), 
ovládaných buď individuálně ruční pákou 
na každé jednotce, nebo centrálně z jed-
noho místa společným hydraulickým vál-
cem. Spodní dřevěné patky jsou pevné, 
zatímco horní jsou volně uložené v ocelo-
vých ramenech a horní stranou se opírají 
o příčný válcový trn, uložený v bočních 
podélných výřezech v rameni. Trn lze ve 
výřezech posouvat pomocí plastového 
kolečka s pastorkem, které se pohybuje 
po krátké ozubené tyči se stupnicí (5–30 
cm) představující vzdálenost osy trnu od 
zadní opěrné roviny lisu. Podle hloubky 
lepeného korpusu se trn nastaví vždy na 
poloviční hodnotu tohoto rozměru, aby 
se lisovací tlak vyvíjený hydraulickým vál-
cem na jeden konec ramena rozprostřel 
do celé plochy dřevěné patky, kterou se 
opírá o korpus, a působil tak na lepený 
korpus rovnoměrně v celé jeho hloubce. 
Původní varianta fungovala tak, že dřevě-
ná patka byla ovládána dvěma lisovacími 
elementy: na začátku ramena hydrau-
lickým válcem a na konci podélně po-
suvným excentrem s ruční pákou. Tento 
druhý ručně ovládaný mechanismus tak 
s novým řešením odpadá.
Součástí „korpusové“ výbavy je také 
boční přítlak v podobě svislého, hori-

zontálně posuvného trámce, opatře-
ného bočními šroubovými patkami. 
Jimi se korpus před stažením přitiskne 
k základnímu bočnímu opěrnému trám-
ci, nastavenému v přesné kolmici vůči 
rastru kotvicích otvorů.
Lis jako celek má i další praktické vý-
hody. Např. díky jeho mírně zaklopené 
poloze, která se u těchto typů lisů volí 
kvůli bezpečnému ukládání lepených 
prvků s využitím gravitace, je možné sta-
žený skříňový korpus osadit zády, příp. 
kováním apod. Lis může být řešen jako 
jednostranný nebo oboustranný, čímž 
při minimálním zvýšení nároku na pros-
tor zdvojnásobí svoji výrobní kapacitu. 
V oboustranné verzi může být rovněž 
proveden jako kombinace rámu a děro-
vané lisovací stěny.

Kontakt na vyžádání

Horní rameno korpusové výbavy v novém provedení s nastavitelným „středem lisování“

Původní verze horního ramena s posuvným excentrem

Boční přítlačné patky pro zajištění pra-
voúhlosti lisovaného korpusu
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FELDER
Kvalita a přesnost
made in AUSTRIA

 Nové dokonalé srovnávací a tloušťkovací frézky, které 
takřka neslyšíte. Dokonalá kvalita opracování povrchu, 
dvacetinásobné prodloužení životnosti ostří, snížení 
hlučnosti na polovinu (–10 dB) díky spirálovému hoblo-
vacímu hřídeli Silent-POWER®, výrobku koncernu FELDER. 

FELDER - Více jak 90 modelů pro malé dílny, 
truhlářské provozy i průmyslové závody

Okamžité INFO - CZ: 220 516 596
Praha 5, Jáchymovská 721, info@felder-group.cz

Okamžité INFO - SK: 0376 344 353
Zlaté Moravce, info@felder-group.sk
www.felder-group.cz, www.felder-group.sk
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