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technológie – inzercia

Vysoká produktivita, nízke prevádzkové náklady, rýchla návratnosť 
investície, vysoká kvalita opracovania, technická dokonalosť bez 
kompromisov a prepracovaný dizajn sú hlavné charakteristiky 
jednostrannej olepovačky hrán SOLUTION XD od firmy STEFANI. 

Vďaka tejto technológii je možné vyrábať dizajnový nábytok najvyššej kvality s maximálnou flexi-
bilitou. Vďaka softwaru a jeho aplikáciám je veľmi rýchly a elegantný prechod od návrhu nábytku 
cez programovanie až po optimalizáciu výroby. Jednostranná olepovačka hrán SOLUTION XD od 
firmy STEFANI v sebe zahŕňa najaktuálnejšie know-how z oblasti priemyselného olepovania hrán.

Nekompromisné riešenie pri olepovaní hrán 

– SOLUTION XD

Jednou z najprogresívnejších noviniek 
predstavených firmou STEFANI – SCM 
GROUP – je nová flexibilná nádržka 
lepidla SGP na EVA alebo PUR lepidlo, 
ktorá umožňuje: 

 rovnomernú kvalitu lepidla počas 
prevádzky: nádržka lepidla vždy pra
cuje s novým lepidlom dopĺňaným au
tomatickým predtaviacim zariadením

 rýchle riešenie problémov: SCM 
GROUP PATENT na rýchle zastave
nie úniku lepidla pri zastavení podá
vacej reťaze stroja pomocou špeciál
neho patentovaného tesnenia pri za
stavenom nanášacom valci a zníženia 
množstva cirkulujúceho lepidla

 ideálnu lepiacu škáru: perfektné 
automatické dávkovanie lepidla vďa
ka špeciálnemu nanášaciemu valče
ku s optimalizovaným ryhovaním 

 vysokú čistotu nádržky lepidla: nový 
plazmou potiahnutý teflónový proti
priľnavý povrch nanášacieho valčeka

 jednoduchosť výmeny typu lepidla: 

rýchla a jednoduchá zmena typu le
pidla EVA/PUR

 optimálnu ergonómiu: špeciálna 
konštrukcia nádržky lepidla SGP zjed
nodušuje jej čistenie a výrazne elimi
nuje náklady spojené s jej údržbou

 finančnú úsporu: iba jedna nádrž-
ka pre spracovanie rôznych dru-
hov lepidiel EVA/PUR

Nová generácia olepovačiek SOLUTION 
XD od firmy STEFANI vďaka novej ge
nerácii „Heavy Duty“ kapovacích jedno
tiek, naklopiteľnej orezávacej jednotke 
a tvarovej cidline, tuhšej nosnej konštruk
cii s ľahšími dynamickými časťami v po
rovnaní s predošlými verziami o 55 % 
a tiež extra presnému spojeniu medzi 
nástrojom a motorom „Zero-Lock“ pra
cuje s vysokou presnosťou a bez aké
hokoľvek mechanického poškodenia 
aj pri extrémne delikátnych dielcoch. 
Olepovačka SOLUTION XD s novými 
2motorovými a 4motorovými zaobľo
vacími agregátmi Round 2 

a Round 4 

umožňuje prakticky s nulovým prestavo
vacím časom opracovať až 3 rôzne rádiu
sy s rýchlosťou až 30 m/min akékoľvek 
typy hrán, dokonca aj náglejky!
Olepovačka SOLUTION XD ponúka 
najširšiu škálu konečného opracovania 
hrán a rohov s rôznymi typmi rádiusov. 
Je to adaptívny stroj a je možné ho na
konfigurovať k plnej spokojnosti a po
trebám zákazníka na používanie EVA 
lepidiel, PUR lepidiel ako aj bezšká
rového olepovania horúcim vzduchom 
AirFussion.
Nové ETOUCH ovládacie rozhranie 

olepovačky SOLUTION XD umožňujúce 
operátorovi rýchlo nastaviť stroj a flexi
bilne sa prispôsobovať aj tej najzložitej
šej kombinácii zákaziek pri ľubovoľnej 
veľkosti série či už priamo pomocou 
programov z počítača alebo automaticky 
pomocou čiarových kódov.

Jednostranná olepovačka hrán SOLUTION XD 
od firmy STEFANI

http://www.italcomma.sk
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 Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
 Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 001
 Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
 Oldřichov  - Oldřichov 227, 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 326 727 194

 Klatovy - Plzeňská 925, tel. 376 310 535
 Chomutov - Luční 4779, tel. 474 624 291
 Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
 Plzeň - Borská ul. (areál Škoda) , tel. 378 139 135

My a Egger

U nás skladem:

Povrch na 
nosiči MDF

  více informací naleznete na 
 www.drevoobchod.cz

sTandaRdnÍ FORmáTY 
2.800 x 2.070 mm x 18 mm

PErFEcTSENSE  
REVoLUčnÍ LEsKLÉ 
A MATnÉ  poVRchy

MAT„PM“ 
& GLoSS„PG“

dekORY :
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