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Cyflex S je CNC vrtací, drážkovací 
a frézovací centrum určené pro flexi-
bilní opracování plošných materiálů při 
zachování vysoké přesnosti obrábění 
a produktivity. Půdorys stroje zabírá 
méně než 8 m2.
Na jediné založení dílce je mož-
né provést kompletní vrtání do 
plochy i bočních hran a dále pak 
frézování a drážkování do hlavní 
plochy. Konstrukčně je stroj řešen 
tak, že nad šikmo uloženým stolem 
se po mostovém suportu pohybu-
je pracovní hlava v osách Y a Z. 
Vlastní pohyb dílce v ose X zajišťuje 
pneumatická upínací svěrka vybavená 
automatickou optimalizací upínání. 
Pohyb je ve všech osách realizován 
pomocí THK vodítek a přesných ku-
ličkových šroubů s brushless motory. 
Přesnost dílce během obrábění je do-
sažena mj. díky vertikálním přítlakům 
v ose Z a dále bočnímu přítlaku v ose 
Y. Založení již tvarových dílců umožňuje 
NC řízené polohování zakládacího 
dorazového kolíku. Pro dosažení 
přesného „slícování“ korpusu je stroj 
vybaven laserovým odměřováním 
délky dílce, kdy se stroj při vrtání 
orientuje vždy od skutečné hrany dílce.
Vrtací hlava je osazena 12 vertikálními 
a 6 horizontálními vrtáky (2+2 v ose 

X a 1+1 v ose Y) + drážkovací 
pilkou v ose X. Frézovací elek-
trovřeteno o výkonu 
5,5 kW může být na 
přání vybaveno rychlou 
ruční výměnou nástroje.

Stroj je schopen ob-
robit dílec o max. roz-
měrech (š.d.t) 900x3050x60 
mm a minimálních rozměrech 
70x200x10 mm. Přestavování mezi 
různými tloušťkami a rozměry je zcela 
automatické a nevyžaduje žádný zá-
sah obsluhy.
Cyflex S je ovládán pomocí standard-
ního PC s českým prostředím a mož-
ností přenosu dat po síti či USB disku. 
Uživatelské rozhraní Xilog MAESTRO 
zajišťuje programování stroje bez zna-
losti psaní kódů pro jednotlivé opera-
ce. Názorné grafické ikony vedou ob-
sluhu logicky přes jednotlivé kroky po-
třebné k vytvoření pracovního progra-
mu. Software je založený na CAD/

CAM systému a dovoluje 
snadné řízení stroje i nezkušeným 
uživatelům. Dílec je zobrazen ve 3D 
v reálném čase včetně simulace obrá-
bění. Kompatibilita s hlavními oboro-
vými programy pro návrh a konstrukci 
korpusového nábytku předurčuje po-
užití stroje v zakázkové výrobě.

Výrobce: SCM Goup S.p.A.
Prodejce: PANAS, spol. s r.o.

Vrtací, drážkovací a frézovací CNC centrum CYFLEX S

Už názov CNC vŕtacie centrum Point 
K2 1200 TOP naznačuje, že ide 
o najvyšší model výrobnej rady Point 
od spoločnosti Vitap. Jeho technické 
prevedenie umožňuje opracovanie 
panelov so šírkou až 1200 mm a to 
aj ťažkých kuchynských pracovných 
dosiek. Pohyb materiálu je zabezpe-
čený pomocou patentovanej technoló-
gie dvojitého dynamického transportu 
prostredníctvom dvoch masívnych če-
ľustí vysokej pevnosti s individuálnym 
pohybom pre zabezpečenie maximál-
nej fixácie panelov počas náročných 
operácií tvarového frézovania. Hlavný 
rozdiel medzi Point K2 TOP v porov-
naní s ostatnými kompaktnými CNC 
vŕtacími centrami je patentovaný sys-
tém dvojitého dynamického transportu 
dvomi čeľusťami a 4-strannou oporou 
panela horizontálneho prevedenia po-
čas opracovania. Práve vďaka svojmu 

technickému pre-
vedeniu ponúka 
možnosť optima-
lizačného rezania 
dielcov z jedného 
panela a funkcie 
formátovania a tva-
rového frézovania 
celých vonkajších 
oblúkov, či vnútor-
ných otvorov bez 
potreby dorezáva-
nia alebo dokončovania. V štandard-
nej výbave je osadený 12 vertikálnymi 
vŕtacími vretenami, 8 horizontálnymi 
vretenami v osiach X a Y, jednotkou pí-
lového kotúča pre funkcie drážkovania 
a samozrejme výkonným 7kW frézova-
cím elektrovretenom. Jednoduché na-
stavovanie a ovládanie stroja je vyko-
návané prostredníctvom moderného 
programovacieho softvéru priehľad-

ne zobrazenom 
na 19“ LCD monitore. Z voliteľného 
príslušenstva si zákazníci môžu vybrať 
napr. 4-miestny zásobník nástrojov 
pre elektrovreteno s automatickou 
výmenou pre ešte vyššiu výkonnosť 
a výrobnú flexibilitu tohto unikátneho 
zariadenia.

Výrobca: Vitap
Predajca: BRAS, s.r.o.

CNC vŕtacie centrum Point K2 1200 TOP

http://www.panas.cz
http://www.bras.sk
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Perfektní kvalitu obrábění za všech 
okolností nabízí nová řada kulových fréz 
s výměnnými profilovými noži od firmy 
Aigner TOOLS, určená především pro 
5osé obrábění modelů a forem. Řada 
nástrojů je použitelná i u konvenční-
ho 3osého obrábění rozličných tvarů. 
Nabídka kulových fréz Aigner TOOLS 
obsahuje dvě produktové řady:

	C830 zahrnuje PM-kulové stopkové 
frézy osazené dvěma profilovými noži 
se speciální drážkou pro nejvyšší kva-
litu obrábění potřebnou například při 
frézování MDF nebo tvrdého dřeva. 
Tato unikátní inovace, která je největ-
ší předností kulových fréz od Aigner 
TOOLS, přispívá k nejlepším mož-
ným řezným vlastnostem. Rozměry 

nástrojů začínají rádiusem R20 mm 
a končí R50 mm. Výsledkem frézo-
vání kontur a tvarů stejně jako i dutin 

a kapes bude vždy perfektní povrch. 
	Produktová řada C835 je zaměřena 
na frézování hlubokých kapes a dutin, 
které jsou lehce realizovatelné díky 
velké pracovní délce. Zarovnávací 
žiletka po straně nástroje umož-
ňuje úhlové obrábění v 5 osách. 
Nástroje s jedním profilovým (rádiu-
sovým) nožem a jednou zarovnávací 
žiletkou jsou určeny pro pomalejší, 
ale zato přesnější (finální) obrábění. 
Standardně dodávané nástroje jsou 
s rádiusem R6 mm až R40 mm, ale 
na přání zákazníka lze kdykoliv vyrobit 
se speciálními rozměry.

Výrobce: Aigner-Werkzeuge G.m.b.H.
Prodejce: Aigner TOOLS s.r.o.

Kulové frézy s výměnnými noži Aigner

Výrazně inovované CNC vrtací a obrá-
běcí centrum c-express 920 značky 
Format-4 nabízí nyní společnost Felder 
pod označením c-express 920 clas-
sic. Stroj byl vyvinut speciálně pro men-
ší dílny a jako doplněk k vytíženému 
konvenčnímu CNC obráběcímu cen-
tru. Rozšířením a vylepšením některých 
funkcí došlo k mírnému zvětšení centra 
oproti předchozímu modelu, nyní zabí-
rá půdorysnou plochu 3,4 m2.
Schémata vrtání se ukládají do paměti 
stroje a při opakování je lze u dalších 
obrobků nebo zakázek opětovně vy-
volat z paměti stroje a použít. Šířka ob-
robku může být nastavena do jakékoliv 
pozice mezi 70 a 920 mm a výška 
obrobku mezi 10 a 50 mm. Přídavné 
vertikální příchytky pro delší kusy, pří-
davné zařízení pro úzké dílce (od 70 
do 180 mm) stejně jako nastavitelný 
podtlak příchytek představují další 
„bonusy“, které zákazník může získat.
Stroj může vrtat do jedné plochy a do 
všech čtyř hran, drážkovat a frézovat. 
Dílce jsou opracovávány ve vodorovné 
pozici, posouvají se v ose X (ve směru 
své délky), zatímco pohyby v ose Y (ve 
směru šířky dílce) a v ose Z vykonávají 
pracovní jednotky s nástroji, ulože-
né na pohyblivém suportu ve spodní 
části stroje pod procházejícím dílcem. 
Horní vertikální přítlačné válečky zajiš-
ťují přesnou hloubku vrtání a frézování. 
Stroj je sériově vybaven vrtací hlavou 

s 15 vřeteny (9 ver-
tikálních, 6 hori-
zontálních). Hlavu 
lze libovolně přiz-
působit a osadit 
podle požadavků 
konkrétní apli-
kace. Součástí 
standardní výba-
vy je drážkovací 
pila, která umož-
ňuje frézování/ře-
zání zadních drážek 
a polodrážek pro osa-
zení zad nebo konstrukčních spojů. 
Centrum lze na přání vybavit výkonným 
frézovacím vřetenem s rozsahem otá-
ček do 24 000 ot./min. Frézovací vře-
teno a formátovací program ještě více 
zvyšují produktivitu, protože umožňují 
přesné formátování obrobků bez vytr-
hávání hran, a tedy optimální přípravu 
pro další zpracování na olepovačce 
hran. Vysoce kvalitní vodicí systém 
zaručuje precizní pohyb agregátu, 
který garantuje perfektní výsledky, 
konstantní spolehlivost a nízké náro-
ky na údržbu. Díky moderní laserové 
technologii měření dosahuje kompakt-
ní CNC centrum maximální rozměrové 
přesnosti. Laser a enkodér (polohový 
senzor) měří přesnou délku dílce. To je 
důležité zejména pro konstrukční spoje 
nábytkových korpusů kvůli sjednocení 
přesahů mezi spojovanými dílci.

Řídicí systém modelu c-express 920 
pochází z osvědčeného modulárního 
systému velkých CNC obráběcích 
center Format-4. Plánovací software 
„F4Design“ vytváří pracovní programy 
a může být použit pro 3D zobrazení 
nábytku jako prezentační software. 
„Woodflash“, vyvinutý společností 
Felder, je osvědčené softwarové řešení 
pro jednoduché a efektivní programo-
vání. Rychlá tvorba programů a mož-
nosti vysoké automatizace, stejně jako 
využití čárových kódů v zasíťovaných 
dílnách, řadí CNC vrtací a frézovací 
centrum c-express 920 classic mezi 
stroje řady Format-4, které se řídí hes-
lem „kreslení je programování“.
Stroj bude k vidění na veletrhu PRAGO-
LIGNA v Praze (20.–22.10.2016).

Výrobce: FELDER KG
Prodejce: FELDER Group CZ s.r.o.

CNC vrtací a obráběcí centrum 
c-express 920 classic

PM-kulová stopková fréza
PM-vydutá rádiusová/zarovnávací stop-
ková fréza

http://www.aigner-werkzeuge.at
http://www.felder-group.cz
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Společnost GreMi KLIMA CZ, doda-
vatel odsávací a odprašovací techniky, 
nabízí nyní svým zákazníkům možnost 
vzdálené správy odsávání, která před-
stavuje komfort, přehled, bezpečnost. 
Zobrazení veškerých dostupných in-
formací odsávacího systému je zabez-
pečeno pomocí přehledného webové 
rozhraní. Pro zobrazení informací o od-
sávacím systému se uživatel přihlásí na 
server pod svým uživatelským jménem 
a heslem, poté se zpřístupní informace 
z jeho technologie, a to:

	Aktuální stav odsávacího systému – 
které stroje jsou aktuálně v provozu, 
celkový průtok vzduchu, výkony od-
sávacích ventilátorů, spotřeba ven-
tilátorů a jiné.

	Zobrazení výstrah a poruchových 
stavů – v tabulce budou uchovány 
všechny výstrahy (překážka v potrubí 
při uzavírání klapky, nadměrný odběr 
odsávacího ventilátoru, nadměrný od-
běr servopohonu klapky,…) a poruchy 
(zaseknutí servopohonu klapky, výpa-

dek komunikace s některou z klapek 
nebo s frekvenčním měničem, chyba 
frekvenčního měniče, uzavření pro-
tipožární klapky – požár…) s časy, 
kdy byly detekovány. K této tabulce 
bude mít automaticky přístup i servis-
ní oddělení GreMi KLIMA pro včasné 
odstranění poruch nebo pro opravu 
ještě před výskytem poruchy v případě 
výstrahy. Na zvolené výstrahy a poru-
chy bude uživatel upozorněn e-mailem 
nebo SMS zprávou na zvolené číslo.

Dále zde bude možnost dálkového 
ovládání a konfigurace odsávacího 
systému – všechny klapky se budou 
moct vzdáleně otevírat, zavírat, měnit 
jejich konfigurace (doba opožděného 
spouštění odsávacího ventilátoru, pe-
rioda čištění odsávacího potrubí,…), 
resetovat poruchy klapek a frekvenční-
ho měniče.

Výrobce a prodejce: 
GreMi KLIMA CZ, s.r.o.

Vzdálená správa k odsávání

Modulární systém filtračních jednotek 
GREFILT VAC je navržen pro filtraci od-
sávaného vzduchu z prašných provozů 
zpracování dřeva, dřevotřísky a podob-
ně. Filtrační jednotka je osazena hadi-
covými filtry, které odsátý vzduch přefil-
trují a odpad oddělí do sběrné komory. 
K filtračním jednotkám GREFILT VAC 
je k dispozici bohaté příslušenství, kte-
ré umožňuje široké možnosti dalšího 
zpracování odsátého dřevního odpadu. 
Na vyčištění (regeneraci) filtru může být 
instalován buď systém mechanického 
oklepu vibračním motorem, systém 
impulsů stlačeného vzduchu – pulsjet 
nebo pneumaticko-mechanická re-
generace. Výkon systému je snadno 
škálovatelný dostavbou dalších modulů 
bez zhoršování již existující investice.
Odsávací ventilátor je standardně 
ovládaný frekvenčním měničem. Ten 
ovládá vstupní frekvenci motoru venti-
látoru. Už 20% snížení otáček motoru 
dokáže snížit jeho spotřebu o 59 % 
oproti nominální hodnotě příkonu. 
Citlivé nastavení frekvence podle ak-
tuální potřeby odsávacího systému tak 
umožňuje výrazně upravit energetické 
nároky odsávacího systému.

Zajímavou součástí sestavy filtrač-
ní jednotky je i klapka, automatic-
ky reagující na venkovní teplotu. 
Zatímco v horkých dnech veškerý 
odsátý vzduch vyfukuje do exte-
riéru, v chladném období zajistí 
zpětné vhánění vyčištěného 
a ohřátého vzduchu do interiéru 
dílny. Navíc velkokapacitní textil-
ní vyústky zajistí jeho přirozenou 
distribuci do prostoru bez nepří-
jemného pocitu průvanu.
Na odlehčení při explozi prachu 
jsou specializovaným návrho-
vým softwarem přesně dimen-
zované výbušné membrány. 
Všechny filtrační jednotky tak 
splňují požadavky normy ATEX. 
K bezpečnostnímu komfortu 
přispívá ve standardní dodáv-
ce protipožární systém filtrační 
jednotky. Ten jednak indikuje 
přítomnost kouře v prostoru filtru 
a jednak prostřednictvím zabudované-
ho suchovodu s rychlospojkou umož-
ňuje rychlý zásah v případě požáru.
Filtrační jednotky GREFILT jsou plně 
kompatibilní s ostatními zařízeními od-
sávacího systému GreMi. Provoz fil-

tru a rychlost 
ventilátoru mohou řídit inteligentní 
klapky SMARTeye přesně podle ak-
tuální potřeby provozu.

Výrobce a prodejce: 
GreMi KLIMA CZ, s.r.o.

Podtlakový odsávací filtr GREFILT VAC

http://www.gremiklima.cz
http://www.gremiklima.cz
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Firma Festool nabízí nový nabíjecí 
systém pro akumulátory. Nová rychlo-
nabíječka Airstream SCA 8 s integro-
vanou funkcí chlazení nejenže nabíjí 
nové akumulátory Airstream výrazně 
rychleji, navíc také pomocí ukazatele 
poskytuje informaci o zbývající době 
nabíjení. Také LED ukazatel integrova-
ný v akumulátoru zobrazuje – stisknu-
tím tlačítka – aktuální stav nabití.
Na stavbě se akumulátory v závislosti 
na druhu použití poměrně rychle vy-
bíjí. Protože se akumulátory při inten-
zivním používání silně zahřívají, musí 
akumulátor nejprve vychladnout, než 
ho ve standardní 
nab í j ečce 

lze znovu nabíjet. Pro řemeslníka to 
znamená zbytečné a drahé prostoje. 
Nový nabíjecí systém Airstream – sklá-
dající se z kombinace rychlonabí-
ječky Airstream SCA 8 a aku-
mulátoru Airstream BP 18 Li 
5,2 AS – zkracuje dobu 
chladnutí, a tedy ce-
lého procesu na-
bíjení až o 65 %. 
Akumulátory jsou 
tak rychleji znovu 
připravené k pou-
žití a lze pracovat 
bez přerušování. 
Ve srovnání s do-
savadní nabíječ-

kou TCL 3 se 
firmě Festool 

podařilo zvý-
šit nabíjecí 

výkon dokonce 
2,5krát. Za rychlým 
nabíjecím výkonem 
se skrývá důmyslný 

koncept chlazení, zce-
la nově vyvinutý firmou 
Festool: při nabíjení 

lithium-iontového akumulátoru 
se postranními průduchy aku-

mulátoru nasává studený okol-
ní vzduch. Chladicí vzduch proudí 
zapouzdřeným chladicím kanálkem 
a je zcela cíleně přiváděn k zahřátým 
článkům akumulátoru.

Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Nový nabíjecí systém Airstream s integrovanou funkcí chlazení

Náhlé vyklouznutí sací hadice z hrdla 
elektrického ručního nářadí při práci je 
nejen nepříjemné, ale stojí také cenný 
čas, protože hadice se musí vždycky 
znovu nasadit. Při renovačních pracích 
je pak navíc finální úklid ještě náročnější 
kvůli nežádoucímu úniku prachu. Firma 
Festool nyní nabízí další nářadí s no-
vým systémovým rozhraním Cleantec. 
Nová spojovací objímka s integrova-
ným bajonetovým uzávěrem zabez-
pečuje, že taková situace již nenasta-
ne. Objímku stačí jednoduše nasadit 
na odsávací hrdlo nářadí a utáhnout. 
Tímto jednoduchým způsobem vzniká 
trvale pevné spojení mezi vysavačem 
a elektrickým nářadím s až 2,5krát 
větší pevností v tahu oproti původnímu 
systémovému rozhraní. O tom, kdy se 
hadice od nářadí odpojí, tak rozhoduje 
pouze uživatel, nikoli náhoda. Od září 
2016 vybaví Festool – kromě nářadí, 
u kterého již změna na nové systémové 
rozhraní proběhla (viz www. festool.cz) 

– sériově další nářadí nově zavedeným 
spojovacím systémem Cleantec. Patří 
sem následující modely:

	brusky ETS 125, DTS, RTS
	horní frézka OF 1400
	obě frézky na kolíkové otvory DF 
500 a DF 700

	přímočaré pily PS 300, PS 420 / 
PSC 420.

Firma Festool myslela také na stávající 
odsávací systém, neboť novou spo-
jovací objímkou lze dovybavit všech-
ny sací hadice D27 a je s nimi plně 
kompatibilní.

Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Nový spojovací systém Cleantec

http://www.festool.cz
http://www.festool.cz
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Firma IMA-materiál pro nábytkový prů-
mysl s.r.o. se sídlem v Brzkově, je do-
davatelem kašírovacích a obalovacích 
fólií, protitahových fólií, základovacích 
fólií, nábytkových hran a tenkého papí-
ru. Vzhledem ke stále častějším poptáv-
kám zákazníků na ABS hrany se začala 
poslední rok soustředit i na tento druh 
výrobku.
Firma nabízí širokou kolekci kvalitních 
ABS hran od renomovaných výrobců, 
jejichž produkty jsou standardně prodá-
vány na našem trhu jinými distributory. 
Zákazník v nabídce firmy najde kompletní 
kolekci ABS hran od uni barev, dřevo-
dekorů, fantazy dekorů až po vysoký 
lesk. Pro usnadnění orientace v nabí-
zených ABS hranách je zákazníkům na 
webových stránkách www.imaczech.cz 
k dispozici nový vyhledávač hran, kde si 
lze jednoduše vybrat jakoukoliv hledanou 
hranu. Do vyhledavače se zadá název 
výrobce desky, číslo desky a vyhledavač 
hran ukáže odpovídající ABS hranu se 
zobrazením standardní tloušťky a šířky.
Firma svým zákazníkům nabízí kompletní 
servis, hrany dodá s lepidlem nebo bez 

lepidla, v případě nestandardních roz-
měrů zajistí i tyto.

Prodejce: IMA-materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o.

Nový interaktivní vyhledávač hran IMA

Taliansky výrobca laminovaných DTD 
Skin od roku 2010 s úspechom ponú-
ka svoje produkty tým najnáročnejším 
európskym aj svetovým klientom v ob-
lasti nábytkárskeho priemyslu aj inte-
riérového dizajnu. Vďaka jedinečnému 
prirodzenému vzhľadu a príjemnému 
pocitu na dotyk sa stal Skin vyhľadáva-
nou alternatívou k bežným výrobcom 
laminovaných dosiek. 
Kolekcia zahŕňa 38 dekorov v exkluzív-
nych štruktúrach povrchu. Drevné deko-
ry z dizajnových línií Miró, Notthingham 
a Sagade dokonale imitujú drevo v jeho 
najprírodnejšej podobe. Nechýbajú výraz-
né synchronizované drevné póry a prieč-
ne lesklé linky imitujúce rezy po pílovom 
kotúči. Uni farby reprezentuje dekorová 
línia Murano. Táto línia zahŕňa pastelové 
prirodzené farby v super matnej štruktú-
re, ktorá nezanecháva odtlačky prstov. 
Portfólio dopĺňajú línia Textile – moderné 
dekory imitujúce textil a línia Calabianca, 
ktorá imituje kamenné a metalické dekory 
bronzu, lávy a perlovej šedej.
Ku všetkým dekorom sú k dispozícii 
identické ABS hrany. 

Výrobca: Emporio Skin
Dodávateľ pre SR: IW Trend s.r.o.

Laminovaná DTD Skin Pravidla pro 
představování novinek

Služba je bezplatná a je určena 
klientům, kteří mají objednán ba-
revný plošný inzerát od ¼ strany. 
Spočívá v představení 1 až 4 novi-
nek (podle velikosti objednané in-
zertní plochy) v pravidelné rubrice 
NOVINKY, a to formou fotografií 
a technického popisu nově na trhu 
nabízených strojů, nástrojů, mate-
riálů aj. výrobků pro dřevozpracující 
a nábytkářské firmy. 
Podklady: Ke každé novince je 
nutné zaslat barevnou fotografii 
představovaného produktu a tech-
nické informace (prospekt s obsa-
ženými údaji, technický list, heslo-
vitý výčet parametrů nebo odkaz na 
internetovou stránku s popisem). 
Finální text z těchto podkladů zpra-
cuje redakce.
Uzávěrky: jsou totožné s uzávěr-
kami inzerce.

Pro více informací pište na: 
 cz@drevmag.com,
 sk@drevmag.com.
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