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Názov CNC 
vŕ tacie centrum 

Point K2 TOP na-
značuje, že ide o najvyšší model 

výrobnej rady Point od spoločnosti 
Vitap. Jedná sa o horizontálne pre-
vedenie vŕtacieho stroja konštrukčne 
navrhnutého pre zabezpečenie maxi-
málneho výkonu s pokrytím minimál-
neho pracovného priestoru vo výrobnej 
hale. Umožňuje opracovanie panelov 
so šírkou až 1200 mm a to aj ťažkých 

kuchynských pra-
covných dosiek. 
Hlavný rozdiel 
medzi Point K2 
TOP v porovnaní 

s ostatnými kom-
paktnými CNC 
vŕtacími centrami 
je patentovaná 
technológia dvoji-
tého dynamického 
transportu materiá-
lu prostredníctvom 
dvoch masívnych 
klieštin vysokej 
pevnosti s indivi-
duálnym pohybom 

pre zaistenie maximálnej fixácie pane-
lov počas náročných operácií tvarové-
ho frézovania a štvorstrannou oporou 
panela horizontálneho prevedenia 
počas opracovania. Ako jediné vŕta-
cie centrum s klieštinovým uchytením 
dokáže frézovať dielce zo všetkých šty-
roch strán jedným prechodom dielca. 
Tento stroj práve vďaka svojmu technic-
kému prevedeniu ponúka zákazníkom 
možnosť plnohodnotného nahradenia 
klasických nestingových CNC centier 

s oveľa vyššou nadobúdacou cenou. 
Dokáže formátovať dielce a vytvárať 
konštrukčné otvory v horizontálnom 
a vertikálnom smere z jedného pásu 
aglomerovaného materiálu. Tvarové 
frézovania celých vonkajších oblúkov, 
či vnútorných otvorov napríklad na 
drez kuchynských liniek je bez potre-
by dorezávania alebo dokončovania. 
V štandardnej výbave je osadený 12 
vertikálnymi vŕtacími vretenami, 8 ho-
rizontálnymi vretenami v osiach X a Y, 
jednotkou pílového kotúča pre funkcie 
drážkovania a samozrejme výkonným 
4,5kW frézovacím elektrovretenom. 
Jednoduché nastavovanie a ovládanie 
stroja je vykonávané prostredníctvom 
moderného programovacieho softvéru 
prehľadne zobrazeného na 19“ LCD 
monitore so širokou databázou súbo-
rov. Z voliteľného príslušenstva si zá-
kazníci môžu vybrať napr. štvormiestny 
zásobník nástrojov pre elektrovreteno 
s automatickou výmenou, či čítačku 
čiarových kódov pre ešte vyššiu výkon-
nosť a flexibilitu výroby tohto unikátne-
ho zariadenia. 
Výrobca: Vitap
Predajca: BRAS, s.r.o.

CNC vŕtacie centrum VITAP Point K2 TOP

GABBIANI P představuje nejnovější 
vývojovou řadu velkoplošných dělících 
pil v rámci produkce SCM Group ur-
čenou pro menší a středně velké vý-
robce. Tento model reaguje na dnešní 
potřeby moderního pojetí výroby, kdy 
je kladen hlavní důraz na snadnou ob-
sluhu, flexibilitu a produktivitu.
Stroj je vyráběn ve 2 verzích z hlediska 
prořezu: 55 mm a 70 mm. Formátovací 
rozměry jsou od 3300x3200 mm až po 
max. 4300x4300 mm. Již ve standar-
du je stroj konstrukčně řešen tak, aby 
byla zajištěna dlouhodobá přesnost ře-
zání. Jedná se zejména 
o použití 

brushless motoru pro zadní podavač 
materiálu a THK vodítka pro zvedání 
hlavního a předřezového kotouče. 
Široká konfigurovatelnost dovoluje stroj 
dále vybavit následujícím příslušen-
stvím: nezávislým zvedáním hlavního 
a předřezového kotouče s optimalizací 
zdvihu, automatickým bočním přítlakem 
ve třech variantách či vysokou rychlostí 
pojezdu zadního podavače a pilové-
ho vozíku. K dispozici jsou i pakety 
pro rozšíření a usnadnění pracovního 
cyklu: drážkování, výřezy, postforming 

a odlehčovací řezy pro eliminaci pnutí 
(banánový efekt). Zajímavým řešením je 
systém FlexCut 1, kdy je zadní poda-
vač na levé straně u pravítka vybaven 
samostatnou svěrkou s nezávislým 
pohonem (brushless motor). Tento 
systém zvyšuje produktivitu řezání 
(možnost příčného řezání na jednom 
dílci a podélného řezání na druhém 
dílci současně či příčné zakracování 
dvou různých pruhů vedle sebe). Pilu 
lze doplnit o automatický sklad desek 
(FlexStore) nebo o podtlakový mani-
pulátor s rádiusem 6 m. Jednoduché 

ovládání stroje zajišťuje velká širo-
koúhlá 21“ dotyková obrazovka 
s přehledným grafickým prostředím 
a nejnovější řadou řídicího systému 
MAESTRO CUT. K dispozici jsou 

i balíčky pro optimalizaci s možností 
importu dílců z Excelu.

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

Velkoplošná dělicí pila GABBIANI P

http://www.bras.sk
http://www.panas.cz
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STEFANI KD je nový model 
olepovacího stroje od SCM 
Group určený pro střední 
a větší výrobce s cílem na-
bídnout velkou flexibilitu ole-
pování v kombinaci s vysokou 
kapacitou. Z tohoto důvodu 
je stroj již ve standardu vy-
baven plně elektronickým 
nastavováním řízeným přes 
dotykovou obrazovku. Olepovat lze díl-
ce o tloušťkách 8–60 mm hranami od 
0,4 mm do 3 mm (ABS, PVC), případ-
ně nákližky do max. tloušťky 12 mm. 
U hran typu ABS/PVC je možné pl-
nohodnotné opracování 2 rádiusů 
(např. R1 a R2) díky multirádiusovým 
nástrojům na frézách a cidlinách. 
Rychlost posuvu je plynule nastavitelná 
od 10 do 20 m/min.
Zóna nanášení lepidla je vybavena 
novým typem vaničky SGP, která na-
náší lepidlo pomocí válečku, přičemž 
tavicí vana je umístěná nad válečkem. 
Předchází se tím zapékání a předčasné-
mu stárnutí lepidla. Speciální povrchová 
úprava válečku v kombinaci s jeho vel-
kým průměrem zaručuje rovnoměrnou 
a tenkou lepenou spáru při jakékoliv 

tloušťce dílce. 
Množství lepidla 
nanášeného na dílce je regulovatelné 
elektronicky dle pracovního progra-
mu. Používat lze granulované lepidlo 
typu EVA i PUR. Změna barvy nebo 
typu lepidla je rychlá a snadná, protože 
celý zbývající obsah vaničky je možné 
automaticky vypustit do odebírací 
nádobky. Nad vaničku je navíc možné 
současně osadit max. 2 předehřívací 
systémy: PU BOX L – pro PUR lepidlo 
v blocích (2 kg) anebo násypku QMS 
na EVA lepidlo v granulích. PUR le-
pidlo v blocích je odtavováno postupně 
a zbývající nespostřebovanou část lze 
kdykoliv vyjmout a uložit pro pozdější 
použití. Alternativně je k dispozici i sys-

tém bezespárového lepení pomocí hor-
kého vzduchu AirFusion.
Ovládání stroje je snadné a intuitivní 
přes velký barevný panel s dotykovou 
LCD obrazovkou, kde jsou přehledným 
způsobem zobrazeny aktuálně nasta-
vené hodnoty a parametry. Součástí 
řídicího systému je i statistika výroby 
(počet dílců, olepené metry hran, 
motohodiny) a zobrazení upozornění 
k provedení údržby.

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

Flexibilní a produktivní olepovačka hran STEFANI KD

Formátovací pila P 450 je horkou no-
vinkou v nabídce dřevoobráběcích 
strojů spo-
lečnost i 
HOUFEK 
a.s. Stroj 
s p l ň u j e 
nejvyšš í 
standardy pro formátovací pily. 
Vyznačuje se pevnou konstruk-
cí a vysokými parametry řezání. 
Pila je vybavena pohonnou jed-
notkou o výkonu 6 kW (7,5 kW) 
a otáčkami pilového kotouče 
3500/4500/6000 ot./min pro 
průměr 300 až 450 mm s maximální 
řezací výškou 150 mm. Formátovací 
pila je vybavena předřezem o výko-
nu motoru 0,75 kW, otáčkami pilového 
kotouče předřezu 8500 ot./min pro 
průměr 120–130 mm a naklápěním 
kotouče 0–45°. Délka hliníkového 
formátovacího stolu je 3200 mm 
(3900 mm) a šířka 416 mm. Stabilní 
vedení pohyblivého stolu zaručuje kon-

strukce na 4 vytvrzených 
a broušených ocelových tyčích. 

Formátovací pila je dále vybavena pra-
vítkem s řeznou šířkou 1400 mm. 
Díky technickému řešení se horní 
kryt přizpůsobuje výšce obrobku pro 
zajištění bezpečné obsluhy pily. Kryt 
je připojen k trubici, která má rovněž 
funkci ofuku pilin.
Pila může být vybavena dvouosým 
řízením pro ovládání výšky a úhlu na-
klopení hlavního kotouče, frekvenčním 
měničem hlavního motoru, paralelním 
pravítkem s digitálním odměřováním 

a ovlá-
d á n í m 

hlavního motoru na pojezdovém stole.
V nabídce firmy HOUFEK jsou připra-
veny i další modely formátovacích pil 
PF 315 s průměrem kotouče 300–315 
mm, PF 350 s průměrem kotouče 
300–350 mm a plně automatizovaná 
formátovací pila P 550. 

Výrobce a prodejce: HOUFEK a.s.

Nové formátovací pily HOUFEK

http://www.panas.cz
http://www.houfek.com
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Velký zájem v expozici LEITZ na výstavě 
LIGNA 2017 budila také nová konstruk-
ce univerzálního pilového kotouče CNC 
KATANA určeného pro práci na CNC 
horních obráběcích centrech. Těleso pi-
lového kotouče je konstruováno s lase-
rovými ornamenty vyplněnými speciál ní 
tlumicí hmotou pro maximální utlumení 
nežádoucích vibrací. Špičkovou kvalitu 
řezu pak zabezpečuje skupinové ozu-
bení WZ/WZ/FZ. Formátování dřevo-
třískových desek probíhá na dvakrát. 
Při prvním souběžném pohybu CNC 
agregátu dojde k předřezání do hloubky 
1–2 mm a v druhém protiběžném po-
hybu se deska formátuje s absolutně 
čistou hranou. Univerzálnost konstruk-
ce skupinového ozubení se projevuje 
také čistým a hladkým řezem v masívu 
podél vláken nebo při příčném řezání 

hranolků, spárovky i překližky. Pilové 
kotouče jsou upnuty do agregátu CNC 
stroje pomocí příruby. Díky individuálně 
přesnému vyvážení každého jednoho 
pilového kotouče na konci výrobního 
procesu, prodlužují pilové kotouče CNC 
KATANA významně životnost ložisek 

CNC stroje. Pilové kotouče se vyrábějí 
v rozměrech pro použití na všech běžně 
používaných horních CNC strojích, jako 
HOMAG-Weeke, IMA, SCM, BIESSE, 
Format4, Holz-Her a další.
Výrobce: LEITZ GmbH
Distribuce v ČR a SR: LEITZ-nástroje s.r.o.

Další novinkou je  tloušťkovací frézka 
RFT 630 INDUSTRY 9 s programo-
vatelným elektromotorickým zdvihem 
protahovacího stolu ELGO. Posuv 
materiálu je možné plynule regulovat 
v rozmezí 5–20 m/min. Nově je možné 
stroj vybavit spirálovým válcem.
Výbava na přání:

	motor 7,5 kW / 9,2 kW
	hoblovací válec MBM SPIRAL

	vstupní podávací váleček dělený 
(2 463 418)

	vstupní podávací váleček pogumo-
vaný 1 ks 

	vstupní podávací váleček pogumo-
vaný 1 ks (polyuretan)

	výstupní válečky pogumované 2 ks
Výrobce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r. o.

Tloušťkovací frézka RFT 630 INDUSTRY 9

Novinkou v sortimentu firmy ROJEK 
dřevoobráběcí stroje pro rok 2018 
je profesionální formátovací pila 
PF 400 S / 3,2M program 7“ ze série 
INDUSTRY 9, která je vybavena elek-
tromotorickým vysouváním a naklápě-
ním pilového kotouče, programovatel-
ným elektromotorickým posuvem s od-
měřováním podélného pravítka. Řídicí 
systémem firmy Schneider Electric je 
vybaven horním ovládáním přes dotyko-
vý LCD panel. Otáčky je možné plynule 
regulovat v rozsahu 3500–6000 ot./
min, maximální šíře řezu je 1500 mm 
a průměr kotouče až 450 mm. Do stan-
dardního vybavení dále patří:

	rukojeť formátovacího stolu
	upínač na CV – sámovací patka
	prodloužení litinového stolu zadní

	horní odsávání – paralelogram CPS
	formátovací stůl CV 400 / 3,2 m na 
tyčích

	krátké úhlovací pravítko 800 mm 
s dorazem

	upínač formátovacího stolu – jedno-
sloupkový excentr

	rám s podpěrným ramenem a příč-

ným pravít- k e m 
s elektronickým odměřováním

Poprvé bude představena na výstavě 
WOOD-TEC v Brně.

Výrobce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r. o.

Formátovací pila PF 400 S / 3,2M INDUSTRY 9 program 7“

Univerzální pilový kotouč pro řezání na horních CNC centrech LEITZ CNC KATANA

http://www.leitz.cz
http://www.rojek.cz
http://www.rojek.cz


DM 10/2017

novinky

47

Společnost WAtech uvádí na trh no-
vou pneumatickou dvoumembránovou 
pumpu Wagner TopFinish DD10 pro 
dávkování barev bez pulzací, pro ruční 
a automatické stříkací pistole. Aplikace 
pomocí této pumpy nevyžaduje mate-
riálový regulátor, díky konstrukci je pre-
cizně nastavitelný průtok bez pulzací, 
a to i při velmi malých průtocích. To je 
s výhodou možné použít při aplikaci 
mořidel, lakování kovových dílů a také 
k chromování plastů.
Výhody:

	dokáže zajistit plynulý tok materiálu 
bez pomoci regulátoru tlaku použí-
vaného konvenčními čerpadly, který 
by jinak vyžadoval vyšší investiční vý-
daje a zvyšoval množství odpadního 
a proplachovacího materiálu

	náklady na údržbu, jednoduchá 
údržba

	zajistí uživateli rovnoměrnou aplikaci 
a optimální kvalitu povlaku

	velmi malý vnitřní prostor pumpy sni-
žuje spotřebu ředidel a barev

Pumpa je vybavena dvěma přesnými 
regulátory pro nastavení tlaku čerpad-
la a atomizovaného vzduchu a dvěma 
tlakoměry pro snadné a rychlé použití 
pumpy. V zájmu optimální ergonomie 
je možné ovládací jednotku umístit 
na pumpě podélně nebo napříč. Díky 
tomu lze pumpu Wagner TopFinish 
DD10 bez problémů integrovat v celé 
řadě různých systémů.
Součásti přicházející do styku s mate-
riálem jsou vyrobeny výhradně z nerezo-
vé oceli. Jedna verze pumpy tak může 
zajišťovat všechny aplikace a materiály. 
Malý objem čerpadla snižuje odpady až 
o 70 % v porovnání s podobnými sys-
témy a při změně barvy se spotřebuje 
méně proplachového materiálu. Díky 
optimalizovanému systému proplachu 
je možné snadno pracovat i s materiály 
na bázi epoxidu a PU. Pumpa se na-

víc vyznačuje 
velmi jednodu-
chou údržbou 
– k rozebrání 
a opětovnému sestavení pumpy stačí 
uživateli pouze čtyři standardní nástroje 
a výměna membrány zabere méně než 
10 minut – to přináší další úsporu času 
a nákladů.
Výrobce: WAGNER
Prodejce: WAtech a.s.

WAGNER – TOPFINISH DD10 pro nejlepší výsledky lakování s nižšími náklady

Pri realizácii individuálnych nápadov 
pre nábytok sa otvárajú možnosti 
použitia nových závesov CLIP top 
BLUMOTION.

CLIP top BLUMOTION 155°
Výhody CLIP top BLUMOTION boli 
pridané do nového závesu s veľkým 
uhlom otvorenia 155°, s nulovým pre-
sahom do korpusu. Okrem vysokej kva-
lity pohybu je nový záves aj presvedčivý 
vďaka integrovanej funkcii tlmenia s de-
aktiváciou – a to všetko pri rovnakých 
typových rozmeroch.
Technický popis:

	Nulový odskok pri naloženej kon-
štrukcii (skrine s vnútornými alebo 
policovými výsuvmi)

	S integrovaným BLUMOTION (s de-
aktiváciou)

	CLIP top so zatváracou automatikou 
alebo bez zatváracej automatiky 
(pero)

	Nastavenie čela v troch smeroch
	Celokovový záves, poniklovaný
	Uhol otvorenia 155°
	Montáž a demontáž dvierok na kor-
pus bez použitia náradia

	V prípade INSERTA navyše aj mon-
táž misky bez použitia náradia

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO
Jemné tlmenie už teraz obsahuje 
aj záves na sklenené a zrkadlové 
dvere s hrúbkou 3–8 mm. Funkcia 
BLUMOTION je už integrovaná v novom 

závese a dá sa jednoducho deaktivovať 
v závislosti od hmotnosti dverí.

CLIP top BLUMOTION pre tenké 
dvere
Inovatívne rozpínacie hmoždinky toh-
to závesu poskytujú silnú podporu 
aj tenkým dverám. Hĺbka vŕtania iba 
6 mm umožňuje realizáciu najrôz-
nejších materiálov od hrúbky 8 mm. 
Vďaka nulovému presahu do korpusu 
je tiež možné realizovať nábytok s vnú-
tornou zásuvkou. Integrovaná funkcia 
BLUMOTION zabezpečuje jemné a ti-
ché dovieranie.

Výrobca: Blum
Predajca: twd CZ, s.r.o.

Novinky v programe závesov Blum

CLIP top BLUMOTION 155° CLIP top BLUMOTION CRISTALLO CLIP top BLUMOTION pre tenké dvere

http://www.watech.cz
http://www.twd.sk
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S radou závesov Tiomos otvára GRASS novú kapitolu, ktorá 
bude inšpirovať nábytok budúcnosti. Vývoj závesov Tiomos 
je výsledkom niekoľko desaťročí know-how a skúsenos-
tí. Všetky detaily a funkcie boli opätovne prehodnotené 
a rozvinuté zo základných princípov počas rokov výskumu. 
Výsledkom je veľmi elegantný pohybový systém, ktorý spĺňa 
všetky technické a funkčné požiadavky. Celá technológia 
tlmiča Tiomos je integrovaná v ramennom kĺbe, vnútorné 
práce tohto špičkového technologického závesu sú skryté. 
Vďaka tomu, že vzhľad závesov je rovnaký, je možné kedy-
koľvek kombinovať závesy so systémom Soft-close a bez.
Jednou z vynikajúcich charakteristík závesov Tiomos je, že 
nastavenie tlmiaceho mechanizmu sa dá neustále upravovať. 
To znamená, že proces uzatvárania prebieha úplne rovno-
merne vo všetkých fázach pohybu – bez ohľadu na veľkosť 
a hmotnosť dverí.
Kinematika závesov Tiomos nielenže uľahčuje príjemnú pre-
vádzku otvárania dverí, ale poskytuje možnosť pre minimálne 
medzery medzi dverami a maximálne naloženie na korpus. 
Tým sa otvárajú úplne nové možnosti v dizajne nábytku.

Rovnako ako pri rázvore kolies motorového vozidla, o 30 % 
väčšia nosná plocha závesov Tiomos zaisťuje výrazne vyš-
šiu stabilitu.

Výrobca: GRASS GmbH
Predajca: IW Trend s.r.o.

Nové závesy Tiomos GRASS

DECKFARBE je vodou ředitelná vy-
soce elastická a mikroporézní krycí 
barva pro nátěry dřeva jak v exteriéru, 
tak v interiéru, například dřevostavby, 
roubení domů, hrázdění, nábytek, ob-
ložení stěn apod. Nanáší se ve dvou 
vrstvách po 2–4 hodinách, v případě 
venkovního dřeva na podklad opatřený 
přípravkem Holzschutz-Grund nebo 
Imprägniergrund Plus. V případech, 

kdy není potřeba ošetřit dřevo vhod-
nou impregnací, se může impregnovat 
DECKFARBE naředěnou max. 25 % 
vody a následně aplikovat dva neředěné 
nátěry DECKFARBE. Lze použít také na 
zinek či pozinkovanou ocel, dokonale 
odmaštěné a očištěné.

Výrobce: Remmers
Prodejce: Remmers s.r.o.

Vysoce elastická krycí barva na dřevo DECKFARBE

Okna a domovní dveře ze dřeva jsou stá-
le oblíbeným prvkem. Perspektivní ino-
vace řady Induline Premium Coatings 
– kvalitní systém pro povrchovou úpravu 
dřevěných oken a dveří – zaručují, že 
dřevěná okna a dveře budou i po letech 
vypadat jako nové. Pomocí nátěrových 
systémů Induline vznikají elegantní a mi-
mořádně trvanlivé povrchy, které přitom 
zaručují nejvyšší jakostní standardy – na 
bázi moderních surovin. Lazury Induline 
byly optimalizovány přidáním speciální-
ho odpěňovače. Ve spojení s vysoce 
elastickými pojivy na bázi polyureta-
nu/akrylátu tak nemohou ani kroupy 
nátěrům nijak zvlášť uškodit. Induline 
Premium Coatings se řídí potřebami 
zákazníků a zaručují mimořádně racio-
nální metody zpracování. Výrobce: Remmers Prodejce: Remmers s.r.o.

Induline Premium-Coatings

http://www.grass-sk.sk
http://www.remmers.cz/
http://www.remmers.cz/
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Dveřní závěs samozavírací pravý/levý nerez

Společnost TKZ Polná představila nový samozavírací 
dveřní závěs, jehož funkce samozavírání je založena na 
působení gravitační síly. Závěs je určen pro specifické 
interiérové dveře (dřevěné nebo kovové) bez polodrážky, 
zvláště pro převlékací kabinky, oddělovací přepážky, apod. 
Upevňuje se přišroubováním vruty do dřeva nebo hliníku 
o průměru 4,5 mm minimální délky 40 mm. Je nabízen 
v pravém i levém provedení s kartáčovaným povrchem, 
což mu dodává moderní vzhled. Únosnost pro 1 závěs 
je 20 kg.

Výrobce a prodejce: TKZ Polná, spol. s r.o.

Nový povrch „železo broušené“

Na obrázku je představen nový trendy povrch „železo 
broušené“ na věšáku, který pak můžete perfektně kombi-
novat i s novými modely úchytek. Společnost SIRO takto 
reaguje na stále rostoucí trend bílých lesklých kuchyní, 
ke kterým se tento povrch dokonale hodí. Krom skvělého 
vzhledu má i oproti jiným povrchům, jako chrom lesk či 
antracit lesk, velkou výhodu v podobě nulové potřeby 
na údržbu.

Výrobce: SIRO
Prodejce: 
ANKA M+N, spol. s r.o.

Barva 
Materiál 
Povrchová 
Úprava

To
sedí!

Služby, rozmanitost a tempo

n a  v š e c h n y  h r a n y

www.ostermann.eu
Ostermann Česko spol. s r.o.
VOLEJTE ZDARMA:    800 143 142 – sales.cz@ostermann.eu

Ostermann dodává vhodné hrany 
k deskám od více než 70 výrobců, 
již od 1m a zasílá zboží v den objednání.
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