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Co nového uvidíme na veletrhu 
LIGNA 2017? (I. část)

Mezinárodní tiskové konference LIGNA Preview, která se uskuteč-
nila 14. 2. 2017 na výstavišti Deutsche Messe v Hannoveru, se 
zúčastnili zástupci 30 vystavovatelů, kteří v předstihu informovali 
přítomné novináře o technologických novinkách a zajímavostech 
chystaných na Lignu. Své zastoupení zde měli hlavní lídři na trhu, 
jako Felder KG, HOMAG Group AG, imos AG, Leitz GmbH & Co. KG, 
MAFEL AG, Michael Weinig AG, Remmers GmbH, Biesse Spa, SCM 
Group a další. Někteří z nich připravované novinky pouze nastínili, 
jiní prozradili více. Plnohodnotnou premiéru si ale všechny novinky 
odbydou až 22.–26. 5. na Ligně.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com

Foto: archiv autora

HOMAG: 
Pohledy do budoucnosti

Kompletně celá hala 14 hannoverského 
výstaviště bude patřit HOMAG Group, 
která zde odprezentuje živě v akci 55 
strojů od řemeslné kategorie až po prů-
myslové modely. Skupina ale obsadí 
i část haly 13, kde budou předváděny 
zejména technologie pro tesaře a vý-
robce dřevostaveb značek WEINMANN 
a HOLZMA. V hale 14 návštěvníci vedle 
individuálních strojů pro výrobu nábytku 
či stavebních prvků najdou dva koncep-
ty inteligentní dílny:

 kompaktní entry-level1 dílnu pro ře-
meslníky

 digitálně propojenou minitovárnu 
v průmyslové entry-level kategorii

Malá entry-level dílna na cca 80 m2 
bude založena na hranové olepovačce 
Ambition nakonfigurované pro začína-
jící uživatele technologie „nulové“ spáry. 
Stroj bude vybaven jednotkou airTec 
a novou PU lepicí technologií pro rychlou 
změnu lepidla a barvy. Další technolo-
gií dílny bude panelová pila HPP 130 
vybavená novým modulem45, který 
umožňuje přesné pokosové řezy přímo 
na pile. Tyto dva stroje bude doplňovat 
korpusový lis a vertikální CNC vrtací 
centrum.

Dílna pro průmyslovou entry-level 
kategorii bude složena z plně digitálně 
propojené nářezové-skladovací-nes-
ting buňky a vrtacího/kolíkovacího 
stroje s integrovaným datovým tokem. 
Panelová pila bude mít několik zajíma-
vostí – např. „pomocný systém obslu-
hy LED“. Ten indikuje následující ope-
rační kroky a ukazuje, které dílce jsou 
určeny pro odebrání a které dílce musí 
být posunuty k dorazu pro další dělení. 
Tyto kroky jsou zobrazovány nejen na 
monitoru, ale ukazují je také barevné 
světelné LED pásky v pracovní oblas-
ti pily (na horním trámci). Výhodou je, 
že obsluha se může plně soustředit na 
svoji práci, pracuje intuitivně a nemusí 
neustále sledovat monitor. Řezání pro-
bíhá plynuleji, ergonomičtěji a bez chyb. 

1 Termínem „entry-level“ (v doslovném překladu 
„vstupní úroveň“) jsou označovány stroje nebo 
technologie nižší cenové kategorie určené začí-
najícím uživatelům. Čeština pro tento výraz nemá 
plnohodnotný ekvivalent. Výraz „základní“, který 
se často používá, není přesný.

Pomocný systém obsluhy LED (HOLZMA)
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Olepování hran bude mít na starosti 
olepovačka KAL 370 s automatickým 
vratným dopravníkem a s technologií 
„nulové“ spáry.
V kategorii technologií dle konceptu 
Průmysl 4.0 představí HOMAG Group 
v hale 14 automatizovanou továrnu 
na výrobu nábytku v kusových indi-
viduálních zakázkách (tzv. batch size 
1). Typickým příkladem takové výroby 
jsou kuchyně. Síťové propojení jednot-
livých technologií umožňuje, že kuchyň 
je připravena pro montáž u zákazníka 
jen několik dnů poté, co byla v kuchyň-
ském studiu nakonfigurována. Továrna 
bude sestavena z následujících digitál-
ně propojených technologií:

 ukládací systém TLF 411
 nářezová buňka HPS 320 flexTec
 opracování hran s olepovačkou Profi 
KAL 610 a zpětným dopravníkem

 technologie vrtání a vkládání kování 
s ABF 600

Celá továrna bude řízena pomocí no-
vého řídicího systému nové generace 
woodFlex, který měl svoji světovou 

premiéru na loňském veletrhu Xylexpo 
v Miláně. WoodFlex byl navržen pro 
řízení buněčných výrobních systémů. 

Je modulární a byl standardizován 
pro všechna výrobní zařízení HOMAG 
Group. Je připraven splnit i všechny bu-

Modul45 umožňující pokosové řezání přímo na nářezovém centru (HOLZMA)

Zájmu návštěvníků budou vystaveny také novinky v kategorii individuálních strojů 
z celého portfolia HOMAG Group

Hlavní pozornost na stánku HOMAG bude věnována tématu 
„zasíťovaná výroba“ v podobě továren pro průmyslovou i ku-
sovou výrobu nábytku

V Inovačním centru nechá HOMAG Group své zákazníky pros-
třednictvím virtuální reality nahlédnout do budoucnosti výroby 
nábytku
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doucí požadavky, změny a rozšiřování, 
zvláště tam, kde jsou používány plně 
automatizované a digitálně propojené 
technologie podle principů Průmysl 4.0.
Velká pozornost bude mimo jiné věnová-
na také Inovačnímu centru, které bude 
letos ještě výraznější než v minulosti. 
Nové technologie s patenty a chytrými 
aplikacemi pro Průmysl 4.0 nabídnou 
inspiraci pro výrobu nábytkových díl-
ců v budoucnosti. Návštěvníci získají 
pohled na technologie, které budou 
ovlivňovat trendy v nábytkářském prů-
myslu v nadcházejících letech. Mohou 
také získat představu o tom, jak budou 
v budoucnu vypadat datové a informační 
toky, a o možných dalších krocích v síti. 
A vizuální překvapení čeká na konci 
prohlídky Inovačního centra v podobě 
180° kina, které nabídne nevšední po-
hled na potenciální výrobu nábytku za 
několik let – a ukáže toto téma návštěvní-
kům z poněkud neobvyklé perspektivy.

WEINIG: Digitalizovaná 
výroba W 4.0

V hale 27 na stánku o rozloze 4000 m2 
představí své novinky, inovace a řešení 
pro zpracování masivního dřeva a des-
kových materiálů společnost Weinig 
Group. Nabídka pro malé firmy i průmys-
lové podniky bude prezentována s mot-
tem „THING WEINIG“ („mysli WEINIG“).
Naživo zde bude prezentována zhruba 
čtyřicítka exponátů z portfolia Weinig 
Group.
Průmysl 4.0 je klíčovým megatrendem 
v dřevařském průmyslu. Nicméně, jak 
zdůrazňuje výkonný ředitel pro pro-
dej a marketing Gregor Baumbusch: 
„Samotná digitalizace vám ještě nedává 
konkurenční výhodu. Naše řešení jsou 
vždy zaměřena na benefity pro zákazní-

ka.“ Efektivní a zdroje šetřící plánování 
a výroba, stejně jako inteligentní údržba 
prostupuje jako červená nit všemi síťo-
vými výrobními řešeními WEINIG. Toto 
Weinigovo pojetí Průmyslu 4.0 je také 
známé jako W 4.0 Digital. Všechna ře-
šení jsou přizpůsobena k poskytování zá-
kazníkovi správných informací ve správný 
čas a uživatelsky přívětivým způsobem. 
To platí stejně pro průmysl i pro malé 
podniky, které je stále obtížnější rozlišit.
High-tech řešení kladou vysoké nároky 
na obsluhující personál. Pokud podni-
ky mají zůstat plně funkční v době, kdy 
kvalifikovaný personál je nedostatkovým 
zbožím, řízení komplexních výrobních 
systémů musí být co nejjednodušší. 
Zjednodušení je proto hlavní výzvou pro 
výrobce. Srdcem toho jsou expertní sys-
témy, které obsluze poskytují podporu 
prostřednictvím obrazovky a eliminují po-
ruchy. Weinig vytváří optimální pracovní 
podmínky prostřednictvím uživatelsky 
příjemných řídicích systémů. Software 
OptiCom/Plus, který se používá 
u všech strojů a zařízení ze segmentu 
řezání, poskytuje jednotné uživatelské 
rozhraní. Exponáty ze segmentu frézo-
vání budou vybaveny volitelným pomoc-
níkem nastavování SmartTouch.
Monitorovací senzory uvnitř strojů zabra-
ňují kolizím a jiným vážným poškozením. 
Např. Variohood u Powermat 1500 
umožňuje velmi jednoduché nastavení 
tlakových prvků a odsávacího krytu tak, 
aby vyhovovaly řezné kružnici každého 
nástroje. ProfiPress T nové generace 
během svého debutu na Ligně bude po-
užívat automatické nastavení tloušť ky 
dřeva, aby se předešlo defektům v lisu. 
V segmentu skenerů nové automatické 
nastavení kamerou snižuje provozní chy-
by a jejich účinky na minimum.
S rostoucími náklady na personál, su-

roviny a zařízení bude ve výrobě stále 
důležitější roli hrát efektivní využívání 
zdrojů – snížit náklady a zvýšit zisk. To 
je místo, kde rozhodující roli může hrát 
optimalizace. Skenovací systémy pro 
posouzení kvality a třídění budou brzy 
zcela jistě běžným standardem i v men-
ších firmách.
Klíčem k úspěchu je digitální příprava 
objednávek na PC. Moulder Master 
je softwarový balík, který Weinig nabízí 
pro perfektně organizované pracovní 
prostředí. V souvislosti s novou plně au-
tomatizovanou CNC bruskou na nástro-
je Rondamat 1000 CNC, jednotkou 
OptiControl Digital pro digitální měření 
nástrojů a řídicí jednotkou PowerCom 
Plus, nabízí Moulder Master systém, 
který propojí jednotlivé výrobní fáze od 
nápadu k hotovému profilu a umožní pří-
pravu dalších nástrojů a profilů paralelně 
během výroby.
Optimalizace dřeva zvyšuje zisky a ve 
Weinig Group začíná s optimalizační 
pilou OptiCut S 50. Mezi nové funkč-
ní prvky patří adjustační pomůcky 
pro balíky zajišťující zvýšení délkové 
přesnosti a plně automatické rozpo-
znávání opracovávaných dílců. Větší 
OptiCut S 90 Speed má nyní zdvih 
vřetena řešen pomocí servopohonu pro 
čistší řezy bez oštípaných hran – bez 
dodatečné úpravy. V Hannoveru bude 
přes animaci k vidění také nová jed-
notka wFlex, která umožňuje podélné 
a příčné řezání v jednom pracovním kro-
ku. Představena bude také nejrychlejší 
zkracovací optimalizační pila na světě 
OptiCut 450 Quantum. Současná 
verze zaujme automatickou adjustační 
pomůckou VarioStroke, která zvyšu-
je výkonnost stroje až o 7 %, a novým 
nástrojem OptiStat pro vyhodnocování 
výrobních dat.

Společnost Weinig Group má vlastní představu o moderní automatizované a zdroje 
šetřící výrobě založené na principech Průmyslu 4.0. Na veletrhu LIGNA tyto principy 
představí jako W 4.0 Digital

Pomocný vizuální systém nastavování 
SmartTouch (WEINIG)
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V segmentu čtyřstranných frézek 
Powermat vytvořil Weinig modulární 
systém, který splňuje vysoké poža-
davky na přesnost. Nový Powermat 
2400 na Ligně oslaví světovou pre-
miéru. Stroj je určen pro průmyslovou 
výrobu při rychlostech posuvu až 100 
m/min a bude předveden s mechani-
zovaným nakládáním a vykládáním. 3D 
verze může vytvářet volně programo-
vatelné strukturované povrchy během 
průchodu. Novinkou je možnost vyrábět 
obrobky s konickými nebo zakřivenými 
obrysy. Pro nově příchozí zákazníky do 
světa profilování Weinig má firma při-
praven „entry-level“ Powermat 700 
Compact. Ve stejné výkonnostní kate-
gorii je k dispozici také verze pro výrobu 
oken – hoblování hranolů a frézování 
profilů.
Druhá generace úspěšného systému 
Weinig Conturex zahrnuje širokou škálu 
CNC center pro výrobu oken a nábytku, 
založených na stejném principu patento-
vaného upínacího stolu. Na Ligně bude 
Weinig demonstrovat, jak perfektně se 
technologie Conturex se svou vysokou 
výkonnostní kapacitou a flexibilitou hodí 

pro moderní kompletní výrobu nábytku. 
Mezi nové funkce integrovaného, vy-
soce produktivního Conturexu C 125 
Vario patří vkládací mechanizace s pa-
ralelním plněním, 4 Vario upínací sto-
ly, každý se dvěma svěrkami a dvěma 
interpolovanými 5osými hlavami. Aby 
byla demonstrována vysoká flexibilita 
technologie Conturex, budou nábyt-
kové dílce, okenní a dveřní prvky vy-
ráběny živě na zasíťovaném systému. 
Demonstrace bude obsahovat Multirex 
7225 Windows, stroj s multifunkční 
hlavou pro efektivní pětistranné obrá-
bění elementů z masivního dřeva. Nová 
PRO-Torque technologie umožňuje 
vysoce přesný 5osý frézovací pohyb. 
Systém také zahrnuje UniPin 200, nový 
stroj pro automatické lepení parapetů 
a narážení kolíků. Stroj zaujme zvláště 
aplikací lepidla. 
Samostatné stroje jsou do značné míry 
minulostí. Klíčovými pojmy v moderní 
výrobě jsou dnes integrace a zasíťo-
vání. Jedna sada dat stačí propojit širo-
kou řadu komponentů ve výrobní buňce. 
V této oblasti Weinig Group představí vý-
robní buňky různé složitosti pro široké 

spektrum požadavků v rámci unikátního 
prodejního návrhu „Vše z jedné ruky“. 
Kompaktní FlexiRip/FlexiCut nářezové 
centrum spojuje univerzální vícekotou-
čovou rozmítací pilu se zkracovací pilou.
Dva stroje nezačleněné do výrobní linky, 
které ale mohou být kdykoliv zapojeny, 
budou také v Hannoveru slavit svoji pre-
miéru. Jedním z nich je již výše zmíně-
ný ProfiPress T Next Generation. Lis 
pro automatické lepení spárovky je od 
základů nově vyvinutý stroj a dosahuje 
o 25 % vyšší výkon než jeho předchůd-
ce. Tento skok ve výkonu je přičítán 
hlavně rychlejšímu balení a zvýšenému 
vysokofrekvenčnímu vstupu. Důležitou 
roli hraje i tzv. selektivní ohřev. V průbě-
hu tohoto procesu jsou ohřívány pouze 
spoje (zevnitř), výsledkem čehož jsou, 
mimo jiné výhody, kratší lisovací časy.
Druhým premiérovým strojem je vysoko-
frekvenční lis ProfiPress L B. Novinkou 
jsou válce, které mohou být vypnuty, což 
zajišťuje krátké pomocné časy zpraco-
vání. Speciální horní přítlak zajišťuje nej-
nižší možnou výšku odsazení. Lisovací 
válce, které se rozpínají synchronně, ruší 
potřebu délkové kompenzace.

Conturex C 125 Vario (WEINIG)

ProfiPress T Next Generation (WEINIG)Rondamat 1000 CNC (WEINIG)
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Holz-Her: Chytrá dílna 
pro výrobu nábytku

Součástí stánku Weinig Group v hale 27 
bude také prezentace strojů a techno-
logií značky Holz-Her. 
Představeny budou např. nové prů-
myslové olepovačky hran ACCURA 
a LUMINA, vybavené novou aplikační 
stanicí GluJet PUR 2K pro použití vel-
kých 2kg PUR patron, které jsou podle 

firmy Holz-Her výrazně ekonomičtější 
než konvenční PUR granule. Investice 
se vyplatí hlavně zákazníkům, kteří zpra-
covávají výhradně PUR lepidla.
Nová aplikační stanice je navržena jako 
výměnná jednotka, založená na tech-
nologii ze série LUMINA s HSK adap-
térem. Stanice proto může být snadno 
odpojena a odsunuta díky umístění na 
vozíku, což usnadňuje čištění nanášecí 
trysky od lepidla. Kromě toho u stroje 

LUMINA Industry mohou být kombi-
novány stanice GluJet a LTRONIC pro 
nalepování „laserových“ hran.
V oblasti vertikálních panelových pil 
HOLZ-HER budou představeny dva 
nové typy – SECTOR 1255 pro 
a automatický model SECTOR 1260 
automatic, kombinující osvědčené 
technologie založené na více než 50 
letech zkušeností se základní pevnou 
konstrukci. Jsou k dispozici s řeznou 
délkou 3300 až 6300 mm. Řezné výšky 
se pohybují mezi 1900 mm a 2200 mm 
v závislosti na požadavcích. Hloubka 
řezu je až 60 mm. Vodorovný řez se 
nastavuje na digitálním displeji s elek-
trickým mikroseřízením, který je ob-
sažen jako standard. Řezací jednotka 
má automatickou detekci rozhraní, což 
znamená, že může být automaticky 
aktivována pouhým dotykem jediného 
tlačítka. Pneumatický posuv roštu za-
braňuje řezání do opěrných lišt, pokud 
je požadováno, může být pohyb auto-
matický. Automatická verze SECTOR 
1260 nabízí ještě efektivnější ovládání. 
Kromě všech funkcí dostupných na stroji 
SECTOR 1255, může SECTOR 1260 
automatic provést automaticky zanoření 
pily, řez, vytáhnutí pily a návrat jednotky 

Olepovačka hran ACCURA industry (HOLZ-HER)

Vážení zákazníci, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na mezinárodní veletrh 
dřevoobráběcích strojů LIGNA HANNOVER.

22. - 26. května 2017 - Výstaviště Hannover, Hala 27, stánek D66

HOLZ-HER společně s WEINIG představí na více než 3000m² kompletní technologické řešení na výrobu nábytku a zpracování masivního dřeva.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Po celou dobu výstavy Vám budeme k dispozici na stánku společnosti HOLZ-HER.

PILART - výhradní zástupce
                HOLZ-HER pro ČR

http://www.pilart.cz
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k operátorovi – a to pouhým dotykem 
tlačítka.
V oblasti CNC obrábění Holz-Her před-
staví moderní nesting technologii v po-
dání nových portálových CNC obrábě-
cích center DYNESTIC 7505, 7507 
a 7532 ve variantách Classic, Push, 
Automatic a Lift. Vedle individuální 
výroby jsou vhodné i pro zařazení do 
pracovních prostředí s různým stupněm 
automatizace. Verze Push je vybavena 
automatickým posouvačem, který vysu-
ne hotové dílce na dopravní pás a vyčistí 
pracovní stůl stroje pro další obrábění. 
Verze Automatic je ideální pro vysoký 
výkon – ale i pro individuální kusové 
zakázky – v kombinaci s automatickým 
panelovým manipulačním systémem 
HOLZ-HER STORE-MASTER 5110. 
DYNESTIC 7532 Lift a standardní 
zdvihací stůl umožňují vysoce efektivní 
zpracování celých stohů panelů.
A konečně, Holz-Her představí také svo-
ji vizi výroby nábytku na CNC strojích 
bez programování – s novými modely 
NEXTEC. Na této „technologii budou-
cnosti“ budou moct uživatelé vyrábět ná-
bytek mnohem snadněji a rychleji s no-
vou nesting technologií – a to všechno 
bez programování. Na Ligně bude mož-
né si tuto technologii vyzkoušet již nyní.

„Chytré nástroje“ LEITZ

Na velké množství novinek se můžeme 
těšit i v kategorii nástrojů pro obrábění 
dřeva a materiálů na bázi dřeva. Některé 
z nich nám v předstihu prozradila spo-
lečnost LEITZ, kterou na Ligně najde-
me v hale 15. Společnost v prvé řadě 
reaguje na současný trend „chytrých“ 
továren a Průmysl 4.0, který vnímá jako 
nové příležitosti pro výrobní procesy 
a pro používané nástroje. Podle výrob-
ce budou nástroje v budoucnu nejen 
odpovědné za kvalitu opracování dílců, 

ale stanou se nositeli informací pro ří-
zení komplexních výrobních procesů 
a efektivity výroby. Aby mohly plnit tuto 
roli, je důležité, aby nástroje byly schop-
ny identifikovat samy sebe s ohledem na 
své rozměrové a provozní charakteristiky. 
Tato vstupní data obsahují základní prvky 
týkající se provozní bezpečnosti a para-

metry pro optimální efektivitu zpracování. 
Kvůli rostoucí složitosti CNC strojů a vý-
robních linek spolu s rozšiřující se šká-
lou zpracovávaných materiálů jsou vý-
robci konfrontováni s mnoha problémy. 
Inteligentní nástroje mohou pomoci 
tím, že poskytnou důležité provozní pa-
rametry pro různé suroviny. Informace,  

Vertikální panelové pily SECTOR 1255 a 1260 (HOLZ-HER)

CNC obráběcí centrum DYNESTIC 7532 v provedení Classic, Push, Automatic a Lift 
(HOLZ-HER)

Nástroj s QR kódem (LEITZ) Nástroj s DataMatrix kódem (LEITZ)
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jako je geometrie nástroje, maximální 
otáčky, směr otáčení, stanovení roz-
měrů, rychlosti posuvu v kombinaci 
s otáčkami a korekčními daty jsou na-
programovány do nástroje. Na základě 
poskytnutých údajů může stroj nastavit 
příslušné parametry zpracování.
Inteligentní nástroje pomáhají optimali-
zovat výrobu, stejně jako poskytují základ 
pro zlepšení celkového hodnotového ře-
tězce kolem nástroje. Tvoří centrální ko-
munikační jednotku standardizované da-

tové struktury (aplikačních data, kritické 
hodnoty, historie, procesní cykly, atd.). 
Toto elektronické propojení umožňuje:

 kontrolu stavu nástroje (opotřebení)
 stanovení zbývající životnosti nástroje 
– včetně odhadu výkonnostního času

 přidělení ke stroji – včetně optimál-
ních cyklů výměny

 přidělení parametrů údržby
 sledování nástroje

Typ kódování nástroje nehraje hlavní roli 
(mohou to být QR kódy, implementova-

né čipy apod.). Mnohem důležitější je 
jasná identifikace, shromažďování 
a poskytování dat.
Vedlo tohoto aktuálního tématu představí 
společnost LEITZ i několik dalších kon-
krétních novinek. Např. pilové kotouče 
se sníženými vibracemi. Nižších vib-
rací kotoučů během řezání a tím pádem 
i lepší stability kotouče, potažmo kvality 
řezu, a nižší hladiny hluku dosáhl výrob-
ce díky novým laserem vyřezávaným 
ornamentům a použitím specifického 

Nástroj s čipem RFID (LEITZ) Nástroj s čipem NFC (LEITZ)

Pilový kotouč BrillanceCut pro řezání plexiskla a polykarbonátu (LEITZ)

Pilový kotouč Excellent se sníženými vibracemi (LEITZ)



tlumicího materiálu, kterým jsou orna-
menty vyplněny. Tlumicí materiál byl vyvi-
nut ve spolupráci s Institutem pro strojní 
nástroje při Univerzitě ve Stuttgartu. 
Výhodou nových kotoučů je také mož-
nost jejich použití při vyšších otáčkách, 
čímž se zvyšuje řezná rychlost a může 
být tím pádem zvýšena i rychlost posu-
vu materiálu. Tyto parametry ovlivňují mj. 
produktivitu výroby.
Další novinkou firmy LEITZ v oblasti 
řezání je pilový kotouč BrilianceCut 
spe ciálně navržený pro řezání plexiskla 
neboli akrylátu (PMMA) a polykarbonátu 
(PC). Při zpracovávání těchto materiálů 
je normálně zapotřebí celkem tří pracov-
ních kroků: řezání, broušení a leštění. 
Nový pilový kotouč BrilianceCut ale za-
nechává řezné plochy ve velice dobré 
povrchové kvalitě, čímž výrazně redukuje 
časy potřebné na dodatečné dokončo-
vání. Kromě specifické geometrie zubů, 
navržené právě pro řezání plastů, těží 
BrilianceCut i z výhod, které mu poskytují 
nové prořezávané ornamenty vyplněné 
tlumicí hmotou, redukující vibrace kotou-
če během řezání.
Výrazné místo na stánku LEITZ bude 
mít také systém profilovacích nástrojů 
ProfilCut Q. Nejedná se sice o úplnou 

novinku (byl představen již na Ligně 
2015), avšak za jeho připomenutí stojí 
fakt, že během posledních dvou let ob-
držel řadu ocenění. Např. nový model 
ProfilCut Q Premium získal ocenění 
Red Dot Award v kategorii Produktový 
design.
ProfilCut Q Premium je podle vyjádření 
výrobce nejrychlejší profilovací systém 
v dřevozpracujícím průmyslu. Běžné 
systémy dosahují limitu v řezné rychlos-
ti kolem 80–90 m/s. Profilovací systém 
LEITZ nové generace posouvá tuto hrani-

ci až ke 120 m/s. To umožňuje používat 
vyšší řezné rychlosti se stejným počtem 
zubů, a tím dosahovat vyšší produktivity. 
Nicméně ocenění RDA získal primárně 
za unikátní hliníkové tělo nástrojů, díky 
němuž došlo k významné redukci hmot-
nosti v porovnání se standardními ocelo-
vými nástroji. Nová konstrukce přispívá 
ke snížení vibrací během obrábění, což 
jednak zvyšuje kvalitu opracování po-
vrchu a jednak snižuje hlučnost, a to 
o 3 dB(A) ve srovnání s jinými profilova-
cími systémy na trhu.

Diamaster PLUS³ a PRO³

Diamaster PLUS³ a PRO³

 LEITZ stopkové frézy  Z3

pro nejkvalitnější fré
zování

ProfilCut Q Premium (LEITZ)

http://www.leitz.cz
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Technologie CNC
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Skupina WEINIG:
Stroj a zařízení pro obrábění       
masivu a dřevěných materiálů  

Inovativní špičková technologie, komplexní 
služby a systémová řešení až po výrobní 
zařízení na klíč: skupina WEINIG a její partneři 
vždy tam, když se jedná o ziskové obrábění 
masivu a dřevěných materiálů. Kvalita a 
hospodárnost firmy WEINIG vám poskytují 
rozhodující náskok v celosvětové konkurenci, 
jedno jestli se to týká živnosti nebo průmyslu.

WEINIG NABÍZÍ VÍCEwww.weinig.com

LIGNA 2017:
WEINIG a HOLZ-HER
společně v hale 27
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