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Pri príležitosti svetovej výstavy LIGNA 
v nemeckom Hannoveri predstaví 
výrobca profesionálnych olepova-
čiek hrán Fravol nový model 
Smart 600-23 
EVO s novou konfi-
guráciou a techno-
logickou úpravou jed-
notlivých jednotiek. Olepovačky hrán 
sú určené na olepovanie nábytkových 
dielcov s výškou hrany do 80 mm ABS 
hranou a náglejkami hrúbky až 12 mm 
pri rýchlosti plynule nastaviteľnej až do 
18 m/min. Vďaka patentovanému plne 
teflónovému zásobníku lepidla s pred-
tavnou pretlakovou komorou zákazníci 
môžu využívať všetky typy na trhu do-
stupných granulátových lepidiel ako 
EVA, PU tak aj PUR lepidiel a to aj 
v 2 kg patrónoch. Ovládanie celého 
stroja je vykonávané prostredníctvom 
12 palcovej farebnej LED dotykovej 
obrazovky. Novinkou je inovovaný 
NC riadený horný prítlačný trámec 
pre dokonalejší prítlak a stabilitu veľ-
kých a hrubých dielcov. Vylepšenia 
sa dočkalo aj NC podávacie vodidlo 
dielca nainštalované na prizmatických 
vedeniach pre dokonalejšiu presnosť 
a tuhosť. Modely série Smart využí-
vajú dvojicu predfrézovacích valcov 

s priemerom 100 mm a diamantovým 
ostrím pre lepšie opracovanie a zní-
ženie hlučnosti. Zákazníci si môžu 
všimnúť aj nový zásobník podávača 
hrany s rýchlou výmenou v súčinnos-
ti s novou gilotínou pre vykonávanie 
rýchleho a presného zastrihávania 
olepovacej hrany. Prepracovaný je aj 
systém prítlačnej jednotky vybavený 
1+3 valčekmi nainštalovanými na pri-
zmatických vedeniach pre zlepšenie 
výkonu pri lepení. Spodná a vrchná 
rádiusová fréza s na šikmo uložený-
mi vysokofrekvenčnými motormi ako 
aj cidlinové jednotky s patentovaným 
systémom tvarových nožov s profilom 
0° + R1–3 a 30° bez nutnosti výmeny 
nástroja sú teraz vybavené väčšími ko-

pírovacími valčekmi pre zlepšenie pre-
cíznosti opracovania hrany. Rovnaký 
systém patentovaného profilového 
noža sa nachádza aj pri ďalšej paten-
tovanej rožkovacej jednotke Syncro, 
ktorá zabezpečuje dokonalé opraco-
vanie rohov nábytkových dielcov. Pre 
vylepšenie čistenia vlnitých materiálov 
je stroj vybavený novou leštiacou jed-
notkou s čistiacimi diskami osadenými 
špeciálnymi vložkami. Všetky pracovné 
jednotky sú vybavené mechanickými 
digitálnymi ukazovateľmi s presnosťou 
čítania na stotinu milimetra pre správne 
jemné doladenie.

Výrobca: Fravol
Predajca: BRAS, s.r.o.

Olepovačka Fravol Smart 600-23 EVO model „MY2017“

K letošním novinkám společnosti 
ROJEK dřevoobráběcí stroje patří 
mj. srovnávací a tloušťkovací frézka 
SP 410 z řady profesionálních strojů 
INDUSTRY 9. Konstrukce stroje dispo-
nuje komfortním vedením obrobku na 
masívních litinových srovnávacích sto-
lech délky 2050 mm, které se vyznaču-
jí vysokou tuhostí a přesností. Zásadní 
konstrukční změnou oproti předchozí-

mu mo-

delu je především paralelní odklápění 
srovnávacích stolů. Stroj je osazen čtyř-
nožovým hoblovacím válcem systém 
ROJEK. Novinkou je možnost vybavit 
stroj spirálovým válcem se žiletkami.
Do standardní výbavy patří:

	dvourychlostní posuv protahu 5,5–
10 m/min.

	číselníková indikace polohy spodní-
ho protahového stolu

	zlamovací kryt válce CPS
	přídavné válečky protahového stolu 

o průměru 40 mm
		čtyřnožový hoblovací válec 

o průměru 95 mm 
systém ROJEK 
s odbrzděním

Srovnávací a tloušť-
kovací frézka SP 410 

INDUSTRY 9 je osazena 
hlavním motorem o výkonu 5,3 kW 
S6 40 % a dvourychlostním motorem 
posuvu 0,35/0,45 kW. Maximální 

šířka srovnávání/tloušťkování je 
410/400 mm. Maximální výška tloušť-
kování 230 mm, max. tříska srovnávaní 
4 mm a max. tříska tloušťkování 5 mm. 
Rychlost posuvu tloušťkování 5,5/10 
m/min (7,5/15 m/min). Rozměry 
srovnávacího stolu 2050x420 mm, 
rozměry protahového stolu 750x408 
mm. Hmotnost 430 kg.

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

Srovnávací a tloušťkovací frézka SP 410 INDUSTRY 9

http://www.bras.sk
http://www.rojek.cz
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Další novinkou pro rok 2017 v nabídce 
společnosti ROJEK dřevoobráběcí 
stroje je formátovací pila

PF 350 / 3,2M 
z řady profesio-
nálních strojů sé-
rie INDUSTRY 9, 
která je vybavena 
elektromotorickým 
naklápěním a vysouváním kotouče. 
Programátor s digitálními ukazate-
li umožňuje přesné nastavení výšky 
vysunutí a úhel naklopení kotouče 
0°÷45°. Kvalitní dílenské zpracování 
řadí tuto pilu mezi nejlepší ve své tří-
dě. Tuto pilu je možné vybavit formá-
tovacím stolem s kaleným vedením 
na kuličkách nebo nově s vedením na 
tyčích CV 360T v délkách 2 m, 2,6 m, 
2,8 m, 3,2 m, 3,8 m. Pilová mecha-
nika zavěšená v robustním litinovém 
tělese s předřezem poháněným samo-
statným motorem je zárukou přesnosti 
a spolehlivosti. 
Do standardní výbavy stroje patří:

	rukojeť formátovacího 
stolu

	kolo naklápění s indikací úhlu
	upínač na CV – sámovací patka
	prodloužení litinového stolu zadní
	horní odsávání – paralelogram CPS
	formátovací stůl CV 360 / 3,2 m V-roll
	krátké úhlovací pravítko 800 mm 
s dorazem

	upínač formátovacího stolu – jedno-
sloupkový excentr

	litinový držák podélného hliníkového 
pravítka s mikroposuvem

	prodloužení šíře řezu 1050 mm 
s odsáváním a jeho propojením

	rám s podpěrným ramenem a příč-
ným pravítkem s naklopenou stup-

nicí a dvěma 
dorazy

Výkon hlavního motoru 5,3 (7,5) kW S6 
40 % 3x400 V, výkon motoru předře-
zu 0,5 kW. Maximální průměr hlavního 
pilového kotouče při použití předřezu 
(120 mm) je 350 mm. Maximální výška 
řezu 115 mm, při sklonu 45° / 80 mm. 
Maximální šířka řezu 1050 mm (1500 
mm). Hmotnost stroje 675 kg.

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

Formátovací pila PF 350 / 3,2M INDUSTRY 9

Novinkou v sortimentu společnos-
ti Aigner je diamantová úhlová fréza 
C420-5 z řady nástrojů KONSTANTIN® 
pro zhotovování rohových spojů kor-
pusů pod úhlem 45° na CNC obrábě-
cích. Hliníkové tělo nástroje s pracov-
ním úhlem 45° je osazené diamanto-
vými výměnnými břity s velkým řezným 
úhlem, díky kterým je výsledný obro-
bený povrch dokonale hladký. Také při 
frézování čelně olepeného materiálu 
zůstává hrana neporušená. Zkušenosti 
zákazníků dokládají, že i při frézování 
materiálu pod úhlem 45° po jeho ce-
lém obvodu zůstávají rohy ostré a bez 
otřepů. Nástroj si poradí i s plošným 
materiálem DTD / MDF / Multiplex – 
opláštěným dýhou, melaminem (lami-
no), laminátem nebo dokonce HPL.
Chytrý systém výměnných diamanto-
vých břitů KONSTANTIN® umožňuje 
v několika jednoduchých krocích, při 
jejich otupení nebo poškození, je vy-
měnit u Vás na provozovně za nové 

a nástroj bez dalších úprav znovu po-
užívat.
Úhlovou frézu lze použít jak v 3osém, 
tak i v moderním 5osém CNC obrábě-
cím centru. Ve spojení s 5osým CNC 
obráběcím centrem je možné frézovat 
jakýkoliv úhel a tím možnosti stroje vý-
razně rozšířit. 
Novinkou je použití úhlových fréz 
KONSTANTIN® v průběžných olepo-
vacích strojích. Přídavné frézovací 
agregáty mohou být jimi osazeny pro 
průběžné frézování pod úhlem 45°. 
Dokonce i deskové materiály se sil-
nou povrchovou úpravou – plastem, 
lze frézovat pod požadovaným úhlem 
v perfektní kvalitě a s vysokou rychlostí 
posuvu.
Geometrie diamantových břitů má na-
víc mírné zaoblení ze středu nástroje 
k materiálu. To znamená, že je vytvořen 
potřebný prostor pro lepidlo a spoj ma-
teriálů pod úhlem 45° je téměř nevi-
ditelný.

Video nástroje v akci je možné shléd-
nou na YouTube na kanálu Aigner 
Werkzeuge. 

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

Diamantová úhlová fréza KONSTANTIN® C420-5 pro rohové spoje 45°

http://www.rojek.cz
http://www.aigner-werkzeuge.at
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CNC frézování a zejména technologie 
formátování plošných dílců stopkovými 
frézami tzv. nesting vyžadují důkladný 
odvod prachu a třísky z místa obrábě-
ní. Leitz turbínový komplet vytváří vý-
konově silné a velmi účinné odsávání, 
které čistí pracovní stůl CNC obrábě-
cího centra během frézování nebo tzv.
nestingu. Komplet se skládá z preciz-
ně vyváženého tepelně upínacího pou-
zdra zeštíhleného tvaru, které vytváří 
absolutně tuhé spojení pohonného 
agregátu stroje s nástrojem a turbíny 
s optimalizovaným tvarem a natočením 
lopatek pro řízený odvod třísky a pra-
chu. Pevně upnutá stopková fréza pak 
svými otáčkami ještě zesiluje turbínový 
efekt odsávání prachu a třísky z místa 
obrábění a garantuje absolutně čisté 
obrábění, které zlepšuje kvalitu ob-
ráběných dílců a životnost nástroje 
i stroje. Turbínový komplet lze použít 
do otáček až 24 000/min. a posuvu 
22m/min. při použití stopkové fré-
zy Z3+3 nebo 20m/min. při Z2+2. 

Standardně se komplety dodávají se 
stopkovými frézami o průměru stop-
ky D=12mm a D=14mm s pracovní 
délkou NL 12mm/ 24mm/ 28mm 
a 33mm v provedeních Z2+2 nebo 
Z3+3. Doporučený odstup turbíny od 
frézovaného dílce činí 2–3 mm. Testy 
prokázaly výborné výsledky zejména 

při frézování MDF, HF, laminované 
i dýhované dřevotřísky. Na rozdíl od 
konkurenčních systému s kleštino-
vým pouzdrem není nutno kontrolovat 
nežádoucí vysunování nástroje.

Výrobce: LEITZ GmbH
Distribuce v ČR a SR: LEITZ-nástroje s.r.o. 

LEITZ turbínový komplet pro stopkové frézy na nesting

Velmi zajímavá lampička dodávaná ve dvou atraktivních 
matných barevných provedeních, univerzální černé 
a moderní bílé, osloví zejména designéry a architekty 
při návrzích hotelů, studentských pokojů, ložnic nebo 
studoven. Lampička je navržena v nadčasovém designu, 
čemuž odpovídají i použité materiály a možnost libovolné-
ho natočení a ohýbání ramene. Je určena zejména pro 
současnou generaci uživatelů, která uvítá možnost nabí-
jení elektronických zařízení pomocí dvou integrovaných 
USB slotů. Lampa je energeticky nenáročná a o světlo 
se stará 16 LED v neutrální bílé barvě.

Výrobce: GTV sp. z o.o. S.K.A.
Prodejce: Dřevomateriál s.r.o.

Lampa s USB portem CHICAGO

Designové nadčasové úchytky produktové řady GANZA 
z nové kolekce výrobce GTV se dodávají v atraktivní žá-
dané bílé barvě a také oblíbených povrchových úpravách 
chrom, matný chrom a černý chrom. Ve stejných barev-
ných provedeních se úchytky dají doplnit i knopkami.

Výrobce: GTV sp. z o.o. S.K.A.
Prodejce: Dřevomateriál s.r.o.

Designové úchytky a knopky řady GANZA

http://www.leitz.cz
http://www.drevomaterial.cz
http://www.drevomaterial.cz
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Každá rekonstrukce má svůj přesný 
harmonogram, ovšem často se v prů-
běhu prací objeví nečekané komplika-
ce. Proto je dobré mít v záloze pomoc, 
která urychlí část projektu. Montážní 
lepidla jsou při rekonstrukci nezbytný-
mi pomocníky. Ovšem finální pevnos-
ti, tj. plného zatížení dosahují většinou 
až po 24 hodinách. Pattex One For 
All Express je nové moderní rychle-
schnoucí montážní lepidlo a tmel. Má 
velmi rychlý nástup vytvrzení – s lepe-
nými prvky je možné manipulovat již 
po 20 minutách od aplikace. Zatížení 
je možné po 3 hodinách (podle lepe-

ných materiálů), tím se výrazně zkrátí 
čas. Je určen k lepení a tmelení většiny 
savých i nesavých materiálů, jako jsou 
cihla, keramika, beton, dřevovláknité 
a dřevotřískové desky, sádrokarton, 
překližka, přírodní kámen (tloušťka 
min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené 
PVC, polystyren, sklo, plasty, lakované 
povrchy. Pattex One For All Express 
díky rychlému vytvrzení zkrátí čas a ne-
musíte tak dlou ho čekat s pokračova-
cími pracemi.

Výrobce: Henkel
Prodejci: 

Novinka pro urychlení rekonstrukcí: Pattex One For All Express

Hledáte nábytkovou hranu k Vaší lami-
nované desce? S minimálním počtem 
kliknutí naleznete na stránkách firmy 
REHAU perfektní sladění vašeho la-
mina s nábytkovou hranou. Všechny 
dekory, rozměry, materiály hran jsou 
přiřazeny k více jak 15 000 předlohám 
laminátových desek renomovaných 
výrobců. Není třeba dodatečné srov-
návání povrchové struktury a lesku 
s předlohou.

Nejste si zcela jisti Vaším výběrem 
nábytkové hrany? Firma REHAU pro 
Vás připravila bezplatný servis vzoro-
vání hran. Jednoduše si požadované 
vzorky hran objednáte on line na ad-
resách: 

http://boardmatchingguide.rehau.
com/CZ_cs nebo http://board-
matchingguide.rehau.com/SK_sk.

Výrobce a prodejce: REHAU

RAUKANTEX ON LINE: Vyhledávaní dekorů hran a zasílání vzorků zdarma

Firma IMA – materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o. je výhradním zástupcem 
švédské firmy MUNKSJO PAPER pro 
Českou a Slovenskou republiku. Díky 
tomu jako jediná firma na našem trhu 
může nabídnout originální švédskou 
protitahovou fólii.
Novinkou je nehořlavá protitahová fólie, 
impregnovaná a speciálně chemicky 
upravená tak, aby mohla odolávat ohni. 
Byla testována v certifikované labora-
toři SP Technical Research Institute of 
Sweden a bylo prokázáno, že splňuje 
technická požární kritéria dle normy 
DIN 4102- 1 v kategorii stupně hořla-
vosti B2. Nehořlavá protitahová fólie je 

ideální na stropní 
panely, obkladové 
desky, parkety a na 
plochy, kde jsou kla-
deny zvýšené požadavky 
na odolnost proti požáru. 
Standardně je v nabídce 50g 
fólie, ale v případě požadavku 
na větší množství je možno zajistit 
i vyšší gramáže. Samozřejmostí je, 
že na tuto fólii poskytujeme certifikace 
jako FSC CONTROLED WOOD, IOS 
deklarace a Test reporty.
Výrobce: MUNKSJO PAPER
Výhradní zástupce: 

Nehořlavá protitahová fólie

IMA – materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.

viz www.pattex.cz, www.pattex.sk

http://boardmatchingguide.rehau.com/CZ_cs
http://boardmatchingguide.rehau.com/SK_sk

http://www.pattex.cz
http://boardmatchingguide.rehau.com/CZ_cs
http://www.ima-czech.cz

