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Olimpic K 360 HP je novým mo-
delem olepovacího stroje od SCM 
Group. Tento model je předurčen pro 
menší provozy, kde je prioritní kvalita 
olepení a rychlé přesné přenastavení 
pracovních agregátů dle typu požado-
vaného opracování olepovaných ma-
teriálů. Stroj umožňuje olepovat dílce 
v rozmezí tlouštěk 8–60 mm, hranu 
o tloušťce 0,3 až 6 mm při produktiv-
ní rychlosti posuvu dílce 11 m/min. 
Pro dosažení velké flexibility a zvýšení 
komfortu obsluhy je stroj vybaven vel-
kým barevným panelem s dotykovou 
obrazovkou (úhlopříčka 30 cm, české 
uživatelské prostředí, záznam statistiky 
olepování, plánování údržby). Řízení 
stroje je plně elektronické pomocí 
servomotorů. Na frézovací jednotce 
a rádiusových cidlinách jsou použity 
multirádiusové nástroje, které dovolují 
provést opracování tenkých hran do 
1 mm úkosem a hrany tl. 1 a 2 mm 
rádiusem. Nákližky lze ofrézovat do 

max. tloušťky 
6 mm. Pro zakončení rohů 
je určen 1motorový rožkovač Round 
1 MULTIEDGE vybaven rovněž elek-
tronickým řízením pracovní pozice. 
Dalšími pracovními jednotkami jsou: 
předfrézovací agregát s DIA nástro-
ji (průměr 100 mm), přítlačná zóna 
se 3 válečky (na přání elektronicky 
řízené), rychlovýměnná nanášecí 
jednotka s možností nanášení PUR 
lepidel, 2motorové kapování s funkcí 
rádiusového zakončení, plošná cidli-
na a lešticí kartáče. Špičkové kvalitě 

opracování a vzhledu olepené hrany 
napomáhají 3 typy chemických postři-
ků (antiadhesivní, kluzný a čisticí). Díky 
své flexibilitě se Olimpic K 360 HP 
uplatní zejména v menší zakázkové 
výrobě, kde se často mění typ olepo-
vané hrany, aniž by byly sníženy nároky 
na perfektní dokončení.

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

Olepovačka Olimpic K 360 HP

Trendy se mění, často v krátkých ča-
sových intervalech. Požadavek mno-
ha koncových zákazníků na kvalitní 
povrchy nábytku však zůstává. S no-
vou řadou stříkacích automatů řady 
GSF 100 nabízí společnost HOMAG 
vhodné a spolehlivé řešení pro vysoce 
kvalitní povrchy.
Zařízení je prostorově úsporné, neboť 
se jedná o kompaktní stroj, u kterého 
jsou odsávací jednotka i ovládání in-
tegrované v rámu stroje. Stroj je uži-
vatelsky příjemný a snadno přístupný 
s optimálním výhledem do stříkacího 
prostoru díky zasklení ve všech stra-
nách. Na vstupu je umístěná načítací 
lišta, která umožňuje přesné ovládání 
stříkacích pistolí a tím i optimální spo-
třebu nátěrových hmot. Na oscilačním 
rameni jsou umístěné 4 stříkací pisto-
le, které zabezpečují dokonalý nános 
nátěrových hmot na celém povrchu 
i bočních plochách dílce. Transport 
dílců zabezpečuje pásový dopravník 
procházející celým strojem. Tento pás 
je krytý tenkým papírovým návinem, 
na který je zachycována přestříknutá 
nátěrová hmota. Toto řešení umožňuje 
použití tenčího papíru než ostatní a tu-
díž úsporu nákladů. U papírového ná-

vinu je neustále kontro-
lováno napnutí, rovnoběžnost s osou 
posuvu a možné přehnutí papíru, aby 
nedocházelo k jeho poškození. 
Čistý vzduch je nasáván z okolní míst-
nosti přes vrchní filtrační jednotku, ve 
které jsou zachyceny prachové části-
ce. Na přání je možné rozšíření vstup-
ní filtrace o sekci, která rozdělí proud 
vzduchu do samostatně řízených částí 
s dodatečnými filtry vzduchu pro přes-
né řízení toku vzduchu uvnitř stříkacího 
prostoru. Tahový ventilátor je umístěný 
v základním rámu stroje. Po stranách 
dopravního pásu jsou umístěny snad-
no přístupné vyměnitelné velké filtry 

pro zachycování částic laku. Ve stroji 
jsou nainstalovány 2 kompletní lakové 
okruhy. Systém je možné na přání do-
plnit 2kg nádobkou pro stříkání malé-
ho množství laku a ventilem pro čištění 
nepoužívaného lakového okruhu při 
současném chodu stroje.
Stroj ve variantě SH nebo SHD je do-
plněný automatickým vkládacím resp. 
i vykládacím zařízením, které umožňu-
je obsluhu stroje pouze jedním člově-
kem.

Výrobce: HOMAG
Prodejce: EPIMEX spol. s r.o.

Stříkací automaty HOMAG Typ GSF 100

http://www.panas.cz
http://www.epimex.cz
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Nová produktová řada diamantových 
nástrojů C860 usnadní obrábění vyso-
kotlakého laminátu (HPL) na CNC obrá-
běcích strojích. Firma Aigner připravila 
pro své zákazníky nabídku výhodných 
nástrojů pro precizní obrábění tohoto 
materiálu. Produktová řada nástrojů 
C860 je koncipovaná k obránění HPL 
na CNC obráběcích strojích a řeší je-
jich největší problémy, kterými jsou:

	zalepení a ucpání nástroje odpadními 
třískami

	krátká životnost nástroje
	špatný povrch obrobené hrany

Dříve bylo zapotřebí nákladné řešení 
pro dosažení nejlepších výsledků při 
obrábění vysokotlakého laminátu (HPL). 

Tento problém vzala firma Aigner na vě-
domí a vyvinula produktovou řadu ná-
strojů C860, která obsahuje mimo jiné 
DIA stopkové kulové frézy pro rádiusové 
frézování, DIA stavitelnou stopkovou fré-
zu na profilování hran (nejmenší výškově 
stavitelná fréza na trhu, na obr. vlevo), 
DIA stopkovou hrubovací frézu k rychlé-
mu formátování deskového materiálu 
a DIA stopkovou zarovnávací frézu (na 
obr. uprostřed) k finálnímu obrobení po-
vrchu HPL. Profilování hran je řešeno 
speciálním DIA profilovým nástrojem (na 
obr. vpravo), který je, díky zavrtávacímu 
diamantovému břitu, vhodný pro profilo-
vání otvorů v desce jedním nástrojem. 
Profil nástroje si lze vybrat ze standardní 

nabídky nebo ho firma Aigner vyrobí 
podle přání na zakázku.
Výrobce: Aigner-Werkzeuge G.m.b.H.
Prodejce: Aigner TOOLS s.r.o.

DIA nástroje AIGNER pro snadné obrábění HPL

V rámci prezentace modernizovaného 
výrobního programu pilových kotoučů 
představil koncern LEITZ na výsta-
vě LIGNA 2017 v Hannoveru zcela 
novou konstrukci pilového kotouče 
WhisperCut s diamantovými břity urče-
ného pro univerzální formátování růz-
ných typů materiálů. Výborných kvali-
tativních výsledků řezu je dosahováno 
jak u všech typů laminovaných i dýho-
vaných DTD, tak i u masívu, překližky, 
voštinových desek a desek na bázi ter-
moplastů. Tyto výborné výsledky jsou 
dosaženy díky skupinovému ozubení 

diamantových břitů a novému typu lase-
rových ornamentů, vyplněných tlumicí 
hmotou. Povlakovaný obvodový věnec 
tělesa pilového kotouče pak zabraňuje 
jakémukoliv nežádoucímu nalepování 
třísky na těleso. Vysoká stabilita tělesa 
je zabezpečená poměrem šířky zubu 
k tloušťce tělesa v poměru 3,2 mm/2,4 
mm. Šířka zubu 3,2 mm umožňuje pak 
spolupráci při formátování se všemi 
běžnými předřezovými pilovými kotou-
či. Velmi pevně napájené diamantové 
břity garantují bezkonkurenčně dlou-
hou životnost a nejlepší hospodárnost. 

Samozřejmostí je také data matrix kód 
pro využití kotouče v digitalizované vý-
robě. Pilový kotouč WhisperCut je na-
bízen v průměrech D = 250 mm, D = 
303 mm a D = 350 mm.
Výrobce: LEITZ GmbH
Distribuce v ČR a SR: LEITZ-nástroje s.r.o.

Pilový kotouč WhisperCut s diamantovými břity

Firma IMA-materiál pro nábytkový prů-
mysl s.r.o. je výhradním zástupcem 
švédské firmy MUNKSJO PAPER pro 
Českou a Slovenskou republiku. Firma 
Munksjo Paper patří ke špičce v oboru 
výrobců nábytkářských fólií a stále se 
snaží přicházet na trh s novinkami, kte-
ré splňují zvyšující se nároky zákazníků. 
Jedna z novinek, která byla vyvinuta na 
základě konkrétních požadavků výrob-
ců dveří, je originální švédská protita-
hová KLIMA fólie. Tato unikátní fólie 
se skládá z pěti vrstev – protitahová 
fólie-polyetylen-hliník-polyetylen-proti-
tahová fólie. Největší výhodou této fólie 
je vysoká odolnost proti velkým teplot-
ním rozdílům, zvýšená odolnost proti 
prostupu vody a hlavně cenová dostup-

nost. Ta je dosažena tím, že není třeba 
aplikovat drahé aluminiové pláště, ale 
stačí použít KLIMA folii. Fólie se apli-
kuje nalisováním a to na dveřní pláště, 
desky nebo panely. V prostředí s rozdíl-
nými teplotami nedochází ke kroucení, 
proto je nejvhodnější využití na dveře do 
koupelen, bazénů, saun, na venkovní 
dveře nebo dveře mezi bytem a gará-
ží. Hotové výrobky s touto fólií, ať už 
jsou to dveře nebo panely, mají velmi 
vysokou odolnost při zkouškách v klima 
komoře a dosahuji výborných výsledků 
ve výpočtu součinitele prostupu tepla.
Skladem vedeme KLIMA protitahovou 
fólii v provedení 135 g/m2 v šíři 120 cm. 
Samozřejmostí je, že na tuto fólii mů-
žeme poskytnout certifikace jako FSC 

CONTROLED WOOD, IOS deklarace, 
Test reporty.
Výrobce: MUNKSJO PAPER
Prodejce: 
IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.

Protitahová folie KLIMA odolná proti teplotním rozdílům a vlhku

http://www.aigner-werkzeuge.at
http://www.leitz.cz
http://www.imaczech.cz


http://www.hranipex.cz

