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Olimpic K 360 TER1 je nový model 
olepovacího stroje od SCM Group, 
určený pro menší provozy se zakáz
kovou výrobou, kde je kladen velký 
důraz na kvalitu olepování a rychlé 
přenastavení při změně olepovaného 
materiálu. Stroj dokáže olepovat dílce 
tl. 8–60 mm, hranu o tl. 0,3–6 mm při 
efektivní rychlosti posuvu dílce 11 m/
min. Základ stroje tvoří robustní ocelo
vý svařenec poskytující optimální opo
ru jednotlivých pracovních jednotek. 
Pro perfektní kvalitu a čistotu olepování 
je stroj vybaven výškově stavitelnou 
předfrézovací jednotkou složenou 
ze dvou protiběžných fréz o průměru 
100 mm.
Nanášecí jednotka je vybavena vanič
kou na granulované lepidlo o objemu až 
1,5 kg. Rovnoměrná aplikace nánosu 
lepidla na hranu je prováděna pomo
cí vyhřívaného válečku. Jednotku lze 
rychle vyjmout a zaměnit za jinou např. 
s jiným odstínem lepidla, dále je vy
bavena možností nanášení PUR lepi-
del. Zaváděcí systém podávání hran je 
plně automatizován jak pro podávání 
v cívkách tak pruzích.
Vysoká přesnost a spolehlivost dvou
motorové multifunkční kapovací 
jednotky je dosažena díky 2 ks šik
mo uložených THK prismatických vo
dítek s oběžnými kuličkami. Umožňuje 
rovné, šikmé, rádiusové zakončení 

konce 
hrany. 
P ř i 
o s a 
z e n í 
nástroje s rá
diusem 1 mm umožňuje 
plnohodnotné obrobení konce hrany 
o tl. 1 mm.
Frézovací jednotka je vybavena dvěma 
vysokofrekvenčními motory o výko
nech až 0,55 kW a osazena nástroji 
R=2 mm. Lze ji velice rychle, snad
no a přesně přenastavit mezi slabou 
hranou 0,5 mm, silnou hranou 2 mm 
a nákližkem až 6 mm z ovládacího 
panelu. „Bezestopé“ kopírování 
zajišťují rotační kopírovací kola (hori
zontální i vertikální).
Rožkovací jednotka (ROUND) s mož
ností rychlého nastavení 2 pracovních 
pozic z ovládacího panelu, osazená 
nástroji R=2 mm s možností opraco
vaní hran do tloušťky 3 mm. Rožkování 
probíhá při rychlosti 11 m/min.
Začišťovací agregáty jsou řazeny 
v technologickém sledu: rádiusová 
cidlina R=2 mm, cidlina od plochy 
a lešticí kartáče (horní a spodní). 
Maximální pracovní přesnost cidlin za
jišťují rotační kopírovací kola (horizon
tální i vertikální), řízení jednotek do pra
covní pozice z ovládacího panelu. Stroj 
je možno dále vybavit antiadhezním, 

ochranným 
a čistícím postřikem. V případě po
třeby olepování dílců po obrábění na 
CNC je možno stroj vybavit kopíro-
váním nesting.
Vedení dílců je realizováno pomocí 
segmentového pásu s vysoce adhe
zivní pryží na povrchu, čímž je zajiště
na maximální stabilita při vedení díl
ce. Perfektní čistotu 2 řad gumových 
koleček horního přítlačného trámce 
zajišťuje kompletní krytování.
K maximálnímu komfortu obsluhy stroje 
přispívá ovládací panel s velkým pře
hledným dotykovým barevným dis-
plejem (úhl. 17,5 cm). Zde je možno 
provádět jednotlivá nastavení agregátů 
a vytvoření až 60 pracovních progra
mů. Dále se na displeji zobrazují infor
mace o teplotě lepidla, chybová hlášení 
stroje a záznam o produkci. Aktivace 
pracovních jednotek je realizována 
elektronicky na základě informací z en
kodéru a mikroprocesoru.
Výrobce: SCM Goup S.p.A.
Prodejce: PANAS, spol. s r.o.

Olepovačka Olimpic K 360 TER1

Formátovací pila PK 320A

Další novinkou roku 2016 v sortimen
tu společnosti ROJEK dřevoobrábě
cí stroje je formátovací pila PK 320A 
z řady EURO 9. Konstrukce i tohoto 
stroje prošla řadou technických inova
cí, které zvyšují jeho užitné vlastnosti. 
Již ve standardu je pila vybavena for
mátovacím stolem lety prověřené kon
strukce s minimálními náklady na 
údržbu, velmi přesným a tuhým 
provedením s uložením na 

kuličkách v kaleném vedení. Zárukou 
přesnosti a spolehlivosti je zavěšení pi
lové mechaniky v robustním litinovém 
tělese s předřezem poháněným samo
statným motorem s možností vypnutí. 
Do standardní výbavy stroje dále patří: 
kolo naklápění s indikací úhlu, prodlou
žení litinového stolu zadní, formátova
cí stůl CV 360 s délkou 

2000 (2600; 
2800; 3200), 
krátké úhlo

vací pravítko 900 mm s dorazem, upí
nač formátovacího stolu, jednosloup
kový excentr, litinový držák podélného 
hliníkového pravítka s mikroposuvem, 
prodloužení šíře řezu 1050 mm s od
sáváním a jeho propojením, rám s pod
pěrným ramenem a příčným pravítkem 
s naklopenou stupnicí a dvěma dorazy. 
Výkon hlavního motoru 5,3 kW / S6 
40 % + motor předřezu 0,5 kW, max. 
průměr pilového kotouče s předřezem 
315 mm, průměr předřezového kotou
če 120 mm. Max. výška řezu 100 mm, 
naklápění kotoučů 0°–45°. Max. šíř
ka řezu 1050 mm (800; 1500 mm). 
Rozměry pevného stolu 955x400 mm, 
výška stolu 890 mm, rozměry podpěr
ného rámu 1240x650 mm. Hmotnost 
stroje 515 kg.
Výrobce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a. s. 
Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r. o.

http://www.panas.cz
http://www.rojek.cz
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Olepovačka hran G360 rakouské spo
lečnost FELDER KG je v kompaktní tří
dě zajímavá především díky osvědčené 
předfrézovací jednotce: Dva nezávislé 
vysokofrekvenční motory s rychlostí 
12 000 ot./min, osazené diamantový
mi frézami se spirálovým uspořádáním 
břitů, umožňují dosáhnout vysoké kvali
ty opracování hran. Čisté a přesné ole
pování hran v průmyslové kvalitě (bez 
vyštípaných okrajů) se tak s G360 
stává novým standardem. Další silnou 
stránkou nového konceptu stroje je fle
xibilita: Přestože tento model vyžaduje 
díky své kompaktnosti pouze 2,3 m2 
podlahové plochy, nabízí dva individu
álně vybavené otevíratelné prostory. 
Řetězový dopravník s nastavitelným 
přítlačným trámcem a podávací 
rychlostí 8 m/min zajišťuje per
fektní držení, tichý chod a opti
mální přenos tlaku. Přítlačná jednotka 
s dvěma přítlačnými válci je mecha
nicky předpjatá pro konstantní přítlak 
a rychle a přesně nastavitelná (stejně 
jako ostatní pracovní agregáty) podle 
tloušťky používané olepovací pásky 

díky systému „QuickSet“, kdy se 
ústřižek pásky vloží mezi jednotku a její 
zadní doraz, kde slouží jako distanční 
podložka. Díky tomu odpadá zdlouha
vé přenastavování jednotek pomocí 
ručních šroubů při každé změně ole
povacího materiálu. Podélný frézovací 
agregát umožňuje rychlé a pohodlné 
přepínání mezi plošným frézováním, 
srážením hran a radiusovým frézo
váním.
Veškerá nastavení a seřízení lze efek
tivně a centrálně 
spravovat pomocí 
centralizovaného 
ovládacího LCD 

panelu: 
nastavení teploty le
pidla, automatické sní
žení teploty, aktivace 
agregátů, počítadlo 
běžných metrů pro 

evidenci použitého materiálu, informa
ce o údržbě a prostý text chybových 
zpráv.
Hranovací materiál o tloušťce 0,4–3 
mm je nalepen přesně a čistě na obrob
ky s tloušťkou 10–45 mm, které jsou 
alespoň 70 mm široké a min. 210 mm 
dlouhé. Stroj lze dovybavit plošnými 
cidlinami nebo lešticí jednotkou.

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

Olepovačka hran Felder G360

Jednou z novinek roku 2016 v sorti
mentu společnosti ROJEK dřevoobrá
běcí stroje je spodní frézka FSN 300 A 
z řady EURO 9. Konstrukce stroje pro
šla řadou technických inovací, které 
zvyšují užitné vlastnosti tohoto stroje. 
Kvalitní dílenské zpracování řadí tuto 
svislou spodní frézku mezi nejlepší ve 
své třídě. Oblíbená je především mezi 
drobnými řemeslníky. Již ve standar
du je vybavena formátovacím stolem 
s velmi přesným a tuhým uložením na 
kuličkách v kaleném vedení Vroll. 
Uložení vřetena v robustním naklápě
cím litinovém tělese je zárukou přes
nosti, tuhosti a spolehlivosti.
Stroj je osazen elektromotorem o vý
konu 3,7 kW / S6 40 %. Vřeteno 
o Ø 30 mm (32; 35; 40; 50) s otáč
kami 2500; 3500; 6000; 8000; 
10 000 ot./min má délku 130 mm, 
zdvih 140 mm a možnost naklápění 
5° ÷ +45°. Může být osazeno nástroji 
o max. průměru nad stolem 200 mm 
a pod stolem 175 mm. Rozměry stolu 
1000x350 mm, výška stolu 897 mm. 
Rozměry podpěrného rámu 870x630 

mm. Hmotnost stroje 270 kg.
Do standardní výbavy 
frézky patří: kolo 
naklápění s indika
cí úhlu, formátova
cí stůl CV 310/1 m 
Vroll s pojezdem 
1295 mm, nosný 
kryt MORI s dřevě
nými pravítky, krát
ké úhlovací pravítko 
900 mm s dorazem, 
upínač formátovacího 
stolu – jednosloupko
vý excentr. Jako nad
standard na objednáv
ku firma dále ke stroji 
nabízí: reverzaci otáček 
motoru vřetene, výměnné 
vřeteno pro stopkové nástro
je na 10 000 ot./min., podélný vozík 
CV 310/1,6 m, rozšíření posuvného 
stolu, oboustranné boční prodloužení 
(2 ks), frézovací kryt CPS (na oblouky) 
TAPOA, čepovací kryt (pouze s koupí 
stroje včetně přípravy pro kryt), če
pování krátkých kusů, podpěrný rám 

s úhlovacím pravítkem 
a dvěma dorazy, váleček podpěrného 
rámu, sámovací patka, přípravu pro 
podavač.
Výrobce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a. s. 
Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r. o.

Spodní frézka FSN 300 A

http://www.felder-group.cz
http://www.rojek.cz


DM 10/2016

novinky

32

Sen o perfektním povrchu s vysokým 
leskem se s novým lešticím systémem 
od firmy Festool stane skutečností – 
rychleji, jednodušeji a lépe než kdykoli 
dříve. Nový přehledný lešticí systém 
obsahuje celkem tři lešticí prostředky 
a houby, které jsou pro ně speciálně 
přizpůsobené. S novým lešticím sys
témem a jednoduchým barevným roz
lišovacím systémem (oranžová, modrá 
a bílá) dosáhnete v několika málo kro
cích rychle a jednoduše perfektního 
povrchu s vysokým leskem. Počínaje 
jemným brusným lešticím prostředkem 
MPA 5010 Speed Cut (oranžová barva 
představující velký brusný výkon), po 
kterém následuje brusný lešticí pros
tředek MPA 9010 Speed Gloss (mod
rá barva představující jemný brusný 
výkon). Pro optimální stupeň lesku 
doporučujeme lešticí prostředek pro 
vysoký lesk MPA 11010 (bílá barva 
pro mimořádně jemný brusný výkon) 
s protihologramovým efektem. O zá
věr se postará finální čisticí prostředek 
MPA F+ ve spojení s konzervačním 
sprejem MPA SV+. Nepsané pravidlo 
říká: lešticí prostředek pro vysoký lesk 

se neobejde bez správné houby. Z to
hoto důvodu jsou lešticí prostředky 
a houby navzájem sladěné a přizpůso
bené pro různé požadavky při práci se 
dřevem. Tak jako u lešticího prostředku 
i zde zahajuje oranžová houba (střední 
stupeň broušení), následuje ji modrá 
houba (středně jemný stupeň brouše
ní). Perfektního hlubokého lesku se po
daří dosáhnout s bílou houbou (jemný 

stupeň broušení). Program doplňují 
dvě speciální houby: žlutá (s hrubou 
strukturou – pro přípravu před leště
ním) a černá (s velmi jemnou struktu
rou – pro odstraňování zbytků lešticích 
prostředků). Nové hou by lze obdržet 
v různým průměrech: 80, 125, 150 
a 180 mm.
Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Nový lešticí systém od firmy Festool

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 s i l n ě 

zahřívají, musí akumulátor nejprve vy
chladnout, než ho ve standardní nabí
ječce lze znovu nabíjet. Pro řemeslní
ka to znamená zbytečné a drahé 
prostoje. Nový nabíjecí systém 
Airstream – skládající se 
z kombinace rychlona
bíječky Airstream SCA 8 
a akumulátoru Airstream 
BP 18 Li 5,2 AS – zkracu
je dobu chladnutí, a tedy 
celého procesu nabíjení 
až o 65 %. Akumulátory 
jsou tak rychleji znovu 
připravené k použití a lze 
pracovat bez přerušování. 

Ve srovnání s dosavadní 
nabíječkou TCL 3 se firmě 

Festool podařilo zvýšit nabí
jecí výkon dokonce 2,5krát. 
Za rychlým nabíjecím výko
nem se skrývá důmyslný 

koncept chlazení, zcela nově 
vyvinutý firmou Festool: při na

bíjení lithiumiontového akumulátoru 
se postranními průduchy akumulá

toru nasává studený okolní vzduch. 
Chladicí vzduch proudí zapouzdře
ným 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

http://www.festool.cz
http://www.festool.cz
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Nově má firma Ostermann ve svém sortimentu také 3D 
akrylátovou hranu „Space Wave“. Díky transparentnímu 
akrylátovému povrchu lze pozorovat uvnitř hrany zvlněný 
reliéf v metalických tónech. Výsledkem je pozoruhodná 
hrana s jedinečným prostorovým efektem. I přes svůj vzhled 
je vysokolesklá akrylátová hrana „Space Wave“ jak na po
vrchu, tak i na spodní straně hladká. Svého speciálního 3D 
efektu dosahuje díky zvlněnému reliéfu uvnitř hrany. Stejně 
jako všechny akrylátové hrany ze sortimentu firmy se dá 
rovněž hrana „Space Wave“ snadno čistit a jednoduše zpra
covávat. Hranu nabízí v moderních dekorech „Ušlechtilá 
ocel“, „Titan“, „Bronz“ a „Stříbrná“. Hrana „Space Wave“ je 
k dispozici ve dvou rozměrech: 23x1,3 mm a 43x1,5 mm. 
Stejně jako u všech hran ze svého bohatého sortimen
tu dodává Ostermann novou hranu „Space Wave“ rychle 
a v délce již od 1 metru.
Prodejce: Rudolf Ostermann GmbH

Space Wave – akrylátové hrany s jedinečným prostorovým efektem

Kontaktní aerosolová lepidla AG KONTAKT

Společnost IMA – materiál pro nábytkový průmysl s.r.o. 
je dodavatelem kašírovacích a obalovacích fólií, protita
hových fólií, základovacích fólií, nábytkových hran, ABS 
hran a tenkého papíru. V rámci rozšíření a doplnění sor
timentu se začala soustředit i na oblast lepidel. Nabízí 
celou škálu lepidel tavných, disperzních, kontaktních či 
PUR lepidla. Nyní představuje kontaktní aerosolová le
pidla AG KONTAKT a AG KONTAKT+. Jedná se o vysoce 
kvalitní lepidla, která ocení každý truhlář. AG KONTAKT 
je rychle vytvrzující lepidlo s dobrou tepelnou odolností. 
Je vhodné na lepení různých materiálů, jako jsou dřevo, 
dřevotřískové desky, lepenky, podlahové krytiny, MDF 
desky, DTD desky, tvrdé plasty a různé kovy nebo plechy, 
pěny, textilie a další porézní i neporézní materiály. Tepelná 
odolnost lepidla je do 105 °C.
AG KONTAKT+ je vysoce 
výkonné lepidlo s vysokým 
podílem sušiny, díky kterému 
je možno jej použít na lepení 
všech druhů laminací nebo 
hrubších dekorativních po
vrchů. Má vynikající pevnost 
a silný lepený spoj. Další využití 
je stejné jako u AG KONTAKT. 
Tepelná odolnost lepidla je až 
do 131 °C.
Obě lepidla firma nabízí ve 
dvou různých baleních. Jedna 
varianta je v 500ml spreji, druhá 
varianta v 17kg tlakové nádobě. 
Výhodou u obou lepidel je velmi 
jednoduchá aplikace stříkáním.
Lepidla i ostatní materiály jsou 
standardně skladem.
Výrobce: Agglu
Prodejce: IMAmateriál 
pro nábytkový průmysl s.r.o.

Hliníkový montážní profil ELEGANCE 
pro padací prahy ELLEN MATIC

Představujeme nový hliníkový montážní profil (držák) 
ELEGANCE, který je určen pro dodatečnou, bezdrážkovou 
montáž nové generace padacích těsnění spodní prahové 
části dveří ELLEN MATIC (EM). Hliníkový montážní profil 
ELEGANCE je držák, do kterého se umístí nový padací 
práh EM a jednoduše se namontuje na dveře. Je vhodný 
pro interiérové dveře dřevěné, kovové a velmi dobře se 
uplatní i pro dveře skleněné. U skleněných dveří se použije 
i ochranná lišta ELEGANCE, která ochrání spodní hranu 
dveří proti poškození a je perfektním estetickým, pohle
dovým řešením. Profil ELEGANCE se využije především 
při tzv. dodatečné montáži již dříve namontovaných dveří, 
např. dodatečné osazení hotelových dveří, kde se vyžaduje 
vyšší zvuková izolace. Hliníkový profil ELEGANCE je stan
dardně dodáván v délce 1000 mm a montuje se ke spodní 
hraně dveří pomocí vrutů nebo nalepením. Ochranná lišta 
Elegance se standardně dodává v délce 1030 mm a apli
kuje se nalepením z druhé strany dveří. 
Montážní profil ELEGANCE je představován jako poslední 
produkt z nové řady padacích těsnění holandského vý
robce Elton, kterou tvoří 3 základní typy padacích prahů 
– EM Soundproof, EM Uniproof, EM Brush (s kartáčem), 
představené v dřívějších vydáních DM. 
Výrobce: Elton B.V.   Distributor: Okentěs, spol. s r.o.

http://www.ostermann.eu
http://www.imaczech.cz
http://www.okentes.cz
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