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konstrukce

Konstrukce lůžka Parallel se skládá ze 
dvou typů dílců: příčných podstavných 
desek a podélných lamel. Podstavné 
desky mají obdélníkový tvar o rozměru 
100x25 cm. Na jedné delší hraně (horní) 
jsou opatřené 9 zářezy s pravidelnými ro-
zestupy, jejichž šířka odpovídá tloušťce 
multiplexu. Lamely mají rozměr 200x7 
cm a na jedné delší hraně v blízkosti 
každého z obou konců mají provedenu 
trojici zářezů. Zářezy v podstavách a la-
melách slouží k jejich vzájemnému křížo-
vému spojení tzv. přesunutím (bez lepení 
a bez použití jiných spojovacích prvků).
Základem každého lůžka je 6 podstav-
ných desek a 9–19 lamel. Počet použi-
tých lamel je dán požadovanou šířkou 
postele od jednoduchého lůžka šířky 
100 cm až do dvojlůžko šířky 200 cm. 
Systém nabízí celkem 6 šířkových variant 
odstupňovaných po 20 cm. Jednotlivých 
šířkových variant se dociluje vzájemným 
paralelním posunutím podstavných de-

sek vůči sobě. V základní šířkové verzi 
100 cm jsou desky postaveny za sebou 
v přesném zákrytu, takže umožňují do 
svých zářezů zasunout pouze 9 lamel. 
Při požadavku na širší lůžko se desky 
paralelně vůči sobě posunou o odpoví-
dající počet zářezů (1–5) a přidá se tomu 

odpovídající počet lamel. Např. při posu-
nutí každé podstavné desky o 1 zářez 
musíme na každou stranu lůžka přidat 
1 lamelu (celkem tedy 2 lamely). Při 
posunutí každé podstavné desky max. 
o 5 zářezů přidáme na každou stranu 
lůžka 5, tedy celkem 10 lamel.

Šířkově variabilní lůžko 
bez spojovacích prvků

Německá firma TOJO je na trhu známá především svými jednoduchými nábytkovými konstrukcemi, 
pro které jako hlavní konstrukční materiál používá převážně bukový multiplex v tloušťkách kolem 
20 mm v přírodním provedení bez povrchové úpravy, příp. lakovanou MDF v bílé barvě. Výrobky 
TOJO se vyznačují snadnou montáží bez použití spojovacích prvků a nářadí. To platí také o novém 
variabilním lůžku Parallel.
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Šířkově variabilní lůžko Parallel
Podélné lamely jsou s podstavnými deskami vzájemně spojené 
nasucho tzv. přesunutím

Základní varianta lůžka má šířku 100 cm. Posunutím podstavných desek vůči sobě 
a přidáním lamel můžeme lůžko rozšířit až na 200 cm



 

 

PILART - výhradní zástupce značky HOLZ-HER
pro Českou republiku

   Tyto a více strojů naleznete na 
Navštivte také naše předváděcí centrum na adrese:

www.pilart.cz

Ericha Roučky 2499/11, 678 01 Blansko, Tel.: +420 516 410 514, e-mail: pilart@pilart.cz

Velkoplošné pily série TECTRA
Snadno přizpůsobivá velkoplošná pila s širokým spektrem výkonů

TECTRA 6120 power
Pro optimální přířezy 
při jednotlivých řezech i paketech

Nové verze TECTRA „dynamic“ a „lift“ 
pro vysokou průchodnost materiálu
Svými novými dělicími pilami desek 
TECTRA 6120 „dynamic“ a „lift“ rozšiřuje 
firma HOLZ-HER svoji paletu modelů 
o dvě další řešení pro sériovou výrobu. 
Stroj TECTRA 6120 dynamic je díky své 
šířce řezu 6250 mm ideálně vybaven 
především pro zakládání ze skladového 
systému desek STORE-MASTER 5110. 
Stroj TECTRA 6120 lift je díky nově 
zkonstruovanému přesnému zvedacímu 
stolu dokonale vybaven pro zakládání 
kompletními stohy desek. Oba modely 
umožňují díky 95 mm přesahu pilového 
kotouče a motorům 11 nebo 15 kW 
s velkým momentem nejvyšší rychlost 
obrábění i při rychlém posuvu nebo řezání 
ve stohu. Tak vás velkoplošné pily 
TECTRA přesvědčí o své optimální 
integraci do stávajících výrobních procesů.
TECTRA 6120 classic – nová střední 
třída
V podobě velkoplošné pily TECRA 6120 
classic s přesahem pilového kotouče 
82 mm nabízí firma HOLZ-HER ideální 
balík pro přířezy na jednotlivých deskách 
a menší přířezy. Díky svému poměru 
cena/výkon a díky všem zabudovaným 
funkcím u větších strojů této řady je tou 
správnou volbou pro přesné přířezy. Tak 
již klasické provedení stroje 6120 nabízí 
takové přesné technologie, jako jsou 

broušená lineární vedení a bezkartáčové 
servopohony a také SPS ovládání té 
nejnovější generace. Díky optimálnímu 
rozdělení síly u masivního vozíku pily 
dosahují všechny velkoplošné pily firmy 
HOLZ-HER kromě vynikající přesnosti také 
optimální kvalitu řezu. Navíc prostřed-
nictvím optimalizačního software ovládaná 
automatika délky řezů optimalizuje dobu 
obrábění u všech řezacích plánů.
Vyniká silou díky výkonu motoru až 
15 kW
Stroje TECTRA 6120 a TECTRA 6120 
classic jsou již standardně vybaveny 
motory 11 kW, respektive 7,5 kW s velkým 
momentem. Volitelně jsou u provedení 
classic k dispozici pro řezání ve stohu 
nebo pro jiné než dřevěné materiály hlavní 
motory 15 kW, resp. 11 kW s regulací 
otáček.
Polohování předřezového agregátu bez 
nástroje prostřednictvím obou řízených 
polohovacích os pro výškové a stranové 
nastavení je možné předřezový agregát 
stisknutím tlačítka na ovládacím pultu 
přesně přizpůsobit kotouči hlavní pily. 
Šetří se tak cenný čas nutný 
k přestavování a zaručena je dokonalá 
kvalita řezu. Standardně obsaženou 
obousměrnou drážku je možné plynule 
nastavovat. To podstatně přispívá 
k úspoře času u širokých drážek 
a ohebných desek.

TECTRA 6120 lift
Zvedací řešení s úsporou místa,
včetně zvedacího stolu

Kancelářský software OPTI-PRO
pro velkoplošné pily HOLZ-HER
výrobních řad TECTRA a ZENTREX
nabízí vše potřebné pro efektivní
řezání desek a pro přehledné
zacházení s materiálem.
Zabudované CSV rozhraní pro ERP  
a odborné programy.
Dokonalá správa materiálu a zbytků.
Optimalizační stupně závislé na 
materiálu.
Předkalkulace pro čas, spotřebu 
materiálu a hran.
Grafické zobrazení u všech řezacích 
plánů a zpracování.
Správa toku materiálu s příjemným 
ovládáním.

Přesah pilového kotouče až 95 mm

Agregáty pily až 15 kW

Řezné délky až 4400 mm

Řezné šířky až 4300 mm

Sériově masivní zvedací stůl

Přesah pilového kotouče až 95 mm

Agregát pily až 15 kW

Řezné délky až 4400 mm

Řezné šířky až 4800 mm 

Jen u HOLZ-HER
10 let záruky na všechna

lineární vedení!

10 LET

ZÁRUKY

OPTI-PRO: „All inclusive“
softwarový balík pro přířezy

http://www.pilart.cz

