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PANAS spol. s r.o. na výstavě WOOD-TEC

Společnost PANAS, spol. s r.o. již přes 20 let patří k hlavním a tradičním vystavovate-
lům mezinárodního veletrhu v oblasti zpracování dřeva – WOOD-TEC. Na ploše 300 m2 
bude zákazníkům prezentován ucelený přehled výrobního portfolia SCM Group včetně 
novinek a pokročilých technických řešení vhodných pro malé i velké výrobce.

Modely a konfigurace strojů, které bu-
dou vystaveny, odpovídají hlavním po-
žadavkům zakázkové výroby, kde jsou 
kladeny nároky na flexibilitu a snadnou 
obsluhu strojů. 
Kategorie CNC strojů bude zastoupe-
na obráběcím centrem ACCORD 25FX 
portálové konstrukce určené pro nároč-
né opracování masivního i plošného ma-
teriálu. Jedná se o nový model 5osého 
obráběcího centra s vysokou obrobitel-
nou výškou materiálu (max. 250 mm), 
malými zástavbovými rozměry a širokou 
konfigurovatelností. Hlavní pracovní 
jednotkou je osvědčená 5osá obrábě-
cí hlava typu Prisma s mimostředným 
uložením elektromotoru vůči nástroji. 
Hlava Prisma dovoluje provést všech-
na potřebná obrábění pod libovolným 
úhlem. Maximální kapacita nástrojů v zá-
sobnících činí až 44 pozic. Doplňkovou 
jednotkou je vrtací hlava s novým prove-
dením vrtacích vřeten (RO.AX) s nulo-
vou vůlí a max. otáčkami 8000/min.
Pro majitele dílen s omezenými pros-
tory bude určeno vrtací, drážkovací 
a frézovací centrum – Cyflex F900 
Pro Br. Na jedno založení je stroj 
schopen pro vést kompletní 

obrobení díky frézovacímu 
elektrovřetenu a vrtací hla-
vě s integrovanou drážkovací 
pilkou. Nepracovní časy a chybovost 
obsluhy jsou u Cyflexu F900 výrazně 
omezeny. Velká četnost instalací 
potvrzuje oblíbe-
nost tohoto 
modelu mezi 
zákazníky.

Produktivní a přesné řezání plošného 
materiálu bude možné shlédnout na 
velkoplošné dělící pile Sigma Prima 
ve verzi s předním zakládáním desek, 
automatickou optimalizací včetně tisku 
etiket a vysokou rychlostí polohování 
zadního podavače a pilového vozíku 
pomocí brushless motorů.
Velká část expozice bude věnována 
olepovacím strojům. Vyšší řada bude 
zastoupena modelem Olimpic K800 
schopná olepovat rychlostí až 18 m/min 
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CNC obráběcí centrum ACCORD 25FX 
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Velkoplošná dělící pila Sigma Prima
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i při zaoblování rohů. Kompletní nasta-
vování stroje je řízeno z panelu včetně 
přenastavení mezi 2 rádiusovými hrana-
mi R1 a R2mm. 
Dále bude představen nový model ole-
povacího stroje – Olimpic K560 HP – 
s plně elektronickým nastavováním (vč. 
změny rádiusu R1-R2mm) a tzv. beze-
spárovým systémem lepení – AirFusion 
– pomocí horkého vzduchu. Výsledkem 
je perfektní olepení hrany bez viditelné 
spáry.
Pro dýhovací práce bude vystaven vo-
dou vyhřívaný jednoetážový lis GS 6/90 
s pracovními rozměry 2500x1300 mm 
a max. tonáží 90 tun.

Tradiční stroje budou zastoupeny mno-
ha modely pokrývající kompletní sorti-
ment (formátovací pily, spodní frézky, 
kolíkovačky, srovnávací a tloušťkovací 
frézky). Z novinek se jedná např. o for-
mátovací pilu SI 3 L´invincibile 

v novém designu s patentovaným řeše-
ním systému pojezdu pilového vozíku 
(záruka 10 let), naklápěním formátova-
cího rámu Full-Support, THK vodítkem 
na podpěrném ramenu, elektronickým 
programátorem s dotykovou LCD obra-
zovkou a technologií WiFi.

Nejen výše uvedené, ale i další stroje 
vám rádi představíme a předvedeme 
při osobním setkání na našem stánku 
během veletrhu WOOD-TEC. 

Těšíme se na setkání s vámi.

Olepovačka hran Olimpic K560 HP

Formátovací pila SI 3 L´invincibile
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