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G 480 je novinkou v nejvyšší modelové 
řadě (výše stojí jen modely G 660/670 
a G 680) kompaktních hranových ole-
povaček značky Felder. I ve standard-
ním provedení je dodávána s předfrézo-
vací jednotkou se dvěma diamantovými 
nástroji (sou běžné a protiběžné otáčky) 
stejně jako s ultramoderní rožkovací 
jednotkou pro opracování ostrých rohů, 
která umožňuje rožkování v minimálním 
prostoru. Dalším trumfem ve standard-
ní výbavě je systém Felder Quick Set, 
který i nadále představuje nejpřesnější 
a nejrychlejší způsob manuální výmě-
ny hran bez potřeby jakéhokoli dalšího 
seřizování. Dvě volná místa pro osaze-
ní dokončovacích jednotek znamenají, 
že nejste nuceni ke kompromisům ani 
pokud jde o flexibilitu! Možnost osa-
zení stroje profilovou a plošnou cidli-
nou nebo lešticím agregátem zaručuje 
perfektní provedení všech potřebných 
dokončovacích operací.
Díky inovativní koncepci stroje nabízí 
G 480 plnou flexibilitu v univerzálním 
použití ABS, PVC a dýhových hran v ná-
vinu s tloušťkou 0,4–3 mm. Řetězový 
dopravník s nastavitelným přítlačným 
trámcem a podávací rychlostí 9 m/min 

za j i š ťu je 
p e r fe k t n í 
držení, t ichý 
chod a optimál-
ní přenos tlaku. 
Přítlačná jed-
notka se dvěma 
přítlačnými válci 
je mechanicky 
předpjatá pro konstantní přítlak a rychle 
a přesně nastavitelná (stejně jako os-
tatní pracovní agregáty) podle tloušťky 
používané olepovací pásky díky systé-
mu „Quick-Set“, kdy se ústřižek pásky 
vloží mezi jednotku a její zadní doraz, 
kde slouží jako distanční podložka. 
Díky tomu odpadá zdlouhavé pře-
nastavování jednotek pomocí ručních 
šroubů při každé změně olepovacího 
materiálu. Podélný frézovací agregát 
umožňuje rychlé a pohodlné přepínání 
mezi plošným frézováním, srážením 
hran a radiusovým frézováním.

Veškerá na-
stavení a seříze-

ní lze efektivně a centrál-
ně spravovat pomocí centralizovaného 
ovládacího LCD panelu: nastavení 
teploty lepidla, automatické snížení 
teploty, aktivace agregátů, počítadlo 
běžných metrů pro evidenci použitého 
mate riálu, informace o údržbě a prostý 
text chybových zpráv.
Ohraňovací materiál je nalepen přesně 
a čistě na obrobky s tloušťkou 10–45 
mm, které jsou alespoň 70 mm široké 
a min. 210 mm dlouhé.

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

Olepovačka hran Felder G 480

U_pro je CNC obrábacie centrum, kto-
ré je navrhnuté pre poskytnutie maxi-
málnej flexibility opracovania panelov 
a masívneho dreva pri výrobe nábytku, 
dverí, okien a elementov pre nábytkár-
sky priemysel. Široká škála pracov-
ných jednotiek či už v základnom vyba-
vení, alebo z voliteľného príslušenstva 
nevytvára obmedzenia pri akomkoľvek 
type výroby s garanciou vysokej pro-
duktivity a úrovne kvality opracovania. 
Otvorená štruktúra stroja je navrhnutá 
na zvýšenie precíznosti a štandardov 
spoľahlivosti počas opracovania bez 
akýchkoľvek vibrácií. Brushless motory 
s absolútnymi enkódermi s pohybom 
na ozubnici s pastorkom na lineárnych 
vedeniach poskytujú vysokú rýchlosť, 
akceleráciu a výkonnosť. Stroj vo svo-
jej výbave môže obsahovať aj systém 
rýchleho automatického nastavovania 
ideálnej pozície pracovného stola bez 
priameho zásahu obsluhy. Jeho vyso-
kú variabilitu vyhotovenia potvrdzuje aj 
fakt, že stroj môže byť vyhotovený ako 

3-, 4- alebo 5-osí model. 
Elektrovreteno 3-osého 
modelu disponuje 9- ale-
bo až 16-kW výkonným 
motorom so vzduchovým, alebo 
kvapalinovým systémom chladenia 
a HSKF systémom upnutia. Pre umož-
nenie celkového opracovania obsahu-
je aj vŕtaciu hlavu s 16 až 32 nezávislý-
mi vretenami, pevným pílovým kotúčom 
v osi X a 10-miestny rotačný zásobník 
nástrojov. 5-osé elektrovreteno s výko-
nom 11 kW s HSK upínaním nástrojov 
je chladené kvapalinou. Pre zákazní-
kov s veľkou variabilitou pracovných 
operácií a využívania rôznych typov 
nástrojov v jednom pracovnom cykle 
stroj môže obsahovať ďalšie zásobní-
ky, či statický na osi Y s 8 pozíciami, 
alebo rotačné pohybujúce sa po osi X 
s kapacitou až do 24 pozícií a zároveň 
pre pílový kotúč s priemerom 350 mm 
na osi X. Vďaka dômyselnému preve-
deniu otvorenej štruktúry stroj do-
káže opracovávať dielec až do šírky 

1800 mm, 
dĺžky 6200 mm 
a hrúbky 250 mm podľa zvole-
ného dĺžkového variantu. Obsluha vie 
vďaka nezávislým pracovným plochám 
v ose X a Y nakladať dielce striedavo 
na jednu či druhú stranu, a tým ešte 
viac zvyšovať pracovný výkon stroja. 
Súčasťou stroja je aj riadiaci počítač 
obsahujúci ovládací softvér v sloven-
skom jazyku, ktorý požaduje minimál-
ne nároky na kvalifikovanosť obsluhy 
s možnosťou importovania ISO a DXF 
súborov priamo do stroja, databázu 
uložených pracovných operácií a mno-
ho iných pracovných funkcií uľahčujú-
cich obsluhu stroja.

Výrobca: Uniteam spa
Predajca: BRAS, s.r.o.

CNC obrábacie centrum Uniteam model U_pro

http://www.felder.cz
http://www.bras.sk
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Kombinovaná srovnávací a tloušťkova-
cí frézka MSP 415 z inovované řady 
Rojek EURO 9 disponuje komfortním 
vedením obrobku na litinových sto-
lech s vysokou přesností o rozměru 
1600x420 mm, maximální šířkou 
srovnávání 410 mm a maximální výš-
kou tloušťkování 230 mm. Výraznou 
konstrukční změnou oproti předcho-
zímu modelu je především komfortní 
paralelní odklápění srovnávacích stolů 
na masivních závěsech. Manipulaci 

se stoly usnadňují dvě 

zkrutné pružiny. Tento systém byl 
až dosud používán u strojů ve vyšší 
řadě INDUSTRY, odkud byl v rámci 
inovačního procesu přenesen do řady 
EURO 9. Stroj je osazen hoblovacím 
válcem vlastní konstrukce ROJEK a již 
v základu je opatřen čtyřmi hoblovací-
mi noži. Válec je poháněn 3,7 nebo 
4,5kW elektromotorem.
Stroj MSP 415 lze doplnit o pohon po-
dávacích válečků samostat-
ným dvouotáčkovým 
motorem o výkonu 
0,35 kW/0,45 kW 

při posunové 

rychlosti 7,5/15 m/min nebo 5/10,3 
m/min. Ve standardu je použit vypína-
telný pohon podávacích válečků od 
hlavního vřetena s rychlostí 8 m/min.
Volitelným příslušenstvím je přídavné 
dlabací zařízení VDA 315L.

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

Srovnávačka s protahem MSP 415

Craft Oak má energický a živý dizajn s rustikálnym neote-
saným vzhľadom. Obsahuje hlboké praskliny s realistickými 
detailmi uzlov a jemné rovnomerne sfarbené debnenie, 
ktoré dopĺňa jeho prirodzený vzhľad. Aby sa maximalizoval 
efekt dreva, Craft Oak je doplnený elegantným jaseňovým 
reliéfom. K dispozícii je v troch súčasných a konkuren-
cieschopných farbách: bielej, šedej a tabakovej. Každá 
vytvára tradičný dubový dizajn a má dosku, ktorá je v súlade 
s Kronospan. Bledo-biela so šedým detailom, táto verzia 4 
Craft Oak 4 je ideálna na upútanie zákazníkov s konvenč-
nou bielou kuchyňou, ktorí chcú získať zaujímavejší drevený 
vzhľad svetlým nerušivým spôsobom.

Možnosti kombinácie: Doplňte pomocou jednej zo še-
dých tónov zo škály farebných návrhov, ako je Light Grey 
Suedette Matt alebo Agave Supermatt.

Pre viac informácií kontaktujte zákaznícky servis spo-
ločnosti RENOLIT Tábor s.r.o.

Výrobca: RENOLIT SE
Predajca: RENOLIT Tábor s.r.o.

RENOLIT – White Craft Oak 1

White Craft Oak 1

Agave Supermatt

Light Grey 
Suedette Matt

http://www.rojek.cz
http://www.renolit.com
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Okentěs, spol. s r.o., distributor pada-
cích těsnění spodků dveří švýcarské 
společnosti PLANET GDZ AG, před-
stavuje nové úpravy některých typů 
padacích těsnění PLANET. Tyto spe-
ciální úpravy těsnění umožňují pou-
žití ve specifickém prostředí, které má 
definované zvláštní nároky na použití. 
Jedná se především o aplikace bezba-
riérových vstupů např. v čistých prosto-
rách, nemocnicích, operačních sálech 
a spe ciálních průmyslových provozech.
1. Antibakteriální úprava těsnění pro 

bezpečnější, čistší a hygienické in-
teriéry. Standardně používaná siliko-
nová těsnicí část padacího prahu je 
nahrazena speciálním silikonem, ve 
kterém jsou zapracovány ionty stříbra. 
Díky této úpravě dochází k zabráně-
ní růstu bakterií a mikroorganismů. 
Oficiální testovací zpráva odpovídá 
požadavkům ISO 22196:2007. 
Antibakteriální úprava je aplikovatel-
ná na padací těsnění PLANET HS 
a PLANET FT (rozměr obou těsni-
cích profilů je 13x30 mm), které se 
používají především pro dřevěné 
dveře jednokřídlové a dvou křídlové, 
ale i pro hliníkové, plastové a kovo-
vé, pro posuvné dveře a shrnovací 

stěny. PLANET HS a FT v antibakte-
riální úpravě je možno dodat nejen ve 
standardních délkách na dveře šíře 
80 a 90 cm, ale i v přesně zadaných 
zakázkových délkách až do 6 m. 
Útlum hluku 48 dB při mezeře 7 mm.

2. Těsnicí část z TPE materiálu, 
který se skvěle uplatní v prostředí, 
kde není žádoucí používat výrobky 
obsahující silikon – čisté prostory, 
ale i jiné průmyslové provozy, např. 
lakovny, kde se rovněž preferuje 
nepoužívat výrobky obsahující sili-
kon. Těsnění s TPE těsnicí částí je 
aplikovatelné u typu PLANET HS, 
FT, ale i u širších typů padacích lišt 
určených pro jednokřídlové a dvou-

křídlové dveře z hliníku nebo PVC 
– PLANET MF, PLANET PU (roz-
měr profilů 19,8x20 mm), PLANET 
RO (rozměr profilu 19,8/36x20 
mm) a PLANET RS (rozměr profilu 
20,8/24x20 mm). Uvedené typy 
těsnění je možno dodat ve standard-
ních délkách na dveře šíře 80 a 90 
cm, ale i v přesně zadaných zakáz-
kových délkách až do 6 m. Útlum 
hluku 50 dB při mezeře 7 mm.

Padací těsnění PLANET jsou testová-
na na více než 4,2 mil. životních cyklů, 
záruka je 7 let.

Výrobce: PLANET GDZ AG
Distributor: Okentěs, spol. s r.o.

Nové aplikační možnosti padacích těsnění dveří PLANET

PLANET HS

http://www.okentes.cz
http://www.drevmag.com

