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České truhlářské stroje ROJEK 
s ověřenou kvalitou

Firma ROJEK představuje inovované řemeslnické dřevoobráběcí stroje řady EURO 9 a klasické dřevo
obráběcí stroje řady INDUSTRY 9. Všechny dřevoobráběcí stroje nabízené pod značkou ROJEK včetně 
všech mechanických dílů jsou kompletně vyráběny v závodě v Kostelci nad Orlicí na nové technologii 
na tváření plechů (CNC nůžky, CNC laser, CNC ohraňovací lis) a stojany strojů jsou svařovány na 
japonských svařovacích automatech. Pro ovládání je použita elektroinstalace od francouzské firmy 
Schneider Electric a pro pohon elektromotory italské značky CEG.
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EURO 9

V řadě EURO 9, která je charakteris-
tická šedozeleným designem, se jedná 
o formátovací pily PK 250A a PK 320A, 
spodní frézku FSN 300A a z těchto 
strojů odvozenou kombinovanou pilu 
a frézku KPFN 300A. Dále sem patří 
tloušťkovačka MP 415, kombinovaná 
srovnávací a tloušťkovací frézka s pří-
davnou dlabačkou MSP 315, MSP 415 
a ve spojení s kombinací pila/frézka 
také kombinovaný pětioperační stroj 
KPSN 300A a KPSN 400A.
Nejmenší z řady formátovacích pil 
PK 250A je vybavena 3,7kW hlavním 
a 0,5kW předřezovým motorem, formá-
tovacím stolem s možností volby délky 
1200 nebo 2000 mm s nebo bez pod-

pěrného rámu. Pila může být osazena 
pilovým kotoučem o průměru 315 mm 
a předřezem 120 mm, které jsou ulo-
ženy v tuhé celolitinové mechanice. 
Tato mechanika (pro stejné rozměry 
pilových kotoučů) je rovněž použita ve 
větší formátovací pile PK 320A s 5,3kW 
hlavním motorem, kde si zákazník může 
zvolit délku formátovacího stolu 2000, 
2600, 2800 nebo 3200 mm. Tato 
pila má, stejně jako stroje ve vyšší řadě 
INDUSTRY 9, ovládání naklápění pilo-
vého kotouče řešené pomocí kloubové 
hřídele, zlepšující komfort obsluhy a zvy-
šující přesnost přenosu pohybu na uka-
zatel úhlu naklopení. Nově jsou zde pro 
pohon použity ploché řemeny Optibelt, 
které přispívají ke snížení vibrací a hluč-
nosti a ke zvýšení přesnosti řezu. Stojany 
formátovacích pil jsou vyrobeny z ocelo-
vého 3mm plechu.
Všechny spodní frézky v řadě EURO 9, 
tzn. jak samostatná FSN 300A, tak 
i všechny z ní odvozené kombinace, mají 
naklápěcí vřeteno v rozsahu -45° +5°. 

Rychlosti otáček se mění v pěti stupních 
(2500, 3500, 6000, 8000 a 10 000 
ot./min) ručním přestavením drážkového 
řemene na řemenicích. Hlavní inovací 
u frézky FSN 300A je přístup k řemeni-
cím z čelní strany stroje, který tak díky 
tomu může být zejména v menších díl-
nách přistaven ke stěně. Zajímavým de-
tailem je návrat k dřevěným pravítkům, 
vyvolaný požadavky zákazníků.
Hlavní inovací u kombinovaných srov-
návacích a tloušťkovacích frézek 
MSP 315 a MSP 415 je paralelní od-
klápění srovnávacích stolů při přecho-
du na tloušťkování. Tento systém byl až 
dosud používán u strojů ve vyšší řadě 
INDUSTRY, odkud byl v rámci inovační-
ho procesu přenesen do řady EURO 9.

INDUSTRY 9

Pro inovovanou řadu strojů INDUSTRY 9 
zvolil výrobce barevnou kombinaci mod-
ré a šedé. Společným inovačním prvkem 
obou řad z hlediska designu je nový 
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způsob označování strojů, kdy logotyp 
a typové označení není řešeno polepem, 
ale je vyřezáno pomocí laseru přímo do 
ocelového pláště stroje. Výrobce i tím-
to detailem chce zdůraznit, že všechny 
produkty jsou výsledkem moderní pro-
fesionální výroby na moderních techno-
logiích. 
Nosným programem inovované řady 
INDUSTRY 9 jsou formátovací pily PF 
300L, PF 350 a PF 400S, dále spodní 
frézky FS 550 a FSN 550A a řadu uza-
vírají srovnávací frézky RFS 410, RFS 
510 spolu s tloušťkovačkou RFT 630. 
Formátovací pily se mezi sebou liší 
max. průměrem pilového kotouče (315, 
350 a 400 mm) a výkonem motoru (5,3 
kW u PF 300L a PF 350; 7,5 kW u PF 
400S). Všechny tři typy lze osadit for-
mátovacím stolem CV 360 s délkou 
řezu 2000, 2600, 2800 nebo 3200 
mm, který může být veden buďto po le-
pených ocelových lištách, nebo po oce-
lových kalených tyčích (typ CV 360T). 
Společný je rovněž 120mm předřez 
s 0,5kW motorem. I v tomto případě, 
stejně jako u pil řady EURO 9, jsou 
stojany vyrobeny z 5mm ocelového 
plechu.
Spodní frézky v kategorii INDUSTRY 9 
reprezentuje osvědčený typ FS 550, 
což je stroj robustní konstrukce s pev-
nou hřídelí, litinovým stolem a bočním 
čepovacím vozíkem, určený zejména 
výrobcům oken a dveří. Standardní upí-
nací průměr a délka hřídele je 40/190 
mm a výkon motoru 7,5 kW (na přání 
9,2 kW). Tento model byl doplněn no-
vým menším typem FSN 550A s naklá-
pěcí hřídelí (-45° +5°), který vyplnil pros-
tor mezi zmíněnou FS 550 a FSN 300A 
z řady EURO 9. Frézka FSN 550A je 
opatřena hliníkovým posuvným vozíkem 
vedeným na lepených ocelových lištách 
a 5,3kW elektromotorem (na přání 
7,5 kW). Standardní upínací průměr 
a délka hřídele je 30/150 mm.

Srovnávací frézky RFS 410 a RFS 510 
se od sebe liší pracovní šířkou (400/ 
500 mm), délkou srovnávacích stolů 
(2600/2700 mm) a výkonem elektro-
motoru (5,3/7,5 kW). Naopak společ-
ným znakem je tuhé provedení stojanu 
z ocelového plechu tl. 5 mm a se zvý-
šeným počtem výztuh. I zde se inovace 
dotkla pohonu hřídele pomocí plochého 
klínového řemene.
Inovovanou řadu INDUSTRY 9 uzavírá 
osvědčená tloušťkovací frézka RFT 
630 s pracovní šířkou/výškou 630/300 
mm a s 5,5kW nebo 7,5kW elektromoto-
rem, vylepšená podobně jako v případě 
srovnávacích frézek zvýšeným počtem 
výztuh ve stojanu. Litinový tloušťkovací 
stůl, vybavený dvěma odlehčovacími vá-
lečky, je uložený na čtyřech vertikálních 
šroubech.

Altendorf made by ROJEK

Společnost ROJEK rozšířila své portfo-
lio výrobků o formátovací pilu s typovým 
označením START 45, kterou na zák-
ladě smlouvy podepsané letos v květnu 
na veletrhu LIGNA v Hannoveru vyrábí 
pro německou společnost Altendorf. 
START 45 představuje „startovací“ for-
mátovací pilu značky Altendorf, urče-
nou na vývoz do Indie, Brazílie, Austrálie 
a Malajsie. Roční výroba by měla dosa-
hovat několika stovek kusů.
Pila vyplňuje prostor mezi stroji vyrábě-
nými v Německu a několika typy vyrábě-
nými v Číně. Cílem společnosti Altendorf 
bylo nabídnout zákazníkům „cenově při-
jatelnou“ variantu formátovací pily vyrá-
běné v evropské kvalitě.
Se zavedením tohoto stroje do výroby 
došlo ve společnosti ROJEK ke zpřís-
nění kontroly kvality na všech stupních 
výroby. Know-how, které firma touto 
spoluprací získala, pružně aplikovala i do 
představených inovovaných řad EURO 9 
a INDUSTRY 9.

Tepelná technika ROJEK

Tepelná technika představuje pro fir-
mu ROJEK zajímavý výrobní program. 
S výrobou prvních teplovodních kotlů 
na dřevo a uhlí firma začala po roce 
2000. Původní kotle s ručním přiklá-
dáním byly později doplněny automa-
tickými kotly na spalovaní hnědého 
uhlí „ořech2“ a dřevěných pelet, které 
zejména v poslední době díky různým 
dotačním programům zaměřeným na 
výměnu starých neekologických kotlů 
za nové ekologické, zaznamenávají pro-
dejní úspěch.
Nové automatické kotle ROJEK jsou 
již vyvinuté podle nové evropské normy 
označované jako Ecodesign. Jedná se 
o tři typy automatických kotlů o jmenovi-
tém výkonu 25 kW s označením A 25, 
A BIO 25 a TKA BIO 25, které se díky 
nové „kotlíkové dotaci“ pro příští rok stá-
vají nosným výrobním programem firmy 
ROJEK v tepelné technice.

Kontakt:

ROJEK prodej, spol. s r. o.
Masarykova 16
517 50 Častolovice
Prodej strojů KDR a ROJEK:
734 421 894, e-mail: lunak@rojek.cz
Prodej zastupovaných značek:
737 237 262, e-mail: matuska@rojek.cz
Prodej tepelné techniky:
494 339 144, e-mail: mrazova@rojek.cz
www.rojek.cz
e-shop: www.rojekstroje.cz
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DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
Mob.: 737 237 262, 731 421 894
Tel.:  494 339 122
e-mail: tprodej@rojek.cz JEKSTROJE.CZ

e-shop
TEPELNÁ TECHNIKA
Tel.:  494 339 144
Mob.: 733 598 638
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

KOMPLETNĚ INOVOVANÉ
české dřevoobráběcí stroje ROJEK

pro každou dílnu
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Přijďte si nakonfigurovat provedení a zkontrolovat proces výroby Vašeho nového stroje do výrobního závodu ROJEK v Kostelci nad Orlicí.
Záruka nejvyšší kvality a dodavatelského servisu od tradičního českého výrobce.
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PROFESIONÁLNÍ
dřevoobráběcí stroje

Formátovací pily
PK 250A, PK 320A

Spodní frézky
FSN 300A

Srovnávací
a tloušťkovací frézky
MSP 415, MSP 315, MP 415

Kombinované stroje
KPSN 400A, KPSN 300A, KPFN 300A

ŘEMESLNICKÉ
dřevoobráběcí stroje
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Formátovací pily
PF 300L, PF 350, PF 400S

Srovnávací frézky
RFS 410, RFS 510

Tloušťkovací frézky
RFT 630

Spodní frézky
FS 550, FSN 550A
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