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Nárezové centrum HPP 130 nasleduje 
filozofiu „Zapoj a rež“. Stroj je vyrobe-
ný v najvyššom kvalitatívnom štandarde 
HOMAG, ktorý je celosvetovo známy, 
avšak s veľmi jednoduchou cestou 
k perfektnému výsledku. Už základná 
verzia stroja ponúka všetko, čo stolár-
stvo alebo menší nábytkár potrebuje. 
Nie je potrebné sa úmorne pretĺkať 
množstvom prevedení a výbavy. Len si 
zvolíte, či chcete optimalizáciu v stroji 
alebo kancelárii (alebo oboje) a hotovo. 
Dodaný stroj bude schopný rezať presne 
a efektívne formáty do veľkosti 3200 x 
3200 mm, pričom zvládne odrezať aj tri 
tabule na sebe. 
HPP 130 disponuje HOLZMA paten-
tom referencovania materiálu, ktorý 
urýchľuje rezanie a zlepšuje kvalitu 
vďaka možnosti nastavenia síl. Hlavný 
motor s výkonom 5,5 kW si hravo po-

radí s DTD aj MDF doskami. V prípade 
pílenia masívu je k dispozícii píla so 
7,5kW motorom. Predrezový agregát 
spolu s hlavnou pílou sú umiestnené 
na masívnom oceľovom vozíku, ktorý 
sa pohybuje po lineárnych vedenia. 
Aby nikto nepochyboval o kvalite, firma 
HOLZMA poskytuje 10 rokov záruku na 
tento pohybový aparát. Vozík pomocou 
senzorov sníma šírku tabule a preto ne-
robí žiadny pohyb naviac. Samozrejme, 
ani drážkovanie alebo značenie dielcov 
BAR kódom nie je pre HPP 130 žiadny 
problém. 

Tri vzduchové stoly s dĺžkou 1800 mm 
zabezpečujú jednoduchú manipuláciu 
s materiálom, ktorú zvládne jeden ope-
rátor. Na strane uchytenia tabule pra-
cuje 5 klieštín pre maximálnu pevnosť 
uchytenia. Pohybový trámec disponuje 
najpresnejším systémom polohovania 
cez magnetický pásik. Vďaka tomu bude 
táto píla presne píliť aj po rokoch. 

Kedy je správny čas kúpiť 
pílu HPP 130? 

Tieto prepočty sme urobili za vás. V prí-
pade, že pílite viac ako 10 tabúľ den-
ne, je správny čas na nákup HPP 130. 
Celkové náklady na výrobu sa vám znížia. 
Naopak presnosť a kvalita sa posunú 
na úroveň najlepších výrobcov nábytku. 
HPP 130 je dnes ponúkaná v akcio
vej cene v rámci uvedenia na trh. Vaše 
splátky leasingu na tento stroj budú len 
o málo väčšie ako splátky za dobre vy-
bavenú formátovaciu pílu.

Nárezová píla je efektívny stroj, ktorý okrem svojho výkonu zlepšuje 
aj kvalitu rezov a ich pravouhlosť. Dnešné nárezové píly ponúkajú 
množstvo príplatkovej výbavy a opcií. Stolárstva alebo malé firmy, 
ktoré kupujú nárezovú pílu prvý krát, sú často zmätené z možných 
konfigurácií a veľkej cenovej variability. Práve pre menších výrob-
cov firma HOLZMA, člen skupiny HOMAG, uvádza na trh nárezové 
centrum HPP 130. 

Zapoj a rež s HOLZMA HPP 130
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Robustný nosník a pevné uchytenie 
materiálu piatimi klieštinami umožňujú 
dosahovať prvotriednu kvalitu rezu
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