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Olepovačky hran již dnes patří k nepostradatelným truhlářským 
a nábytkářským strojům. A to stále více i v malých živnostenských 
dílnách. Svědčí o tom mimo jiné i velmi dobrá prodejnost právě 
těch nejmenších olepovaček, k nimž patří např. typ ABG Max 330 

z nabídky společnosti BG Technik cs. Růst nároků na kvalitu ze strany spotřebitelů, kterou pociťují 
i drobní živnostníci, vedl výrobce k provedení několika zásadních inovací, jež představil na novém 
vyšším modelu s označením ABG Max 340 M.

Olepovačka s vylepšenými parametry 
pro kvalitnější práci

Ke slabším místům malých olepovaček 
obecně patří poněkud nižší stabilita díl-
ce při posuvu kvůli určité labilitě obvykle 
používaného vodicího systému – hor-
ního posuvného pásu a spodní váleč-
kové dráhy. Tento systém konstruktéři 
u nového modelu Max 340 M změnili. 
Olepovačka je vybavena stabilnějším 
spodním článkovým posuvným pásem 
a horní přítlačnou válečkovou dráhou 
s pogumovanými válečky. Dílce větších 
rozměrů jsou podepírány výsuvným pod-
pěrným trámcem s válečkovou dráhou 
s robustnější konstrukcí.
Co naopak zůstalo, je osvědčený ovlá-
dací panel s přehledným uspořádáním 
ovládacích prvků a jednoduchou obslu-
hou. Zůstala rovněž zachována původní 
předehřívací náběhová lišta a olepovací 

Kapovací agregát s vylepšenou kinetikou

Nová olepovačka ABG Max 340 M

Nový výklopný kryt umožňuje snadný přístup ke všem pracovním agregátům
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jednotka. Navíc byly přidány radiusové 
cidliny. U kapovacího agregátu se díky 
vylepšené kinetice zvýšila přesnost ob-
rábění. Dalším výsledkem inovačního 
procesu je zjednodušený systém změ-

ny tloušťky olepovací pásky, zmenšená 
minimální délka olepovaného dílce na 
120 mm nebo zcela nový jednodušší 
přístup do celé pracovní oblasti stroje 
díky hornímu odklápěcímu krytu.

Pro eliminaci chyb způsobených lid-
ským faktorem je Max 340 M na vstupní 
straně vybaven automatickým mecha-
nickým cyklovačem pro zamezení příliš 
brzkého vkládání dalšího dílce. V nepo-
slední řadě stojí jistě za zmínku také vy-
rovnávač tlaku vzduchu při nestabilních 
dodávkách stlačeného vzduchu nebo 
nižší kapacitě kompresoru. Funguje na 
principu expanzní nádoby.

Váš dodavatel truhlářských 
strojů ALTENDORF, ABG 
a VITAP:

BG Technik cs, a.s.
U Závodiště 251/8
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
mobil: +420 602 129 503
e-mail: pavel.horky@bgtechnik.cz
www.bgtechnik.eu

Automatický cyklovač zamezuje příliš brzkému vkládání dílců

SNIŽTE SI DAŇOVÝ ZÁKLAD JEŠTĚ LETOS

ALTENDORF F 45 DIGITx již za 14.990 EUR
Cenové zvýhodnění oproti základním cenám je 3720 EUR 

Konfigurace stroje F45 Edice 1: 
  Základní stroj s ovládáním Pro Drive – horní ovládání ve výšce očí

    s elektromotorickým ovládáním zdvihu a náklonu kotouče, náklon 0 – 46° 
  Průměr hlavního kotouče do 450 mm 
  Motor 4 kW / 4000 U/ min. 
  Dvouosý předřezový agregát s elektromotorickým nastavováním

    z ovládacího panelu
  RAPIDO předřezový systém s plynulým nastavením šířky řezu nástroje LEUCO 
  Pojezdový stůl 3000 mm, maximální řezná délka s předřezem 2905 mm 
  Hlavní pravítko pro příčné řezy, pevné 90° – výsuvné do max. 3200 mm
  Paralelní pravítko DIGIT X 1300 mm, manuální posuv s digitálním odečtem,

    včetně jemného nastavení

Případné další změny v konfiguraci a příslušenství
lze kombinovat podle základního ceníku
ve standardních cenách,
dle konkrétní nabídky.  

Prodejní akce je platná do odvolání
nebo naplnění limitní série. 
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