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Olepovačky hrán s novým agregátom AirTec sú ešte úspor-
nejšie. HOMAG Group ponúka nové modely olepovačiek 
Ambition a KAL370 s vylepšeným a patentovaným ag-
regátom AirTec. Nový agregát je výrazne efektívnejší a je 
k dispozícii pre stroje s posuvom od 8 do 25 m/min. Hluk 
bol redukovaný pod úroveň ostatných agregátov. Dokonca 
v nevyužívanom čase – medzi dielcami – je emisia hluku 
takmer nulová. To znamená, že AirTec emituje zvuk len pri 
samotnom tavení pásky, keď prechádza dielec cez agregát. 
Úplne nový princíp agregátu prináša neporovnateľne men-
šiu spotrebu energií. Patentované rotačné jadro agregátu 
zároveň uskladňuje teplo pre znovuvyužitie zahriatia vzdu-
chu. Optimalizované prúdenie v rotačnom jadre redukuje 
spotrebu vzduchu a zároveň minimalizuje zahrievanie okolia. 
Vďaka novému zdroju energie dosahuje vystupujúci vzduch 
konštantnú teplotu a objem. Okrem výrazných úspor je teraz 
funkčná vrstva „laserových“ pásiek alebo pásiek s nánosom 
lepidla tavená s ideálnymi parametrami.

Výrobca: HOMAG Group AG Dodávateľ v SR: EXCELLENT CD, spol. s r.o.

Olepovačky hrán od HOMAG Group s novým agregátom AirTec

Zejména v dílnách s univerzální zakáz-
kovou výrobou má individuální obrábění 
nejrůznějších materiálů stále větší vý-
znam. Nejmodernější 5osá CNC ob-
ráběcí centra garantují neomezenou 
kreativitu a zároveň snižují pořizovací 
a následné náklady na speciální pra-
covní jednotky a nástroje na minimum. 
Individuální řešení tvaru obrobku a plně 
automatizovaná výroba společně s při-
jatelnými investičními nároky činí z mo-
delu profit H500 řady Format-4 stroj, 
který už dnes splňuje budoucí požadav-
ky na výrobu dílců. Výkonné 12kW nebo 
15kW frézovací vřeteno (24 000 ot./
min) umožňuje dosáhnout vynikajících 
výsledků s každým materiálem nezá-
visle na úhlu obrábění. 18 samostatně 
volitelných vrtacích vřeten a integrovaná 
pilová jednotka na drážky dávají mode-
lu profit H500 
neomezené 

možnosti obrábění a umožňují značně 
zkrátit dobu výrobního cyklu. V no-
vém, zcela přepracovaném designu, 
jsou CNC obráběcí centra Format-4 
už na první pohled ztělesněním dyna-
mičnosti, síly a nejmodernější vyspělé 
technologie.
CNC centrum, které může být vybave-
no 6, 8 nebo 10 posuvnými konzola-
mi, nabízí pracovní plochu 3740 nebo 
5540 mm v ose X (podle zvolené mo-
delové verze), 1505 mm v ose Y a 350 
mm v ose Z. Velkoformátové obrobky 
lze obrábět se všemi jednotkami až do 
šířky 1505 mm. Podstavec (šasi) stro-
je je vyroben ze silnostěnných elek-
tricky svařovaných ocelových profilů. 
Maximální stability je dosaženo díky 
ocelovému žebrování podstavce.
Ve verzi s automatickým pracovním sto-
lem nabízí stroj inovativní polohovací 
systém základen pro přísavky či upí-
nače, díky čemuž umožňuje maximální 
efektivitu pro ovládání jednou osobou. 
V kombinaci s nabízeným konstrukč-
ním softwarem „FlashFrame“ se stroj 

stává revolučním nástrojem pro výrobu 
oken a dveří. S více než 50 nástrojo-
vými pozicemi nabízí profit H500 nej-
rychlejší časy přestavení a maximální 
flexibilitu. Nosič pracovních jednotek 
s dvěma osami Z umožňuje rychlé stří-
davé používání vrtací jednotky a hlavní-
ho vřetene. Dráha pojezdu osy Z přitom 
činí 500 mm, díky čemuž lze používat 
dlouhé nástroje i na vysoké obrobky. 
Rotační výměník nástrojů je upevněn 
na výložníku tak, aby se pohyboval spo-
lu s ním, což zajišťuje, že nástroje jsou 
vždy tam, kde jsou potřeba. Kvalitní 
ozubená tyč a pastorek v ose X s šikmo 
orientovanými zuby vyklenutého tvaru 
zaručují nejvyšší přesnost při maximální 
rychlosti posuvu.
Komfort obsluhy zvyšuje také inova-
tivní barevná světelná indikace (svě-
telný nápis profit H500 na krytu vý-
ložníku), která různými barvami LED 
světla (bílá, červená, zelená a modrá) 
neustále obsluhu informuje o provoz-
ním stavu CNC obráběcího centra, 
i když se zrovna nachází na druhém 
konci dílny. Výbava však nabízí celou 
řadu dalších chytrých doplňků, které 
obsluze napomáhají využívat na plno 
potenciál stroje.

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

Pětiosé CNC obráběcí centrum FORMAT-4 profit H500

http://www.excellentcd.sk
http://www.felder-group.cz
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Firma Altendorf ponúka novú generáciu 
formátovacej píly F45. Vynovená píla je 
majstrovské dielo z pohľadu technoló-
gie a dizajnu. Zlepšený rám kombinu-
je absolútnu torznú tuhosť s extrémne 
nízkou hladinou vibrácií. Predná časť 
píly pritom nevyčnieva pred pílový vozík, 
čo umožňuje stolárom stáť bližšie pri 
stroji a obrobku. Slávny posuvný sys-
tém stola firmy Altendorf dostal množ-
stvo dizajnových vylepšení tak, aby bol 
stále etalónom presnosti a minimálnej 
údržby. Altendorf F45 prináša mož-
nosť výberu troch ovládacích systé-
mov vrátane obľúbeného ElmoDrive, 
rovnako ako výšky rezu, výber posuvu 
pravítka, systém dorazov atď. Unikátny 
je napr. vzduchový stôl pre ľahšiu prácu 
s ťažkým materiálom.
Výrobca: 
Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG

Základné technické parametre:
	Dĺžka rezu: 3000–5000 mm
	Šírka rezu: max. 1600 mm
	Výška rezu: 150–204 mm
	Predrez: 2 alebo 3 osi
	Pravítko vpravo / paralelné: manu-
álne alebo CNC prestaviteľné

	Dorazy vľavo / kolmé pravítko: ma-
nuálne alebo CNC 
prestaviteľné

Nová generácia formátovacej píly Altendorf F45

Nová generácia nárezových centier 
spoločnosti Giben ponúka už vo svo-
jom základnom vybavení výrobnej série 
Prisma EVO vysoký výkon s revoluč-
nou technológiou pílového vozíka s ab-
senciou motora na jeho palube. Toto 
patentované technologické riešenie 
odstraňuje nežiaduce vibrácie pílo-
vých kotúčov, čo zvyšuje kvalitu rezu 
a výrazne predlžuje životnosť nástrojov 
a zároveň odstraňuje riziko prelome-
nia pohyblivých elektrických vedení. 
Model Prisma EVO SPT Performer 
so zadným zdvíhacím nakladacím sto-
lom a použitím lineárneho motora na 
magnetickej trati pre posuv pílového 
vozíka (Giben patent) výrazne zvyšu-
je produktivitu zariadenia a umožňuje 
vykonávanie mikropohybov a zrýchle-
nia, ktoré zdvojnásobujú množstvo re-
zov vytvorených na akomkoľvek inom 
nárezovom centre, a to až na úroveň 
12 rezov za minútu na stohu pane-
lov s výškou 108 mm (6 dosiek po 18 
mm) v porovnaní s 5/6 rezmi na kon-
venčných nárezových centrách. Pri 
zrýchlení dosahuje skoro „1G“, rých-
losť posuvu presahuje 200 m/min bez 
akéhokoľvek trenia vedenia pílového 
vozíka na magnetickej trati, je bez 
vibrácií, hluku a rizika mechanického 
opotrebovania vďaka absencii akých-
koľvek mechanizmov na pílovom vozí-

ku, čo navždy znižuje potrebu údržby. 
Ďalšou jedinečnou technológiou 
z výrobnej haly spoločnosti Giben sú 
automaticky posúvateľné klieštiny 
na základe nárezového plánu nielen 
v osi X ale aj v osi Y, čo skracuje cel-
kový čas náročných porezov na polovi-
cu. Pre spoločnosti spracujúce tenké 
materiály ponúka špeciálne podávače 
pre panely do hrúbky 3,5 mm. Ďalším 
z množstva patentovaných technológií 
je MR automatický rotačný systém na 
otáčanie panelov so stálym udržaním 
nulového dĺžkového bodu bez nutnosti 
zväčšenia pôdorysných rozmerov za-
riadenia. Kompaktné rozmery, tech-

nologické riešenia, konfigurovateľnosť 
podľa požiadaviek zákazníka a užíva-
teľsky jednoduchý software G-DriveQ 
s grafickou simuláciou v reálnom čase 
z neho vytvárajú nový technologic-
ký vývojový stupeň vo svojej triede. 
Množstvo ďalších jednotiek z voliteľné-
ho príslušenstva, ako napríklad laser 
na vizuálne znázornenie línie rezu, pra-
vítko pre uhlové rezy, systém drážko-
vania a ďalšie, sú navrhované presne 
podľa potrieb a špecifík jednotlivých 
výrob a požiadaviek zákazníka.

Výrobca: Giben Tech srl
Predajca: Bras s.r.o.

Nárezové centrum Giben Prisma EVO SPT 

Dodávateľ v SR: 
EXCELLENT CD, spol. s r.o.
Dodavatel v ČR: BG Technik cs, a.s.

http://www.excellentcd.sk
http://www.bras.sk
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S novým označením Kapex KS 60 vy-
sílá firma Festool na start mobilní, snad-
no ovladatelnou a zároveň velmi flexi-
bilní kapovací pilu s příkonem 1200 W, 
otáčkami 1300–3500 ot./min a prů-
měrem pilového kotouče 216 mm. Díky 
ergonomicky uspořádaným rukojetím, 
praktickému navíjení kabelu a pře-
pravnímu zajištění je nová pila KS 60 
ideálním pomocníkem při montážních 
pracích. K tomu se připojuje nanejvýš 
kompaktní konstrukce a jednoduchá 
manipulace. Oboustranný úhel úkosu 
až 60° a oboustranný úhel sklonu až 
47° umožňuje kompaktní kapovací pile 
i v mobilním použití skvělé řezy při ma-
ximální přesnosti a univerzalitě. Pilová 
jednotka klouže na dvou vodorovných 
tyčích vpřed a vzad, tyče přitom nevy-
jíždí dozadu. To šetří místo – především 
v omezených pracovních prostorech. 
Nová pila Kapex KS 60 nabízí četné 
další chytré detaily. Patří k nim osvětlení 
LED, které vrhá stín pilového kotouče 
jako ukazatel linie řezu přesně a bez 
zkreslení na řezané místo na obrob-
ku. Ani délka materiálu nepředstavuje 
pro KS 60 problém: Na vytahovacím, 
integrovaném rozšiřitelném dílu stolu 

lze rovněž bez problémů řezat dlouhé 
obrobky. S příslušnými patkami lze 
KS 60 zvednout do výšky Systaineru 
(velikost: SYS 1). Systainer tak lze rov-
něž používat jako podpůrnou plochu. 
Pomocí pohodlné předvolby lze otáčky 
jednoduše přizpůsobit zpracovávané-
mu materiálu a udržovat je při řezání 
konstantní. Pomocí úhlové jednotky lze 
přesně snímat veškeré vnitřní a vnější 
úhly, přímo v poměru 1:1 je přenášet 
na nastavení úhlu pily a nastavovat tak 

osy úhlů. Praktický je také vřetenový 
uzávěr, se kterým lze pilové kotouče 
měnit obratem ruky. Díky středově 
umístěnému spínači a rukojeti mohou 
KS 60 stejně dobře používat praváci 
i leváci. Omezení kapovací hloubky 
umožňuje rychlé a přesné drážkování 
dřevěných obrobků. Nová pila Kapex 
KS 60 je v různých variantách k dispo-
zici od ledna 2017.
Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Nová kapovací pila Kapex KS 60 od firmy Festool

Firma Festool se neustále zabývá op-
timalizací uspořádání pracoviště pro 
řemeslníky. Svoji pozornost tentokrát 
upřela na multifunkční stůl MFT, který 
se u řemeslníků osvědčil jako moderní 
ponk, vhodný jak do dílny, tak zejména 
na montáže. A aby byl ještě mnohostran-
nější, firma Festool dále rozšířila nabídku 
k němu. Nová upevňovací sada MFT FX 
obsahuje příslušenství pro různé mož-
nosti upínání, zafixování a upevnění ob-
robků. Pákové truhlářské svěrky, upínací 
prvky, malé dorazy ve tvaru knoflíků, bez-
pečnostní držadla a nízkoprofilové do-
razy zabezpečují, že bude řezání, brou-
šení, hoblování, vrtání nebo lepení pro-
bíhat ještě jednodušeji a efektivněji. Tak 
lze obrobek na MFT bezpečně upevnit 
například pomocí pákových truhlářských 
svěrek FS-HZ 160. Jsou z vysoce kvalit-
ní oceli a tvarované tak, že pevné úchyty 
pasují jak do otvorů v děrované desce, 
tak i na profily MFT – tedy pro svislé up-
nutí do drážky profilu po obvodu stolu. 
Díky aretaci se truhlářská svěrka neuvol-

ní ani při mírných vibracích. Navíc firma 
Festool nemyslela jen na práci s hrana-
tými obrobky, nýbrž také na jednoduché 
upínání a zafixování kruhových obrobků. 
Složité bývá také kompletní opracování 
extrémně tenkých materiálů, protože je 
většinou nelze opracovávat až do kra-
je. Nové nízké profily v sadě umožňují 
optimální opracování celé plochy – do-

konce až ke kraji. Pomocí knoflíkových 
dorazů je rovněž možné na MFT upevňo-
vat a opracovávat obrobky se zvláštním 
tvarem. Upevňovací sada MFT FX je 
prakticky uložená v Systaineru a ideálně 
tak pasuje do systémového sortimentu 
Festool.
Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Nová upevňovací sada MFT FX pro multifunkční stůl MFT

http://www.festool.cz
http://www.festool.cz
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Krycí striekací plnič na vodnej báze, 
ktorý sa vyznačuje rýchlym schnu-
tím, vysokou plnivosťou a veľmi dob-
rou brúsnosťou. ADLER Bluefin 
Isospeed je dostupný v kompletnej 
škále farebných odtieňov RAL a je 
teraz k dispozícii v jednozložkovom 
i dvojzložkovom prevedení podľa vý-
beru. Pri dvojzložkovom prevedení vy-
kazuje tento plnič veľmi dobré izolačné 
vlastnosti voči vodou riediteľným ex-
traktivným látkam dreva a je možné ho 
použiť priamo na MDF dosky. Vďaka 
svojej veľmi dobrej nestekavosti je 
ADLER Bluefin Isospeed vhodný tiež 
na lakovanie závesného a stojaceho 
nábytku a interiérových dielov.
Súhrn vlastností:

	veľmi dobrá stabilita
	vynikajúca brúsnosť (aj pri strojovom 
brúsení)

	rýchle schnutie
	jednozložkové a dvojzložkové spra-
covanie

	tónovateľný vo všetkých odtieňoch 
RAL

Balenie: 4 kg, 22 kg
Farebné odtiene: Biela 3134000010, 
Čierna 3134500001, dostupné i ďal-
šie farebné odtiene RAL
Tužidlo: ADLER AQUA-PUR-HÄRTER 
82220

ADLER Bluefin Isospeed

Tento jednozložkový pigmentovaný lak 
na vodnej báze sa vyznačuje rýchlym 
schnutím a dobrou mechanickou 
a chemickou odolnosťou. Vďaka svojej 
nestekavosti je vhodný aj na lakovanie 
zvislých plôch alebo veľmi členitých 
dielcov. Nová generácia farebného 
laku je k dispozícii vo všetkých NCS 
a RAL odtieňoch s vynikajúcou krycou 
schopnosťou. 
Zvláštne vlastnosti:

	rýchle schnutie
	výborná stohovateľnosť
	veľmi dobré krytie
	široká škála farieb
	vysoká odolnosť proti mechanickým 
a chemickým vplyvom a svetlu

	jednozložkové spracovanie
Balenie: 1 kg, 4 kg, 22 kg
Štandardné farby: biela W10, RAL 
9010, RAL 9016, čierna
Lesk: G10, G30, G50

ADLER Pigmocryl NG

Výrobca: ADLER
Predajcovia: Adler Česko s.r.o., Adler Slovensko s.r.o.

Výrobca: ADLER
Predajcovia: Adler Česko s.r.o., Adler Slovensko s.r.o.

http://www.adler.sk/sk/
http://www.adler.sk/sk/
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S designovou deskou dukta® nabízí 
společnost FK dřevěné lišty další eko-
logický výrobek určený do interiéru. 
Vzhledem ke své tvárnosti a průhled-
nosti nabízejí desky dukta® výhodu 
vizuální atraktivity a současně dobrou 
absorpci zvuku.
Dukta® jsou jednostranně nebo obou-
stranně profrézované desky na bázi 
dřeva. Prostřednictvím speciálního 
frézovacího postupu dosahují vyso-
ké flexibility. Jsou vhodné především 
pro použití na stěny a stropy (rovné 
i zakřivené plochy), rovněž pro samo-
statně stojící dělící stěny i pro náby-
tek. Výchozím materiálem při výrobě 
desek je MDF v provedení natur nebo 
černá, buková překližka nebo 3vrstvá 
smrková deska. Pro rozšíření možností 
využití tohoto materiálu v interiérovém 
designu nabízí výrobce nyní nově také 
desky s digitálním potiskem dukta® 
PRINT. Potisk je vhodný pro všech-
ny standardní typy frézování: JANUS, 
LINAR, SONAR, FOLI.
Desky dukta® PRINT jsou nabízeny 
v množství od 5 desek v jednom desig-

nu. Vybrat si lze ze standardní nabídky 
vzorů nebo je možné využít nabídky 
individuálního potisku dle vlastního ná-
vrhu. V takovém případě je ale nutné 
počítat s tím, že tisk zvoleného motivu 
na vyfrézovaných dukta® deskách není 

totožný s výstupním obrazem a mohou 
se projevit barevnostní rozdíly.

Výrobce a prodejce: 
FK dřevěné lišty, spol. s r.o.

Flexibilní dekorativní deska dukta® PRINT

Emficol Vérine je jednosložkový trvale 
pružný lepicí tmel na bázi polyureta-
nu tuhnoucí vzdušnou vlhkostí. I když 
lepí všechny běžné materiály, je spe-
ciálně vyvinutý pro lepení kovových 
stojin zdvojených podlah, roštových 
podlah a bodové lepení podlahových 
desek v interiéru i v exteriéru. Díky vy-
soké elasticitě a odolnosti proti vodě 
je vhodný i pro podlahy v objektech 
s vysokým rozdílem teplot nebo vy-
sokou vlhkostí, jako například sauny, 
verandy, koupelny, chladicí boxy atd. 
Je vhodný také pro bodové lepení par-
ket, vícevrstvých podlahových desek, 
masivních dřevěných podlah a ostat-

ních podlahových krytin na bázi dřeva.
Vlastnosti:

	hustota 1,2 g/cm3 při 20 °C
	tvrdost (Shore A) 40–45 (ISO 868-
3sec.)

	tepelná odolnost -40 až +90 °C
	elasticita více než 80 % (ISO 37)
	výborná odolnost proti povětrnost-
ním podmínkám a slané vodě 

	doporučená aplikační teplota +12 
až +24 °C

	barva různá (není určen na pohle-
dové spáry)

Výrobce: EMFI SAS (Francie)
Distributor: Okentěs, spol. s r.o.

PU tmel EMFICOL VÉRINE Pravidla pro 
představování novinek

Služba je bezplatná a je určena 
klientům, kteří mají objednán ba-
revný plošný inzerát od ¼ strany. 
Spočívá v představení 1 až 4 novi-
nek (podle velikosti objednané in-
zertní plochy) v pravidelné rubrice 
NOVINKY, a to formou fotografií 
a technického popisu nově na trhu 
nabízených strojů, nástrojů, mate-
riálů aj. výrobků pro dřevozpracující 
a nábytkářské firmy. 
Podklady: Ke každé novince je 
nutné zaslat barevnou fotografii 
představovaného produktu a tech-
nické informace (prospekt s obsa-
ženými údaji, technický list, heslo-
vitý výčet parametrů nebo odkaz na 
internetovou stránku s popisem). 
Finální text z těchto podkladů zpra-
cuje redakce.
Uzávěrky: jsou totožné s uzávěr-
kami inzerce.

V představování novinek redakce 
DM pokračuje za nezměněných 
podmínek i v roce 2017.

http://www.fklisty.cz
http://www.okentes.cz
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