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K velké části pracovních úrazů v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu dochází kvůli igno-
rování zdravotních a bezpečnostních předpisů. Nejčastějším důvodem porušování těchto předpisů 
je předpoklad jednodušší a rychlejší práce, podporován přesvědčením, že „se nic nestane“. Tato 
„filozofie“ ale může mít v dřevozpracujících provozech katastrofální následky jak pro zaměstnance, 
tak pro zaměstnavatele.

Jednoduchý upínací systém 
pro bezpečnější práci

Značná část pracovních úrazů ovlivně-
ných výše zmíněnými pohnutkami se 
stává např. při řezání šikmých, krátkých, 
úzkých či klínovitých obrobků různých 
velikostí na kotoučové pile. A právě na 
tento problém se ve svém vývoji zaměři-
la německá firma, známá zejména jako 

výrobce jednoduchých mobilních frézo-
vacích zařízení a systémů pro organizaci 
pracoviště. V duchu své filozofie, za-
ložené na „jednoduchosti“, přistoupila 
i k vývoji upínacího systému pro bez-
pečné, ergonomické a efektivní řezání 
obrobků na všech běžných typech ko-
toučových pil s formátovacím vozíkem. 
Upínací systém se na pilu instaluje ve 

velmi krátkém čase a bez nutnosti po-
užití nářadí. Oproti jiným, složitějším 
zařízením tak nedochází k významným 
časovým ztrátám.

Výrobce nabízí bezpečnostní upínací 
systém ve dvou variantách – v provede-
ní standard a komfort. Součástí systé-
mu je praktická ukládací deska, kterou 

Sada komfort obsahuje přítlačné a opěr-
né zkosené pravítko, dvě pomocná pra-
vítka a dva upínací trny s otočnými a výš-
kově stavitelnými upínacími raménky

Uchycení upínacího trnu do T-drážky formátovacího stolu je rychlé a nevyžaduje 
žádné nářadí
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je možné připevnit na stěnu v blízkosti 
pily, takže přípravky jsou vždy snadno 
a rychle na dosah. 

Standardní verze

Standardní verze se skládá ze zkose-
ného posuvného (přítlačného) pravítka 
s rukojetí a upínacím šroubem a ze zko-
seného pomocného (opěrného) pravít-
ka. Standardní verze rovněž obsahuje 
svislý trn s upínacím excentrem a otoč-
ným, výškově nastavitelným raménkem 
s upínacím šroubem pro uchycení ob-
robku. Obě pravítka, zhotovená z multi-
plexu, lze k formátovacímu stolu přichytit 
rychle a bez pomoci nářadí: posuvné 
pravítko pomocí vlastního upínacího 
šrou bu a pomocné pravítko pomocí 
svislého trnu s excentrem. Zatímco po-
mocné (opěrné) pravítko se v nastavené 
(úhlové) poloze fixuje přímo k formáto-
vacímu stolu, posuvné (přítlačné) pra-
vítko se fixuje k jezdci, pohybujícímu se 

lineárně v T-drážce formátovacího stolu. 
Pravítko se tak může plynule posouvat 
ve směru drážky, což umožňuje snadné 
a rychlé upínání obrobků. 

Sada komfort

Sada komfort obsahuje navíc dvě 
malá pomocná pravítka a druhý svislý 
trn s upínacím excentrem a otočným, 
výškově nastavitelným raménkem s upí-
nacím šroubem. Tyto „nadstandardní“ 
prvky slou ží k upevnění zejména roz-
měrnějších obrobků, zatímco stan-
dardní výbava je určena pro bezpečné 
řezání malých a krátkých kusů, a to jak 
pro kolmé, tak i pro šikmé řezy, přičemž 
obrobky jsou fixovány tak, že jsou se-
vřeny mezi oběma pravítky. Hrany obou 
pravítek jsou pro zvýšení účinnosti fixa-
ce opatřené profily z měkkého plastu.

Různé délky upínacích ramen a od-
povídající velikosti upínacích matic 

(v T-drážce formátovacího stolu) umož-
ňují použití upínací soupravy na stan-
dardně na trhu nabízených formátova-
cích pilách od většiny známých výrobců. 
Je pouze nutné specifikovat typ formá-
tovací pily.
Souprava se vyznačuje vysokým stup-
něm univerzálnosti. Upínací svislý trn 
s otočným, výškově nastavitelným ra-
ménkem lze používat i samostatně pro 
upínání obrobků ve spojení s pravítky, 
které jsou původní součástí formátova-
cí pily. Systém má ale i další výhody. 
Jelikož pravítka jsou zhotovena z běž-
ného multiplexu, po jejich opotřebení 
si každý truhlář dokáže vyrobit nová. 
Stejně tak si může zhotovit i speciál-
ní pravítka jiných tvarů podle vlastní 
potřeby a charakteru výroby tak, aby 
zůstala zachována základní podstata 
přípravku: udržet ruce mimo nebez-
pečnou zónu.

Kontakt na vyžádání

S bezpečnostní sadou můžeme řezat i velmi malé dílce a přitom ruce zůstávají mimo dosah nebezpečné zóny

Upínací trny lze používat i samostatně ve spojení s pravítky, která jsou součástí formátovací pily
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