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technologie

Technologie horkovzdušného nalepo-
vání hranovacích pásek s koextrudova-
nou tavnou vrstvou vznikla před lety jako 
levnější alternativa tehdy poměrně drahé 
technologie nalepování pomocí laseru. 
Mezi prvními ji na svých olepovačkách 
představila společnost Homag. I když 
první reakce konkurence na tuto novin-
ku byly poněkud rozpačité až skeptické, 
během několika let velká část renomo-
vaných výrobců přijala tuto alternativu 
jako perspektivní trend a zařadila hor-
kovzdušné olepování do svého portfolia 
(Biesse, Brandt, Cehisa, Felder, Fravol, 

SCM aj.). Naopak někteří jiní výrobci 
zvolili svoji vlastní „alternativní“ cestu, 
jako např. IMA (systém Imalux) nebo 
Holz-Her, který přišel s NIR systémem 
založeným na tepelném záření blízkém 
infračervenému. 
Nicméně horký vzduch, ať už jsou jeho 
výhody či nevýhody jakékoliv, stále zůstá-
vá ve hře a majitel patentu, německá 
společnost Schugoma, pokračuje se 
svými partnery ve vývoji dalších možností 
využití. Jednou z posledních je nalepo-
vání „laserových“ hran i na tvarové dílce.
První variantou je ruční nalepování pomo-
cí přenosné ruční olepovačky nebo 
stolní olepovačky s ručním vedením 
dílců. Základem je v obou případech hor-
kovzdušný agregát (0,85–2 kW podle 
typu) a univerzální mobilní olepovací 
jednotka (8–10 kg podle typu) s přítlač-

ným válečkem a horkovzdušnou tryskou, 
která usměrňuje proud horkého vzduchu 
(cca 200 °C) na lepicí tavnou vrstvu hra-
novací pásky. Vzduch je z agregátu do 
jednotky přiváděn flexibilní hadicí.
Ruční olepování je založeno na stejném 
principu, jako u všech známých přenos-
ných ručních olepovaček. Aplikační jed-
notka se osadí vodicí plochou se dvěma 
rukojeťmi (součást příslušenství) pro ruční 
vedení jednotky po opracovávaném dílci.
V případě stolní olepovačky je aplikační 
jednotka integrována do pracovního sto-
lu stroje, kde nahrazuje standardní jed-
notku na EVA lepidlo. Aplikační jednotce 
je předřazena podávací jednotka s pry-
žovými válečky pro posuv pásky a kapo-
vacími nůžkami. Přítlak dílce k hranovací 
pásce vyvíjí obsluha při ručním vedení 
dílce.

V DM 9/2015 vyšel reklamní článek s názvem „Elegantný LASER verzus HORÚCI VZDUCH – iný 
pohľad“ (autor: Ing. Pavol Král), který pojednává o energetické náročnosti nalepování tzv. laserových 
hran pomocí horkého vzduchu patentovaným systémem Schugoma Hot Air. Následně v DM 11/2015 
vyšla reakce výkonného ředitele společnosti SGM SCHUGOMA GmbH Christofa Schulte-Göbela, 
který se vyhrazuje vůči některým podle jeho slov „nepravdivým anebo zavádějícím“ informacím…

Lze nalepovat „laserové“ hrany 
i na tvarové dílce?
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Univerzální horkovzdušná olepovací jed-
notka pro nalepování „laserových“ hran

Stolní olepovačka pro tvarové olepování s integrovanou horkovzdušnou olepovací 
jednotkou a horkovzdušným agregátem
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Kvalita nalepení hrany je samozřejmě 
v obou případech přímo úměrná citu 
a zručnosti obsluhy a technickým mož-
nostem, které tato technologie umož-
ňuje.
Druhou variantou je poloautomatic-
ká olepovačka pro tvarové olepování 
s automatickým posuvem dílců. Jedná 
se o inovovanou olepovačku Eclipse 
(Vitap), vybavenou nejen olepovací jed-
notkou, ale i frézovacím agregátem. Obě 
operace, tj. olepování i následné frézo-
vání přesahů, probíhají na jedno upnutí 
dílce. Inovace zařízení spočívá v osazení 
olepovací jednotky horkovzdušným agre-
gátem a aplikační jednotkou s přítlačným 
válečkem a horkovzdušnou tryskou.
Základ stroje tvoří nízký tuhý podstavec 
ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku. 
Na jednom jeho konci je posazena 
poloautomatická olepovací jednotka, 
na druhém konci frézovací jednotka. 
Uprostřed v rohu podstavce je umístěno 
otočné podpěrné dvojrameno s otáčecí 
podtlakovou přísavkou na konci, které 
nahrazuje pracovní stůl.
Olepovací jednotka je vybavena mecha-
nickým podávacím zařízením, které se 
skládá ze spodního kolečka s gumovou 

bandáží a horního pogumovaného mo-
toricky poháněného kolečka. Podávací 
kolečko posouvá olepovaný dílec rov-
noměrnou rychlostí a současně ho 
přitlačuje k nalepované pásce.
Frézovací jednotka na druhém konci 
podstavce slouží k odfrézování horního 
a spodního přesahu hranovací pásky 

při současném zaoblení pomocí horní 
a spodní frézky.
Poznámka: Naším cílem nebylo jakko-
liv hodnotit zde uvedené technologie 
nebo je srovnávat s jinými zařízeními či 
principy. Chtěli jsme pouze ukázat další 
možnou cestu vývoje horkovzdušného 
nalepování „laserových“ hran.

Aplikační jednotka s přítlačným válečkem a horkovzdušnou 
tryskou integrovaná v pracovním stole

Dílce jsou vedeny a k hraně přitlačovány ručně, stejně jako 
u klasického olepování EVA lepidly

Frézovací jednotka

Olepovačka Eclipse vybavená horkovzdušnou technologií Hot 
Air System

Olepovací jednotka s automatickým posuvem dílce



DM 4/2016

OLEPOVACÍ STROJE

OLIMPIC K360 T-ER1

| kompletní výbava
| předfrézovací a rožkovací jednotka
| dotykový LCD displej pro automatické přenastavení 
(0,5 – ABS 2 – nákližek)

OLIMPIC K560 HP

OLIMPIC K800

| 2 motorový rožkovač
| vysoká produktivita (posuv 18 m/min)
| plnohodnotné opracování 2 rádiusů ABS hrany R1-R2
| nový typ vaničky „SGP“ s horním dávkováním

Další stroje v nabídce:

SOLUTION MD

výhradní dovozce SCM pro ČR
www.panas.cz
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http://www.panas.cz
http://www.tkz.cz
http://www.okentes.cz

