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Úspěšná výrobní řada vertikálních vr-
tacích center EVOLUTION od firmy 
HOLZ-HER byla u příležitosti veletrhu 
Holz-Handwerk 2016 rozšířena o jedi-
nečná řešení. Zvlášť speciální modely 
White Edition přesvědčí svojí techni-
kou, vybavením i cenou. Všechny 
speciální modely White Edition jsou 
vybaveny plovoucí licencí na software 
CAMPUS, která umožňuje přistupo-
vat na něj z firemní počítačové sítě. 
Zabudované laserové měřidlo pro 
přesné měření délek obrobků je tu rov-
něž standardem. Ideální je toto měřidlo 
například pro již známé materiály.
Výrobní řada EVOLUTION začíná stro-
jem EVOLUTION 7401 – vertikálním 
vrtacím centrem, u kterého je již sério-
vá vrtací hlava velmi dobře vybavena 9 
vertikálními a 6 horizontálními vrtacími 
vřeteny a jednou drážkovací pilou. Pro 
extrémní flexibilitu je možné volitelně 
využít i XL vrtací hlavu s až 22 vrtacími 
vřeteny a drážkovací pilou. Zákazníci, 
kteří si přejí použít frézovací stroj také 
k formátování, pro výřezy a kapsy, 
budou dokonale obslouženi strojem 
EVOLUTION 7402. Toto frézovací 

a vrtací centrum je navíc vybave-
no vřetenem s motorem 5,6 kW 
s velkým momentem. Velké roz-
měry obrobků s 2500 mm ve 
směru X, bez dodatečné opory 
desek, a také 920 mm ve směru 
Y, jsou další výhodou „malých“ 
strojů EVOLUTION 7401/7402. 
Kromě toho si vystačí s extrémně 
malým požadavkem na místo.
Zcela nově byl v Norimberku 
představen stroj EVOLUTION 
7405 White Edition Connect. 
Paket Connect obsahuje zcela nový 
výměník nástrojů pro speciální úhlo-
vý převod EVOLUTION. Vybavení 
speciálních modelů umožňuje vedle 
obvyklých CNC kompletních obrobe-
ní také vytváření frézovaných kapes 
pro spojovací prvky Lamello Clamex 
v ploše (ve směrech X a Y) a v hranách 
dílců. Kromě toho disponuje šestimíst-
ným zásobníkem nástrojů, keramicky 
uloženým vřetenem 7,5 kW s HSK upí-
načem, pracovními rozměry 3200 mm 
ve směru X, 920 mm ve směru Y, hmot-
nost desek do 75 kg. U všech modelů 
EVOLUTION je možné prostřednictvím 

a u t o -
m a t i c k é h o 
přizpůsobení nástrojů a bez dalšího 
přestavování zpracovávat materiály 
tloušťky od 8 do 70 mm. Osvědčený 
a plně automatický vakuový upínací 
systém výrobní řady EVOLUTION je 
nyní již standardně vybaven energetic-
ky úspornou ECO vývěvou a postará 
se tak o bezpečné a citlivé upnutí nej-
různějších materiálů.

Výrobce: HOLZ-HER
Výhradní zastoupení pro ČR: 
PILART s.r.o.

Inovovaná řada vertikálních vrtacích center EVOLUTION

U_pro je CNC obrábacie centrum, kto-
ré je navrhnuté pre poskytnutie maxi-
málnej flexibility opracovania panelov 
a masívneho dreva pri výrobe nábytku, 
dverí, okien a elementov pre nábytkár-
sky priemysel. Široká škála pracovných 
jednotiek či už v základnom vybavení, 
alebo z voliteľného príslušenstva nevy-
tvára obmedzenia pri akomkoľvek type 
výroby s garanciou vysokej produktivity 
a úrovne kvality opracovania. Otvorená 
štruktúra stroja je navrhnutá na zvýšenie 
precíznosti a štandardov spoľahlivosti 
počas opracovania bez akýchkoľvek 
vibrácií. Brushless motory s absolútny-
mi enkodérmi s pohybom na ozubnici 

s pastor-
kom na 

lineárnych 
vedeniach 
posky tu jú 

vysokú rýchlosť, akceleráciu a vý-
konnosť. Stroj vo svojej výbave môže 
obsahovať aj systém rýchleho automa-
tického nastavovania ideálnej pozície 
pracovného stola bez priameho zásahu 
obsluhy. Jeho vysokú variabilitu vyhoto-
venia potvrdzuje aj fakt, že stroj môže 
byť vyhotovený ako 3, 4 alebo 5-oso-
vý model. Elektrovreteno 3-osového 
modelu disponuje 9 alebo až 16 kW 
výkonným motorom so vzduchovým, 
alebo kvapalinovým systémom chla-
denia a HSKF systémom upnutia. Pre 
umožnenie celkového opracovania 
obsahuje aj vŕtaciu hlavu s 16 až 32 
nezávislými vretenami, pevným pílovým 
kotúčom v osi X a 10 miestny rotačný 
zásobník nástrojov. 5-osové elektrovre-
teno s výkonom 11 kW s HSK upína-
ním nástrojov je chladené kvapalinou. 
Pre zákazníkov s veľkou variabilitou 

pracovných operácií a vy-
užívania rôznych 

typov nástrojov 
v jednom pra-
covnom cykle 

stroj môže obsahovať ďalšie zásobníky, 
či statický na osi Y s 8 pozíciami, alebo 
rotačné pohybujúce sa po osi X s ka-
pacitou až do 24 pozícií a zároveň pre 
pílový kotúč s priemerom 350 mm na 
osi X. Vďaka dômyselnému prevedeniu 
otvorenej štruktúry stroj dokáže opraco-
vávať dielec až do šírky 1800 mm, dĺž-
ky 6200 mm a hrúbky 250 mm podľa 
zvolenej dĺžkovej varianty. Obsluha vie 
vďaka nezávislým pracovným plochám 
v ose X a Y nakladať dielce striedavo 
na jednu, či druhú stranu a tým ešte 
viac zvyšovať pracovný výkon stroja. 
Súčasťou stroja je aj riadiaci počítač 
obsahujúci ovládací softvér v sloven-
skom jazyku, ktorý požaduje minimál-
ne nároky na kvalifikovanosť obsluhy 
s možnosťou importovania ISO a DXF 
súborov priamo do stroja, databázou 
uložených pracovných operácií a mno-
ho iných pracovných funkcií uľahčujú-
cich obsluhu stroja.

Výrobca: Uniteam spa
Predajca: BRAS, s.r.o.

CNC obrábacie centrum Uniteam model U_pro 4/5

http://www.pilart.cz
http://www.bras.sk
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Zejména v univerzální zakázkové vý-
robě sehrávají 5osá CNC obráběcí 
centra stále důležitější roli. Co nejšir-
ší spektrum služeb musí být pokryto 
jen několika standardními nástroji, aby 
náklady na speciální pracovní jednotky 
a frézovací hlavy bylo možné udržet 
na co nejnižší úrovni. Společnost 
FELDER proto i v segmentu CNC ob-
ráběcích center své prémiové značky 
FORMAT4 neustále přizpůsobuje na-
bídku jednotlivých strojů a jejich výba-
vu potřebám svých zákazníků. Nové 
CNC obráběcí centrum profit H350 
pokrývá právě výše uvedené požadav-
ky a nabízí moderní 5osou technolo-
gii ve zvládnutelném objemu investic. 
Výkonné frézovací vřeteno umožňuje 
nezávisle na materiá-
lu dosáhnout vyni-
kajících výsled-

ků obrobení. Spolu s 18 individuálně 
volitelnými vrtacími vřeteny a integ-
rovanou drážkovací pilkou se profit 
H350 může pochlubit nekonečnou 
rozmanitostí obrábění a nejkratšími 
výrobními cykly.
Univerzální CNC obráběcí centrum 
profit H350 je vhodné pro efektivní 
výrobu jak nábytku, tak i oken a dveří, 
a to jak v sériové, tak v individuální 
kusové výrobě. Např. s verzí H350 
16.50, která je speciálně optimalizo-
vána pro velkoformátovou produkci, 
nabízí CNC centrum pracovní plochu 
5000 mm v ose X, 1580 mm v ose Y 
a 250 mm v ose Z. Podstavec (šasi) 
stroje je vyroben ze silnostěnných 
elektricky svařovaných ocelových pro-
filů. Maximální stability je dosaženo 
díky ocelovému žebrování podstavce. 
Pojízdný portál je v ose X poháněn 
s vysokou přesností na obou stranách 
přes ozubenou tyč s šikmými bombí-

rovanými zuby. 

Výkonné, kapalinově chlazené 12kW 
nebo 15kW frézovací elektrovřeteno 
(24 000 ot./min), standardní vrtací 
hlava s 12 vertikálními a 6 horizontální-
mi vrtacími vřeteny a drážkovací pilkou 
v ose X a maximální průchozí výška 
250 mm nad konzolami umožňují 
efektivní výrobu s nejtěžšími materiá-
ly. Až 30 pozic pro nástroje a možnost 
samostatné pozice pro pilový kotouč 
o průměru až 350 mm garantuje prak-
ticky neomezenou rozmanitost obrá-
bění a krátké výrobní cykly.
Přípravu výrobních podkladů pro CNC 
řízení usnadňují a zrychlí zbrusu nové 
programy F4design a F4solid. Obě 
možnosti lze upgradovat do různých 
úrovní dle potřeb výroby. Uživatelsky vel-
mi přívětivý software značky FORMAT4 
je dalším krokem k snadnému a intu -
itivnímu zadávání pokynů numericky 
řízenému stroji. Práce s CNC strojem 
se tak jak pro truhlářské konstruktéry 
v kanceláři, tak pro samotnou obsluhu 

stroje, stává více a více 
zábavou.

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

Portálové 5osé CNC obráběcí centrum FORMAT-4 profit H350

Spodní frézka ROJEK FSN 550A z ino-
vované řady INDUSTRY 9 je určena 
především pro profesionální truhlářské 
dílny. Správné vedení obrobku je za-
jištěno dvěma nastavitelnými hliníko-
vými pravítky umístěnými na masivním 
frézovacím krytu. Vyšší bezpečnost při 
frézování zajišťuje přítlak a kryt CPS. 
Již v základu je stroj vybaven podélným 
vozíkem CV 360 v délce 1,2 m. Hlavní 
stůl je masivním odlitkem vyrobeným 
z šedé litiny o rozměrech 1000x520 
mm, který lze rozšířit přídavným obou-
stranným prodloužením. Užitné vlast-
nosti frézky značně rozšiřuje možnost 
montáže přídavného podavače mate-
riálu.
Stroj je standardně osazen naklápě-
cí hřídelí (-5° až +45°) s průměrem 
30 mm (32, 35, 40, 50 mm) a otáč-

kami 3500, 6000, 8000, 
10 000 (12 500) 
ot./min, s elektro-
motorem o výko-
nu 5,3 kW (7,5 
kW). Zdvih hříde-
le je 142 mm, délka 
upínací části 140 mm 
(140/180/220 mm). 
Robustní konstrukce 
a kompaktní rozměry 
předurčují tento stroj 
k výrobě složených 
profilů v profesionál-
ních truhlářských pro-
vozech.

Výrobce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r.o.

Spodní frézka FSN 550A INDUSTRY 9

http://www.felder-group.cz
http://www.rojek.cz
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Firma GreMi KLIMA disponuje silným 
zázemím pro návrh a realizaci i těch nej-
větších projektů odsávání a odprášení, 
včetně zpracování dřevního odpadu. 
Vyvíjí a vyrábí systémy odsávání a spa-
lování dřevního odpadu. Pro stávající 
a nové zákazníky nedávno spustila nové 
webové stránky www.odsavani-filtra-
ce.cz, na kterých zdůrazňuje své boha-
té zkušenosti, četné reference, vlastní 
výrobní provoz, široké pokrytí České 
republiky a Slovenska, jakož i spolehli-
vý servis. Firma na stránkách upozor-
ňuje zákazníky mj. na nový produkt, 
kterým je kompaktní odsávací stanice 
SMALLBAG o půdorysném rozměru 
2500x850 mm a výšce 3000 mm, 
se 14 ks filtračních hadic (průměr 220 
mm, délka 1500 mm, celková filtrační 
plocha 15 m2) a s odsávacím agregá-
tem s elektrickým příkonem 3 kW, max. 
pracovním tlakem 2300 Pa a max. od-
sávacím výkonem 4300 m3/h.

Nové webové stránky GreMi KLIMA

CNC stroj Startech CN je novým kom-
paktním a ekonomicky velice zajímavým 
modelem vrtacího a drážkovacího stro-
je pro malé zakázkové výroby a středně 
velké provozy. Startech CN v číslech: 
více než 2x vyšší produktivita než 
tradiční vrtací stroj a minimální dispo-
ziční zástavba 4 m2. Tento stroj vyniká 
vysokou úrovní technického provedení 
s cílem nabídnout při nízkých pořizova-
cích nákladech maximální automatiza-
ci vrtání a komfortní obsluhu. Na stroji 
lze provádět následující technologické 
operace: vertikální vrtání průchozích 
a neprůchozích otvorů, horizontální 
vrtání do všech 4 pravoúhlých bočních 
ploch dílce, drážkování s integrova-
nou drážkovací pilkou v ose X.
Konstrukčně je stroj řešen pro obrábě-
ní dílců v horizontální poloze. Základem 
stroje je masivní ocelový svařenec, kte-
rý tvoří i nosnou plochu pro horizontál-
ně uložený pracovní stůl, jehož povrch 
je opatřen pertinaxovým materiálem 
s nízkým koeficientem tření. Toto řešení 
eliminuje riziko poškrábání obráběných 
dílců, jak během procesu polohování, 
tak i během samotného obrábění. Nad 
pracovní plochou je mostový suport, 
po kterém jezdí pracovní hlava. Pohyb 
v osách X, Y a Z je zajištěn pomocí vy-

soce přesných vodítek 
s pouzdry. Vrtání do 
dílce probíhá shora 
proti dílci jako u kla-
sických CNC strojů. 
Samotná pracovní 
hlava umožňuje 
osazení 7 na sobě 
nezávislých vřeten 
pro vertikální vrtání, 
2 nezávislých horizon-
tálních vrtacích hlav 
pro vrtání v osách X 
a Y a drážkovací pilky 
pro drážkování v ose X.
Polohování dílce (založení, 
mezioperační pohyby a posuv během 
obrábění) zajišťuje podtlaková upín-
ka, která je přímo řízená z NC řídicí 
jednotky podle pracovního programu 
s optimalizací pohybu. Přesná polo-
ha dílce při obrábění je zajištěna ver-
tikálním přítlakem a bočním přítlakem. 
Boční přítlak je manuálně stavitelný při 
zakládání dílce do stroje.
Ovládání stroje je realizováno pomocí 
barevného dotykového LCD disple-
je o velikosti 7 palců. Pro snadné zadá-
vání hodnot je vedle displeje umístěna 
alfanumerická klávesnice. Vytváření 
programů je pomocí parametrického 

progra-
mování s grafickým náhledem dílce. 
Startech CN disponuje grafickým prů-
vodcem programování, automatickou 
optimalizací vrtacích cyklů, automa-
tickou signalizací chyb nebo kolizních 
stavů, možnost ukládání programů a je-
jich opětovné vyvolání. Stroj je schopen 
obrobit dílec o max. rozměrech (šířka x 
délka x tloušťka) 800 x 3050 x 50 mm 
a dílec o minimálních rozměrech (š x d 
x t) 90 x 300 x 10 mm.

Výrobce: SCM Goup S.p.A.
Prodejce: PANAS, spol. s r.o.

Kompaktní vrtací a drážkovací centrum STARTECH CN

Výrobce a prodejce: GreMi KLIMA CZ, s.r.o.

http://www.gremiklima.cz
http://www.panas.cz
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Pro ještě dokonalejší optimalizaci 
uspořádání pracoviště nabízí Festool 
novou generaci elektrických rozbočo-
vačů. Nový SYS-PowerHub spojuje 
výhody běžného kabelového bubnu 
s osvědčeným systémem Systainerů 
Festool. 
230V zásuvky na vnější straně posky-
tují uživateli velké pole působnosti, 
protože mohou rychle a jednoduše 
napájet současně až čtyři elektric-
ká nářadí. Zásuvka uvnitř Systaineru 
umožňuje napájení menších zařízení. 
Například lze nabíjet chytré telefony 
nebo tablety, které jsou zde navíc 
chráněné před prachem a nečistota-
mi. Ještě větší bezpečnost zajišťuje 
kryt chránící proti stříkající vodě a in-
tegrovaná tepelná ochrana před pře-
tížením. Jakmile je SYS-PowerHub 
připojený k elektrické síti, signalizuje 
LED kontrolka na přední straně připra-
venost k použití. Kabel o délce 10 m 
umožňuje flexibilitu a mobilitu při roz-
vádění proudu jako kabelový buben, 

ale v tomto případě je možné kabel 
za účelem přepravy a uložení čistě 
uschovat dovnitř Systaineru. Uvnitř 
Systaineru je rovněž místo na potřeb-
né drobné díly nebo další akumulátory.
Firma Festool vyvinula svůj systém pro 
udržení pořádku tak, aby bylo možné 
vše sestavit individuálně podle potřeb 
řemeslníka, kombinovat a spojovat. 
Nový SYS PowerHub lze pro cestu 
na stavbu a ze stavby jednoduše kom-
binovat se SYS-Roll nebo SYS-Cart. 

Díky celkem dvěma vývodům pro ka-
bel nabízí SYS-PowerHub (i v uzavře-
ném stavu) možnost propojení s dal-
šími Systainery – i když je připojený 
k elektrické zásuvce.
Nový elektrický rozbočovač SYS 
PowerHub lze zakoupit od května 
2016 ve specializovaných prodej-
nách.

Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Nový elektrický rozbočovač SYS-PowerHub od firmy Festool

Firma Festool od ledna 2016 rozšířila 
svůj sortiment brusiva o brusivo pro 
ruční broušení v kvalitě Granat a Vlies. 
Přesvědčí vás dlouhou životností, vel-
mi flexibilní manipulací a vysoce kva-
litními pracovními výsledky. Festool 
nabízí pro každý druh použití vhodné 
brusivo pro ruční broušení. Jedná se 
tak o ideální doplnění ke strojnímu 
broušení pro všechny možné případy 
se špatně přístupnými povrchy, ne-
obvyklými profily a místy, kde si nelze 
poradit s bruskou. Brusivo Granat je 
univerzálně použitelné na barvy, tme-
ly, plniče a laky. Hodí se obzvlášť pro 
nejtvrdší podklady u moderních lako-
vacích systémů. Díky pojivu ze syn-
tetické pryskyřice a vysoce kvalitním 
zrnům z ušlechtilého korundu nedo-
chází k obávanému vylamování zrn, 
což zabraňuje vzniku rýh a škrában-
ců. Festool nabízí brusivo pro ruční 
broušení v různých tvarech a s různými 
zrnitostmi: jako brusný papír, brusné 
špalíky, houby a podložky. Brusný 
špalík se čtyřstrannou povrchovou 
úpravou umožňuje současné broušení 
více ploch. Na vyklenuté plochy, jako 
u silikonových spár nebo konkávních 

profilů, je vhodný kombinovaný brus-
ný špalík, který má jednu stranu 45 
stupňů a opačnou stranu zaoblenou. 
Nově vyvinutá brusná podložka se 
vyznačuje stejnoměrným výsledkem 
broušení. Nové brusné rouno je díky 
flexibilní tkanině skvěle tvarově přizpů-

sobitelné a je mimořádně vhodné na 
tvary, zaoblení a drážky. Festool tak 
nabízí pro každý druh použití vhodné 
brusivo pro ruční broušení.

Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Brusivo pro ruční broušení Granat a Vlies od firmy Festool

http://www.festool.cz
http://www.festool.cz
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Společnost Dřevoobchod K&C Karlo-
vy Vary a.s. je dlouholetým partne-
rem a prodejcem plošných materiálů 
německého výrobce, společnosti 
Pfleiderer, v České republice. Novinkou 
v nabídce je nová struktura přímé lami-
nace dřevotřískových desek Meandra 
– neuvěřitelně autentická, velmi příjem-
ná. Linie se táhnou jako přirozený říční 
tok… V kombinaci s novou strukturou 
Meandra působí dřevěné i jednoba-
revné dekory zcela novým, příjemným 
a viditelným účinkem. Především kla-
sické odstíny bílá, černá, šedá a od-
stíny magnolie zažívají enormní zvýšení 
hodnoty. Nepravidelně vedené linie se 
uplatňují zvlášť dobře na předních stra-
nách kuchyňského nábytku a vnitřního 
vybavení. Meandra spojuje půvabnou 
dynamičnost a nerovnost dřeva s hed-
vábným, citelným vjemem při dotyku. 
Působivá, proměnlivá na pohled a ci-
telně hluboká na dotyk. 

Struktura Meandra byla vyznamenaná 
cenou interzum award 2015 za vyso-
kou kvalitu výrobku.

Výrobce: Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH
Prodejce: 
DŘEVOOBCHOD K&C Karlovy Vary a.s.

Nová struktura na DTD – Meandra

Firma IMA – materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o. je výhradním zástupcem 
švédské firmy MUNKSJO PAPER pro 
Českou a Slovenskou republiku. Díky 
tomu jako jediná firma na našem trhu 
může nabídnout originální švédskou 
protitahovou fólii.
Novinkou je nehořlavá protitahová fólie, 
impregnovaná a speciálně chemicky 
upravená tak, aby mohla odolávat ohni. 
Byla testována v certifikované labora-
toři SP Technical Research Institute of 
Sweden a bylo prokázáno, že splňuje 
technická požární kritéria dle normy 

DIN 4102- 1 

v kategorii stupně hořlavosti B2. 
Nehořlavá protitahová fólie je ideální 
na stropní panely, obkladové desky, 
parkety a na plochy, kde jsou kladeny 
zvýšené požadavky na odolnost proti 
požáru. Standardně je v nabídce 50g 
fólie, ale v případě požadavku na větší 
množství je možno zajistit i vyšší gra-
máže. Samozřejmostí je, že na tuto 
fólii poskytujeme certifikace jako FSC 
CONTROLED WOOD, IOS deklarace 
a Test reporty.

Výrobce: MUNKSJO PAPER
Výhradní zástupce: 

IMA – materiál pro 
nábytkový průmysl 

s.r.o.

Nehořlavá protitahová fólie 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 2016.
Pro více informací pište na: 

 cz@drevmag.com,
 sk@drevmag.com.

http://www.drevoobchod.cz
http://www.imaczech.cz

