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Společnost Felder představila novou 
vícevřetenovou vrtačku (tzv. kolíkovač
ku) vlastní konstrukce s typovým ozna
čením FD 21 professional, na níž lze 
opracovávat plošné dílce o maximál
ním rozměru 850x3000 mm a tloušť
ce 65 mm. Svařovaný stojan nese 
pracovní stůl z šedé litiny o rozměru 
900x380 mm se systémem skrytých 
čelních dorazů pro přesné přenasta
vování bočních pravítek. Stroj 
je osazen 1,5kW elektro
motorem a vrtací hlavou 
s 21 vrtacími vřeteny (11 
pravo a 10 levotočivých) 
s bajonetovým upínáním a se 
standardní roztečí 32 mm pro 
vrtáky o průměru maximálně 35 
mm (maximální hloubka vrtání je 
70 mm). Může být též doplněn 
sdruženými vrtacími hlavami pro 
vrtání otvorů pro nábytkové dveř
ní závěsy (miskové) pro systémy 

Blum, Hettich nebo Grass. Vrtací jed
notka je naklopitelná pomocí pneuma
tiky v rozpětí 0–90°. Ke stroji lze podle 
přání doobjednat široké příslušenství, 
pro nějž jsou na vrtačce vytvořena 
praktická úložná místa. Příslušenství 
nepřekáží při práci a přitom je stále 
po ruce. Jedná se např. o pravé a levé 
prodlou žené pravítko 1,5 m 
s posuvný
mi dorazy, 

s nimiž se zrychluje a zjednodušuje 
vrtání např. dlouhých řad otvorů, otvorů 
pro kování atd. Dále boční 90° pravítka 
pro efektivní vrtání příčných řad otvorů, 
úhlový doraz 45°, zadní příčný doraz, 
prodloužení stolu, zásobníky vrtáků aj. 
K dispozici jsou ve standardu 2 pneu
matické přítlačné válce, tento počet 
však lze na přání rozšířit.

Názorná videa najdete na you
tu.be/K_2_Kximxbw 
a youtu.be/HgFC_

kIcwTk.

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

Vícevřetenová vrtačka FELDER FD 21 professional

Úspěšná výrobní řada vertikálních 
vrtacích center EVOLUTION od firmy 
HOLZHER byla rozšířena o speciál
ní modely White Edition, které jsou 
vybaveny plovoucí licencí na soft
ware CAMPUS, umožňující přistupo
vat na něj z firemní počítačové sítě. 
Zabudované laserové měřidlo pro 
přesné měření délek obrobků je zde 
rovněž standardem.
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, 
mohou zvolit stroj EVOLUTION 7402. 
Toto frézovací a vrtací centrum je na
víc vybaveno vřetenem s 5,6kW moto
rem. Velké rozměry 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 požadav
kem na místo.

Zcela nový je stroj 
EVOLUTION 7405 
White Edit ion 
Connect. Paket 
Connect obsa
huje zcela nový 
výměník nástrojů 
pro speciální úhlový 
převod EVOLUTION. 
Vybavení speciál
n ích  modelů 
umožňuje vedle 
obvyklých CNC 
kompletních obro
bení také frézování 
kapes pro spojova
cí prvky Lamello 
Clamex v ploše 
(ve směrech X a Y) 
a v hranách dílců. 
Kromě toho disponuje šesti
místným zásobníkem nástrojů, ke
ramicky uloženým 7,5kW vřetenem 
s HSK upínačem, pracovními rozměry 
3200 mm ve směru X, 920 mm ve 
směru Y, hmotnost desek do 75 kg.
U všech modelů EVOLUTION je mož
né prostřednictvím automatického 
přizpůsobení nástrojů a bez dalšího 
přestavování zpracovávat materiály 
tloušťky od 8 do 70 mm. Osvědčený 

a plně automatický 
vakuový upínací systém je nyní 
již standardně vybaven energeticky 
úspornou ECO vývěvou a postará se 
tak o bezpečné a citlivé upnutí nej
různějších materiálů.

Výrobce: HOLZHER
Výhradní zastoupení pro ČR: 
PILART s.r.o. 

Vertikální vrtací centra EVOLUTION White Edition

http://www.felder-group.cz
http://www.pilart.cz
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Společnost GreMi KLIMA CZ, doda
vatel odsávací a odprašovací techniky, 
nabízí nyní svým zákazníkům u filtrač
ních jednotek GREFILT možnost vý
běru mezi podtlakovým nebo přetla
kovým systémem. Modulární systém 
GREFILT je navržen tak, že pro kaž
dou instalaci firma umí nabídnout oba 
systémy, a také velmi přesně spočítat 
jejich návratnost při předpokládaném 
provozu. Je tedy jen na uživateli, zda 
dá přednost modernímu, účinnější
mu a tiššímu podtlakovému systému 
GREFILT VAC nebo cenově přístup
nějšímu přetlakovému řešení.
Modulární systém filtračních jednotek 
GREFILT VAC je navržen pro filtraci od

sávaného vzduchu z prašných provozů 
zpracování dřeva, dřevotřísky a po
dobně. Filtrační jednotka je osazena 
hadicovými filtry, které odsátý vzduch 
přefiltrují a odpad oddělí do sběrné ko
mory. K filtračním jednotkám GREFILT 
VAC je k dispozici bohaté příslušenství, 
které umožňuje široké možnosti dalšího 
zpracování odsátého dřevního odpadu. 
Na vyčištění (regeneraci) filtru může být 
instalován buď systém mechanického 
oklepu vibračním motorem, systém 
impulsů stlačeného vzduchu – pulsjet 
nebo pneumatickomechanická rege
nerace. Výkon systému je snadno šká
lovatelný dostavbou dalších modulů, 
bez zhoršování již existující investice.

Filtrační jednotky GREFILT jsou plně 
kompatibilní s ostatními zařízeními od
sávacího systému GreMi. Provoz filtru 
a rychlost ventilátoru mohou řídit in
teligentní klapky SMARTeYe přesně 
podle aktuální potřeby provozu.
Výrobce a prodejce: 
GreMi KLIMA CZ, s.r.o.

Podtlakový systém GREFILT VAC

Výrobce olepovaček hran Fravol před
stavil novou výrobní sérii MASTER. 
Stroje jsou určeny k olepování dílců 
s tloušťkou do 45 mm ABS hranou 
a nákližky. V této výrobní řadě – kon
krétně u modelů Fravol M20023 
a Fravol M40023, je již v základu stroj 
osazen patentovaným rožkovacím ag
regátem SYNCRO PLUS, nahrazujícím 
kapovací jednotku. Opuštění klasické 
koncepce kapování se pozitivně pro
jevuje na výši pořizovacích nákladů, 
úspoře místa na dílně a snížení rizika 
poškození dílce.
Olepovačky série MASTER mají ma
sivní stojan, na kterém jsou upevně
ny jednotlivé jednotky, horní rolnový 
přítlak, mirrorbar a přehledný dotykový 
ovládací panel, vedle něhož je umístě
na optická závora. Posuv materiálu 
zajišťuje článkový dopravník doplněný 
o výsuvnou podpěru. Předfrézovací 
jednotka je osazena dvojicí fréz s dia
mantovými noži. Následuje nanášecí 
jednotka s vyhřívanou vaničkou o ka
pacitě 1 kg s možností reverzace pa
tentovaného teflonového nanášecího 
válečku. Zastřižení hrany nahrubo za

jišťuje 
pneu matická 
kapovací giloti
na. O přitlačení 
hrany k dílci se 
stará dvojice 
přítlačných vál
ců – první hnaný 
teflonový, druhý pogumovaný. Pro 
jednoduché přenastavení optimálního 
přítlaku je použit systém presetting. Po 
přítlačné jednotce následuje frézovací 
jednotka s šikmo uloženými vysoko
frekvenčními motory a s patentovaným 
systémem tvarových frézovacích nožů 
pro profil 0° + r 1–3 mm bez nutnosti 
výměny nástroje. Stejný systém tva
rového nástroje je použit i u další pa
tentované jednotky SYNCRO PLUS, 
která zajišťuje přesné kapování a zafré
zování rohů. O tom, zda má být přední 
a zadní hrana dílce pouze zakapována 
nebo orožkována, rozhoduje obsluha 
volbou funkce na hlavním ovláda
cím panelu. Za jednotkou SYNCRO 

PLUS jsou uloženy plošné cidliny 
s ofukem kopírovacích rolen a pneu
matickým odskokem ovládaným z hlav
ního panelu. Cidliny lze rozšířit o postřik 
čisticím kluzným roztokem.
Model Fravol M40023 je díky své 
délce 3240 mm osazen oproti mode
lu Fravol M20023 navíc rádiusovými 
cidlinami umístěnými před jednotkou 
SYNCRO PLUS. V případně potřeby 
lze oba modely řady MASTER vybavit 
namísto plošných cidlin lešticí jednot
kou včetně postřiku čisticím roztokem 
před lešticími kotouči, případně po
střikem antiadhezivním roztokem na 
vstupu.

Výrobce: Fravol
Prodejce: Braz Technologie, s.r.o.

Olepovačky hran Fravol série MASTER

Šetření elektrické energie je standard
Odsávací ventilátor je v naší dodávce standardně ovládaný frekvenčním měničem. Ten ovládá 
vstupní frekvenci motoru ventilátoru. Je potřeba si uvědomit, že už 20% snížení otáček motoru 
dokáže snížit spotřebu motoru o 59% oproti nominální hodnotě příkonu.

Citlivé nastavení frekvence podle aktuální potřeby odsávacího systému tak umožňuje výrazně 
upravit energetické nároky odsávacího systému.

Jakož i šetření tepla
Zajímavou součástí sestavy �ltrační jednotky je i klapka, automaticky reagující na venkovní 
teplotu. Zatím, co v horkých dnech veškerý odsátý vzduch vyfukuje do exteriéru, v chladném 
období zajistí zpětné vhánění vyčištěného a ohřátého vzduchu do interiéru dílny. Navíc vel-
kokapacitní textilní vyústky zajistí jeho přirozenou distribuci do prostoru, bez nepříjemného 
pocitu průvanu. Draze vytopené teplo si tak neodsajete „ven oknem“.

Ventilátory vlastní konstrukce
Filtry GREFILT jsou standardně dodávané s odsávacími ventilátory vlastní konstrukce a výroby 
GKR . Robustní rotor, ocelový plášť o síle 3 mm, optimalizovaný systém uložení anebo spolehli-
vý motor jsou prvky ověřeného agregátu s dlouhou životností.  

Podtlakový nebo přetlakový – výběr je na vás
A to úplně svobodný. Modulární systém GREFILT je navržen tak, že pro každou instalaci umíme 
nabídnout oba systémy, a také velmi přesně spočítat jejich návratnost při předpokládaném pro-
vozu. Je tedy jen na vás zda dáte přednost modernímu, účinnějšímu a tiššímu podtlakovému 
systému GREFILT VAC nebo cenově přístupnějšímu přetlakovému řešení.

podtlakový systém GREFILT VAC přetlakový systém GREFILT
 ✓ nižší hlučnost  ✓ nižší cena
 ✓ o 40% vyšší účinnost a tedy 

nižší energetická náročnosť
 ✓ jednoduchší konstrukce

 ✓ nižší riziko vzniku požáru
 ✓ vyšší životnost odsávacího agregátu

kWh
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http://www.gremiklima.cz
http://www.braz.cz


DM 7-8/2016

novinky

18

Firma IMA – materiál pro nábytkový průmysl s.r.o. se 
sídlem v Brzkově, dodavatel kašírovacích a obalo
vacích fólií, protitahových fólií, základovacích fólií, 
nábytkových hran a tenkého papíru, představuje 
bílou základovací fólii, která je určena k zalisování 
nebo zakašírování na MDF desky nebo dřevo
třískové desky. Tato fólie je dalším výrobkem 
švédské firmy Munksjo Paper, což zaručuje vy
sokou kvalitu. Fólie se vyrábí z bělené sulfátové 
buničiny a je impregnovaná pryskyřicí. Firma na ni 
poskytuje veškeré certifikace, jako je FSC CONTROLED 
WOOD, IOS deklarace, Test reporty.
Fólie slouží jako ideální základ pod barvu a její velkou vý
hodou je, že ji po nanesení na desku (zalisováním nebo 
zakašírováním) lze zbrousit, aniž by se zatrhávala vlákna. 
Fólie při broušení vytváří brusný prach a chová se jako 
dřevo nebo dýha, což vytvoří celistvý hladký podklad při
pravený k následnému nánosu pigmentové barvy, ať už 
v normálním či vysokém lesku.

Dá se v y u ž í t 
na jakékoli plochy k lakování, ať jsou 
to nábytkové dílce, dveřní pláště nebo obložení. Skladem 
je standardně fólie v provedení plošné gramáže 160 g/m2 

a zákazníkům je dodávána v rolích nebo ve formátech, v li
bovolném množství.
Výrobce: MUNKSJO PAPER
Výhradní zástupce: IMA – materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.

Bílá základovací fólie

Společnost Dřevoobchod K&C Karlovy Vary a.s. je dlou
holetým partnerem a prodejcem plošných materiálů ně
meckého výrobce, společnosti Pfleiderer, v České repub
lice. Novinkou v nabídce je nová struktura na materiálu 
HPL a to XTreme Matt, zhotovená pro eXTrémní nároky. 
Je eXTrémně odolná, eXTrémně mnohotvárná, eXTrém
ně krásná. Požadavek při vývoji této inovace společnosti 
Pfleiderer byl: vytvořit strukturu v kvalitě HPL, avšak lepší 
než kdykoliv předtím. XTreme Matt tak okouzluje optikou 
s dosud nebývalou enormní barevnou transparencí a hloub
kou a příjemně teplou, sametově měkkou haptikou. Ačkoliv 
matný, neodráživý povrch působí obzvláště jemně, ukazuje 
se, že tato struktura snese velké zatížení. Je velmi odol
ná a snadno udržovatelná. Teplý „měkký“ povrch vyzývá 
k dotyku – avšak nezůstávají na něm žádné otisky prstů 
ani mastné stopy. Odolnost proti poškrábání u struktury 
XTreme Matt zdaleka předčí srovnatelné matné povrchy. 

Struktura je odolná vůči běžným čisticím prostředkům. Jako 
jeden z mála výrobků svého druhu je struktura XTreme Matt 
použitelná pro aplikace postformingu.
Výrobce: Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH
Prodejce: Dřevoobchod K&C Karlovy Vary a.s. 

Pfleiderer struktura XTreme Matt

Okentěs, spol. s r.o., distributor padacích těsnění spodků 
dveří švýcarské společnosti PLANET GDZ AG, představuje 
světovou novinku – první venkovní bezbariérový padací práh 
odolný nárazovému dešti (nevyžaduje odvodňovací drážku). 
Toto speciální padací těsnění je určeno pro jednokřídlové 
vchodové a balkonové dveře dřevěné, kovové a plastové.
Nové padací těsnění Planet X3 těsní proti kouři (RD), má 
útlum hluku 48 dB, odolává nárazovému dešti – certifiko
váno ift Rosenheim 6A (250 Pa), klasifikace podle DIN EN 
12208, zkušební metoda podle DIN EN 1027, má obous
tranné spouš tění s automatickým vyrovnáváním při šikmé pod
laze. Výška těsněné spáry je 5–12 mm. Svislý i boční zdvih 
se reguluje inbusovým klíčem v rozpětí 3 mm. Nosný profil 

je z hliníku 22x30 
mm, těsnicí profil 
z kvalitního sili
konu. Těsnění je 
standardně k dis
pozici v délkách 
960, 1085, 1210, 
1335 a1460 mm. 
Zkrácení každé 
délky je možné ma
ximálně o 125 mm.
Výrobce: PLANET GDZ AG
Distributor: Okentěs, spol. s r.o.

Venkovní padací těsnění dveří PLANET X3

http://www.imaczech.cz
http://www.drevoobchod.cz
http://www.okentes.cz
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Společnost Dřevomateriál představuje inovativní systém 
posuvných dveří FLAT LINE, který je určen pro skříně 
a šatny, jejichž design je založen na bázi minimalistických 
hliníkových rámů. Spodní rámová hliníková lišta je oproti 
konkurenčním systémům viditelně užší a přesto spolehlivě 
zakrývá spodní kolečka. Tento systém tak nechá vyniknout 
výplni křídel v maximální ploše. Výplň mohou tvořit desky 
o tloušťce 4 nebo 10 mm. Důraz je kromě designu kladen 
také na praktičnost, a tak jsou madla FLAT LINE díky svému 
tvaru ideální pro zrcadla a barevná skla, kde je eliminováno 

znečištění výplní otisky prstů. Systém FLAT LINE je nabí
zen ve dvou povrchových úpravách, a to eloxovaný hliník 
a champagne. FLAT LINE díky ergonomickému designu 
poskytuje vynikající funkčnost a praktičnost a je určen nejen 
do moderních interiérů.

Výrobce: GTV
Prodejce: Dřevomateriál s.r.o.

Systém posuvných dveří FLAT LINE

http://www.drevomaterial.cz
http://www.imaczech.cz

