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Modelem PRATIX S reaguje SCM 
Group na dnešní trendy, kdy i men-
ší živnostníci z důvodu konkurence-
schopnosti pořizují CNC technologie. 
Nestingové technologie v součas-
né době zažívají v ČR významný 
vzestup. Nesting nahrazuje operaci 
řezání produktivnějším frézováním 
a následné operace vrtání a drážko-
vání jsou prováděny v rámci jednoho 
pracovního cyklu bez nutnosti zásahu 
obsluhy. 
PRATIX S je ideálním řešením pro fir-
my, které řeší běžné obrábění ploš-
ných materiálů na bázi dřeva, plastů 
či lehkých slitin kovů. Předností stroje 
je minimální prostorová náročnost, 
PRATIX S je navržen tak, aby zabíral 
cca ½ plochy potřebné pro standardní 
CNC stroje. Úspora místa je dosaže-
na díky absenci obvodových ochran 
(ohrada, fotobuňky, koberce, apod.). 
Díky tomu je možné, aby se obsluha 
stroje volně pohybovala okolo stroje 
i během obrábění. Podtlakové pum-
py jsou uloženy uvnitř stroje. K pra-
covnímu stolu lze přistupovat i ze zadní 
strany stroje!
Univerzálnost a velkou variabilitu za-
jišťuje řešení hliníkového rastrového 
multifunkčního stolu pro použití roz-
ličných typů těsnících systémů, jako 
gumové kruhové těsnění, stavebnico-
vý systém a podtlakové upínky. Otvory 
pro přívod podtlaku jsou rozmístěny 
v rastru 120 mm, uzavírají se patento-
vaným systémem magnetických uzá-
věrů s rychlým vyjmutím/vložením. 
Dále je možné vybavit stroj vysouvatel-
nými zarážkami po obvodu stolu, které 
přesně polohují dílec a poskytují přes-
ný fixní bod. Produktivitu stroje podpo-

ruje možnost 
práce na stroji ve střída-
vém pracovním cyklu (pendl systém). 
PRATIX S je vyráběn v rozměrových řa-
dách S12, S15, S18, S22. Nejmenší 
pracovní rozměr stroje je délka x šířka 
(hloubka) 2486x1255 mm a největ-
ší 4286x2155 mm. U všech řad je 
maximální výška obrobku 150 mm. 
Pracovní elektrovřeteno o výkonu 6,6 
kW, 9,5 kW nebo 15 kW s úpravou 
pro možnost upínání pracovních 
úhlových hlav. K univerzálnosti stroje 
přispívá možnost doplnění vřetene 
o 4. osu. Vrtací hlava: 7 nezávislých 
vřeten pro vertikální vrtání s možnos-
tí rozšíření o další vertikální vřetena, 
horizontální vřetena a drážkovací pil-
ku v ose X. Standardním vybavením 
je 8–19polohový boční zásobník (dle 
řady stroje) umístěný napravo od pra-
covního stolu.
Součástí stroje je řídící PC, které je 
umístěno vně stroje a mobilní ovládací 
pult se 17” barevným monitorem, klá-
vesnicí s myší. Pro komfortní a rychlou 
obsluhu stroje slouží kabelový ovladač, 
který může být s barevným dotykovým 
7” displejem. Umožňuje rychlý přístup 
k funkcím úprav rychlosti posuvu, ma-
nuální pohyb os X, Y, Z, uvolnění/up-
nutí nástroje, zdvih odsávacího koše, 
bezpečnostní stop tlačítko. 
PRATIX S lze doplnit o systém vyvážení 
desek na levou stranu s následnou ná-
vazností vynášecího pásového do-

pravníku. 
Tímto dostáváme plně 
automatické vyprazdňování stroje. 
Dále je možno PRATIX S nakonfigu-
rovat jako kompletní nestingovou obrá-
běcí linku, kdy je stroj doplněn vpravo 
o zdvihací plošinu a zakládací ra-
meno s přísavkou. Zakládací rameno 
automaticky zakládá desku ze zdvihací 
plošiny na pracovní stůl stroje.
Ovládací software na nejmodernější 
bázi, kde je kladen minimální nárok 
na kvalifikovanost obsluhy. Uživatelské 
rozhraní umožňuje programování stro-
je bez znalosti příkazových kódů pro 
jednotlivé operace. Windows a ikony 
zobrazené na monitoru vedou obsluhu 
logicky přes jednotlivé kroky potřeb-
né k vyvolání požadovaných funkcí 
obrábění. K jednoduchosti přispívají 
grafické ikony a nástroje pro vytvoření 
požadovaného pracovního programu. 
Jednoduchá správa nástrojů s detail-
ní definicí každého nástroje. Možnost 
tvorby maker – slučování pracovních 
cyklů. Kreslicí funkce na bázi CADu, 
grafická nápověda, možnost importu 
formátů v DXF.

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

CNC obráběcí centrum PRATIX S pro nestingovou výrobu

Okenní závěs EXPERT 13,5 DZ PH 
je seřiditelný ve třech směrech (v ose 
X a Y ± 2 mm, v ose Z 0–3 mm, ma-
ximální možné vyšroubování svorníků 
5 mm) pro vrchní větrací křídlo (venti-
lačku) špaletového okna. Svým prove-
dením zabezpečí křídlo proti bočnímu 
(vodorovnému) pohybu (proti vysaze-
ní). Aby se horní díl závěsu nemohl 
vysunout, je zajištěn pomocí malého 
šestihranného šroubu, který vrchní díl 
pevně „ukotví“. 

Únosnost pro jeden závěs je 17,5 kg. 
Závěsy jsou nabízeny v pravém i v le-
vém provedení.
Neustále je rozšiřován také sortiment 
kovových návleků vhodných pro všech-
ny typy závěsů Expert 13,5.

Výrobce a prodejce: 
TKZ Polná, spol. s r.o.

Okenní závěs EXPERT 13,5 DZ PH s ochranou proti vysazení

http://www.panas.cz
http://www.tkz.cz
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Pro potřeby středních a větších pro-
vozů je určen nový model olepovacího 
stroje SOLUTION MD (SCM Group 
– divize STEFANI). Stroj vyhoví jak 
požadavkům na rychlé a flexibilní pře-
nastavení v zakázkové výrobě, tak i ka-
pacitním požadavkům v sériové výrobě 
při vícesměnném zatížení. Olepovat 
lze dílce o tloušťkách 10–60 mm hra-
nami od 0,4 mm do 3 mm (ABS, PVC), 
případně nákližky do max. tloušťky 
15 mm (22 mm na přání). Rychlost 
posuvu je plynule nastavitelná od 10 
do 25 m/min. Podávací systém může 
být opatřen horním přítlačným ře-
menem. Vysoká kvalita opracování je 
dosažena díky plně elektronickému 
přenastavení frézovacích a cidlino-
vých nástrojů, které mohou být sou-
časně opatřeny až 3 rádiusy (např. 
R1–R1,5–R2). Zaoblovací (rožkovací) 
jednotka je v provedení se 2 nebo 4 
motory. 4motorová verze nabízí mož-
nost automatické změny mezi dvěma 
rádiusovými hranami (např. R1–R2). 
Olepovat tak lze všechny typy a roz-
měry běžně dostupných hran (vč. le-
sklých hran s ochrannou folií). Velkou 
inovací prošla zóna nanášení lepidla. 

Za po-
zornost stojí zej-
ména nová vanička SGP, která na-
náší lepidlo pomocí válečku, přičemž 
tavící vana je umístěná nad válečkem. 
Předchází se tím zapékání a před-
časnému stárnutí lepidla. Speciální 
povrchová úprava válečku v kombina-
ci s jeho velkým průměrem zaručuje 
rovnoměrnou a tenkou lepenou spáru 
při jakékoliv tloušťce dílce. Množství le-
pidla nanášeného na dílce je na přání 
regulovatelné elektronicky. Používat lze 
granulované lepidlo typu EVA i PUR. 
Změna barvy nebo typu lepidla je 
rychlá a snadná, protože celý zbývající 
obsah vaničky je možné automaticky 
vypustit do odebírací nádobky. 
Nad vaničku je navíc možné současně 
osadit max. 2 předehřívací systémy: 
PU BOX L – pro PUR lepidlo v blo-
cích (2 kg) anebo násypku na EVA le-

pidlo v granulích. 
PUR lepidlo v blocích je odtavováno 
postupně a zbývající nespotřebovanou 
část lze kdykoliv vyjmout a uložit pro 
pozdější použití. Alternativně je k dis-
pozici i systém bezespárového lepení 
pomocí horkého vzduchu AirFusion.
Ovládání stroje je snadné a intuitivní 
přes velký barevný panel s dotykovou 
LCD obrazovkou, kde jsou přehledným 
způsobem zobrazeny aktuálně nasta-
vené hodnoty a parametry. Součástí 
řídíciho systému je i statistika výroby 
(počet dílců, olepené metry hran, 
motohodiny) a zobrazení upozornění 
k provedení údržby.

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

Olepovačka SOLUTION MD pro flexibilní a produktivní dokončování hran

Formátovací pily PANHANS se prá-
vem řadí mezi vysoce profesionální 
stroje. Společnost Panhans má 
v Německu tradici již 100 let. Pila 
je určená k extrémnímu zatížení do jed-
no i více směnných provozů. Vhodná 
pro formátování velkoplošných formátů 
desek, ořezávání panelů, příčné i po-
délné řezání masivního dřeva včetně 
řezů pod úhlem a to v obou náklonech. 
Formátovací pila model V91 nabízí 
již ve standardu naklápění pilové-
ho kotouče na obě strany +45,5° 
/ -45,5°.
Ovládání pomocí přehledné dotykové 
obrazovky 5,7“ v horní části stroje. 
Plně motorické pravítko na pravé 
straně s řeznou šířkou 1250 mm 
nebo volitelně až 1500 mm. Přesný 
chod bez vůle po celé délce formátova-
cího vozíku na vytvrzených broušených 
ocelových tyčích. Pevný, ale přesto leh-
ký příčný vozík vyrobený z konstrukční 
oceli s podpěrným válečkem na vněj-
ším konci a upevňovacím systémem 

Quick-Lock pro 
snadné a rychlé 

uchycení hliníkového 
pravítka na levé straně. Pravítko pro 
příčný řez na příčném vozíku je opatře-
no přesnou stupnicí a lupou, telesko-
pické rozšíření až na 3200 mm, se 2 
pevnými dorazy bez vůle s možností 
osazení digitálním měřením. 
Plynulá regulace otáček pilového 
kotouče v rozsahu od 1000 do 6000 
ot./min. Z bezpečnostních důvodů je 
stroj vybaven automatickým omezením 
otáček pro kotouče s průměrem větším 

než 400 mm. 
Vyklápěcí a otočný 
kryt pro pilové k o t o u č e 
až do Ø 500 mm. Automatické spou-
štění motoru hvězda-trojúhelník a au-
tomatická motorová brzda. Délka řezu 
formátovacího stolu 3200 mm nebo 
3800 mm. Výška řezu max. 172,5 mm 
při 90°, 120 mm při +45,5°, 90 mm 
při -45,5°.

Výrobce: PANHANS 
Výhradní dovozce do ČR: 
PILART s.r.o.

Formátovací pila PANHANS V91

http://www.panas.cz
http://www.pilart.cz
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Lídr ve výrobě nejmodernějších ná-
strojových systémů společnost LEITZ 
připravila pro jedno z hlavních témat 
nadcházejícího veletrhu LIGNA 2017 
v Hannoveru „Zpracování plastů a kom-
pozitů“ jednoznačné řešení: úplně 
novou konstrukci pilového kotouče 
BrillianceCut, který je určen pro ře-
zání transparentních plastů v nejvyšší 
kvalitě řezu bez potřeby dalšího za-
čisťování. Jedná se zejména o mate-
riály na bázi polymethylmethacrylátu 
(PMMA) nebo na bázi polycarbonátu 

(PC). Výborné vlastnosti tohoto pilové-
ho kotouče jsou dosaženy především 
tuhým tělesem kotouče s novým tva-
rem laserových ornamentů vyplně-
ných speciálním tlumícím plnivem 
a inovativní geometrií tvrdokovových 
zubů s konvexním tvarem boků zubu 
a přísnější třídou tolerance pro rovin-
nou házivost, které zabezpečují kvalitně 
nařezanou hladkou hranu bez vyštípání. 
Kromě vysoké kvality řezu se pilový ko-
touč vyznačuje také extrémně nízkou 
hlučností. Pilový kotouč bude dodáván 

v průměrech 300, 350, 380, 400 
i 450 mm. Testování nové konstrukce 
probíhalo na pilách značek Holzma, 
Schelling a Felder, při kterém se uká-
zalo, že pilový kotouč BrillianceCut 
lze také úspěšně používat na řezání 
Corianu a Varicoru, dále kompaktních 
desek (HPL), sendvičových materiálů 
(Alucobond a Dibond) nebo kompozit-
ních desek (Rauvisio Crystal).

Výrobce: LEITZ GmbH
Distribuce v ČR a SR: LEITZ-nástroje s.r.o. 

Formátovací pilový kotouč pro řezání transparentních plastů LEITZ Brilliance Cut

Hluboká povrchová struktura Meandra, kterou na konstrukč-
ních deskách představila společnost Pfleiderer, napodobuje 
přirozenou strukturu dřeva. Vyniká příjemným hedvábným 
pocitem na dotek. V kombinaci se strukturou Meandra pů-
sobí jednobarevné i dřevěné dekory zcela novým, příjemným 
a viditelným účinkem. Především klasické odstíny bílá, černá, 
šedá a odstín magnolie zažívají enormní zvýšení své hodnoty. 
Nepravidelně vedené linie se uplatní zvlášť dobře na před-
ních plochách kuchyňského nábytku a vnitřního vybavení. 
Meandra spojuje půvabnou dynamičnost a nerovnost dřeva 
s hedvábným, citelným vjemem při dotyku. Působivá, pro-
měnlivá na pohled a citelně hluboká, příjemná na dotyk – má 
k přírodě nebývale blízko. Dá se kombinovat s programem 
dekorů sestaveným speciálně pro tuto strukturu pro desky 
DecoBoard s přímou laminací na různých nosných mate-
riálech (DTD, MDF, laťovka, překližka, multiplex, voštinové 
desky aj.) ve formátu 2800x2100 mm a pro vysokotlaké 
lamináty Duropal – HPL ve formátu 2800x2070 mm nebo 
5600x2070 mm a v tloušťkách 0,8, 1 a 1,2 mm. V základní 
nabídce je 8 barevných variant od bílé po černou a 10 dře-
věných dekorů. Možno však nabídnout v rámci všech DST 
dekorů kolekce 2017–2020.

Výrobce: Pfleiderer
Prodejci: viz www.pfleiderer.com

Struktura Meandra – neuvěřitelně autentická, přirozeně působivá

http://www.leitz.cz
http://www.pfleiderer.com
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Společnost IMA – materiál pro nábyt-
kový průmysl s.r.o. je dodavatelem pře-
devším kašírovacích a obalovacích fólií, 
protitahových fólií, základovacích fólií, 
nábytkových hran, ABS hran a tenké-
ho papíru. V rámci rozšíření a doplnění 
sortimentu se před časem zaměřila i na 
oblast lepení. Svým zákazníkům nabízí 
celou škálu lepidel tavných, disperz-
ních, kontaktních či PUR lepidla. Mezi 
nimi např. kontaktní aerosolová lepidla 
AG  KONTAKT a AG  KONTAKT+. 
Jedná se o vysoce kvalitní lepidla zej-
ména pro truhláře. AG KONTAKT je 
rychle vytvrzující lepidlo s dobrou te-
pelnou odolností. Je vhodné na lepe-
ní různých materiálů, jako jsou dřevo, 
DTD, MDF, lepenky, podlahové krytiny, 

tvrdé plasty a různé kovy nebo plechy, 
pěny, textilie a další porézní i neporézní 
materiály. Tepelná odolnost lepidla je 
do 105 °C. AG KONTAKT+ je vyso-
ce výkonné lepidlo s vysokým podí-
lem sušiny, díky němuž je možno jej 
použít na lepení všech druhů laminací 
nebo hrubších dekorativních povrchů. 
Má vynikající pevnost a silný lepený 
spoj. Další využití je stejné jako u AG 
KONTAKT. Tepelná odolnost lepidla je 
až do 131 °C. Obě lepidla firma nabízí 
ve dvou různých baleních. Jedna va-
rianta je v 500ml spreji, druhá varian-
ta v 17kg tlakové nádobě. Výhodou 
u obou variant je velmi jednoduchá 
aplikace stříkáním. Lepidla i ostatní 
materiály jsou standardně skladem.

Prodejce: IMA-materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o.

Kontaktní aerosolová lepidla AG KONTAKT a AG KONTAKT+

Míra odporu při pohybu nábytkových 
rolet při horizontálním posuvu je dána 
třením mezi vodicí lištou a roletkovým 
profilem. Třecí odpor je definován ne-
jen vlastnostmi použitých materiálů, 
ale i velikostí roletkového pancíře, jeho 
hmotností nebo typem posuvu (do šne-
ku či za záda). U větších rozměrů skříní 
se pro snížení odporu používá speciální 
mazací přípravek, který se aplikuje při 
montáži skříně. Je ovšem třeba použít 
vhodný přípravek v optimálním množství 
a správně ho aplikovat.
Firma REHAU přichází nově na trh 
s vodícími systémy, které jsou již 

z výroby optimálně předmazány. Na 
trh se tak dostávají roletkové kom-
ponenty s optimálními  kluznými 
vlastnostmi, které nevyžadují žádné 
dodatečné úpravy pro zlepšení cho-
du roletkového pancíře. Kvalita otvírání 
a zavírání čelních ploch nábytkovou 
roletkou s horizontálním posuvem je 
srovnatelná s posuvnými dveřmi, při-
tom jsou ovšem zachovány výhody, 
které nabízejí roletkové systémy – pře-
devším neomezený přístup k celé čelní 
ploše po otevření skříně.

Výrobce: REHAU

Ještě komfortnější posuv nábytkových rolet

Nabídku klasických dveřních závěsů 
Cemom Moatti rozšiřují v poslední době 
velmi oblíbené skryté závěsy, které jsou 
při uzavření dveřního křídla neviditelné. 
V Dřevařském magazínu byly již dříve 
představeny skryté závěsy ESTETIC 
40 pro lehké interiérové bezfalcové 
dveře a ESTETIC 100 pro těžké do-
movní dveře. Nyní řadu skrytých závěsů 
Cemom Moatti doplňuje nový ESTETIC 
80/A – oboustranný (pravolevý) skrytý 
závěs, nastavitelný ve třech směrech – 
vertikálně ±2 mm, horizontálně ±2 mm 
a nastavení hloubky ±1 mm. Je testován 
až na 400 000 cyklů otevření a zavření 
při zatížení 80 kg. Ke každému závěsu 

jsou dodávány 4 přední krytky v přísluš-
ném barevném odstínu.
Barevné  provedení: chrom satin 
8060, nikl satin 8054, bílá 9016 a čer-
ná 9005.
Rozměry závěsů: celková výška 111,5 
mm, šířka 29 mm, hloubka 36 mm
Zatížení závěsů: Na dveře šířky 80 
cm do hmotnosti křídla 84 kg můžeme 
použít 2 závěsy, do hmotnosti křídla 
96 kg 3 závěsy a do hmotnosti křídla 
106 kg 4 závěsy.
Balení: 2 ks v krabičce 

Výrobce: Cemom Moatti (Francie)
Distribuce: Okentěs, spol. s r.o. 

Skryté závěsy ESTETIC 80/A s krytkami pro bezfalcové dveře

http://www.imaczech.cz
http://www.rehau.cz
http://www.okentes.cz


DM 4/2017

„jsme stále s Vámi“

Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce

My a Pfl eiderer

  více informací na 
 www.drevoobchod.cz

 Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
 Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 001
 Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
 Oldřichov  - Oldřichov 227, 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 326 727 194

 Klatovy - Plzeňská 925, tel. 376 310 535
 Chomutov - Luční 4779, tel. 474 624 291
 Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
 Plzeň - Borská ul. (areál Škoda) , tel. 378 139 135

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

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

