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Pro přesné vrtání hlubokých otvorů

Zajímavou nejen pro výrobce dřevěných schodišť, ale také celé řady 
nejrůznějších speciálních a mnohdy již téměř zapomenutých produk-
tů (jako je např. dřevěné potrubí a jiné), by mohla být jednoduchá 
vrtací „stolice“ s horizontálně upevněnou vrtačkou, využitelná jak 
při dílenském zpracování, tak i při montážích. Při použití speciálních 
vrtáků a jejich příslušenství umožňuje velmi přesné vrtání i hodně 
hlubokých respektive dlouhých otvorů, v případě zmíněného potrubí 
až do třímetrové délky a navíc pod různými úhly. Autor: Ing. František Novák

Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv výrobce

Předmětná vrtací „stolice“ je určená 
pro použití v kombinaci se švýcarským 
systémem univerzálních vrtáků (s vymě-
nitelnými středicími hroty, středicími vr-
táky nebo vodicími čepy), vyráběných 

ve dvou typových řadách z chromo-
vé oceli ve standardních průměrech 
15–130 mm, které jsou již více jak 10 
let nabízeny mimo jiných také na čes-
kém a slovenském trhu. A to spolu se 

zvláštním příslušenstvím, kterým jsou 
pro případ potřeby vytvoření hlubokých 
otvorů speciální cca 700–1500 mm 
dlouhé prodlužovací stopky vrtáků, kte-
ré lze aplikovat na nástroje do průměru 

Spojením jednoduché vrtací „stolice“ s horizontálně upevněnou vrtačkou, vrtáku z chromové oceli s vodicím hrotem a jeho 
700–1500 mm dlouhé prodlužovací stopky lze např. průběžně provrtat až 3 m dlouhé sloupy
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50 mm s pevnou stopkou, opatřenou 
na konci vnitřním závitem.

Vlastní vrtací „stolice“ pak přestavuje 
jednoduché zařízení, jehož základ tvoří 
speciální horizontálně uložený vodicí 
trámec, opatřený pojezdovým supor-
tem s upnutou vrtačkou a vodicím res-
pektive stabilizačním sloupkem vrtáku, 
který při posunu do vrtu prochází rotu-
jící objímkou tvořenou kuličkovým ložis-
kem. Vodicí trámec se jedním koncem 
(na straně vodicího sloupku) upevňuje 
k boku pracovního stolu a druhý konec je 
podpírán výškově stavitelnou teleskopic-
kou nohou. Upevnění trámce k pracov-
nímu stolu je provedeno pomocí šroubů 
a speciálního držáku sestaveného ze 
dvou částí vzájemně spojených klou-
bem. Prostřednictvím tohoto držáku je 
možné (po uvolnění aretačních šroubů) 

přizpůsobit polohu trámce a tím i samot-
ného vrtáku profilu vrtaného materiálu, 
místu požadovaného vrtu a v neposlední 
řadě i směru, jakým má být vrt veden. 
V prvním a druhém případě změnou výš-
ky trámce ve směru nahoru či dolů nebo 
jeho pootočením v ose (kolmé na boční 
hranu stolu) napravo či nalevo v rozmezí 
0–45° a v případě směru vrtu vychýle-
ním opačného konce trámce do stran 
rovněž v rozmezí 0–45°. K vymezení 
přesné horizontální roviny (po předcho-
zím nastavení polohy) slouží zabudovaná 
strojní vodováha . Posuv vrtačky dopředu 
a zpět zajišťuje pojezdový suport ovlá-
daný mechanicky pákovým kolem. Při 
celkovém (průběžném) provrtávání prvků 
delších jak 1500 mm (max. délka stop-
ky) je podle výrobce možné vrt dokončit 
po otočení kusu z druhé strany, a to se 
zajištěním nejen vysoké přesnosti, ale 

i kvality povrchu vrtaného materiálu po 
celé délce otvoru.

Kontakt na vyžádání

Posuv vrtačky dopředu a zpět zajišťuje pojezdový suport ovládaný mechanicky pákovým kolem

Vrtací „stolice“ je přizpůsobena k napojení na pracovní stůl pomocí speciálního držáku umožňujícího variabilní nastavení polohy

K vymezení přesné horizontální roviny 
vodicího trámce slouží strojní vodováha
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NOVĚ V NABÍDCE

Zdroj fotografií: Kili

Modřínové terasy a řezivo

Sibiřský modřín se vyznačuje úzkými letokruhy, vysokou 
hustotou a mechanickou i biologickou odolností. Svojí 
tvrdostí se blíží dubu a je zřetelně tvrdší než borovice 
a smrk. Pryskyřice, kterou modřín obsahuje, odpuzuje 
vodu jako přírodní impregnace a chrání dřevo před 
napadením houbami.

 � Terasová prkna modřín sibiřský kvalita AB

 � Fasádní profil RHOMBUS modřín sibiřský AB

 � Palubky modřín sibiřský klasik AB

 � Hranol podkladní modřín sibiřský

http://www.ddl.cz
http://www.kili.cz

