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Dílcová výroba oken a dveří

Při pohledu na prezentované stroje na 
veletrzích snadno nabydeme dojmu, že 
výroba oken tradičním způsobem není 
již vůbec možná. Nové CNC technolo
gie nabízejí výraznou flexibilitu, ale aby 
dosahovala potřebné kapacity pro spe
cializovanou oknařskou firmu, jejich poři
zovací cena je závratná. Tradiční okenní 
centra tedy mají stále své místo při vý
robě oken a dveří díky svému poměru 
výkon a cena a rozhodně je na místě, aby 
byly stále předmětem inovací. Propojení 
s okenním software pro zadávání dat je 
standardní záležitostí a stále častěji se 
využívá sběr dat o produkci, stavu tech
niky i servisních intervalech, tedy to, 
co charakterizuje Průmysl 4.0. V pod
mínkách Česka, Slovenska, Polska 
i Maďarska se jedná zejména o vysoce 
produktivní stroje pro dílcovou metodu 
řady WIZARD, kdy okenní a dveřní dílce 

jsou plně profilované a připravené pro 
sklížení. Doplňkové operace jako vrtání 
a dlabání se provádí na stroji DRILLEX.
Pro menší firmy je určeno obráběcí cen
trum CRAFTER. Díky jeho flexibilitě je 
to nejprodávanější stroj vůbec. Do ma

lého stroje lze totiž postupně naskládat 
několik nástrojových okenních systémů. 
Díky posledním inovacím je možné i zde 
vyrábět dílcovou metodou při opakova
ném průchodu profilovací částí stroje. 
Jednoznačně je to nejlepší stroj pro výro
bu špaletových oken. Stroj obrábí tenké 
profily křídel, úzké příčky a samozřejmě 
i špalety. V kombinaci s vrtacím centrem 
VERSA obsáhne všechny operace po
třebné při jejich výrobě.
Nedávná instalace ve firmě DARE Euro
okna ukázala, jak je tato dílcová výroba 
na stroji WIZARD efektivní. Firma vyrábí 
okna a dveře v systému IV7892 včetně 
opláštění hliníkem. Velkou část výroby 
tvoří také výroba polotovarů pro menší 
výrobce, pro které je nákup výhodnější 
než vlastní výroba. Je tedy jasné, že na 
obrábění jsou kladeny vyšší nároky než 
na ostatní pracoviště ve výrobě.

Dílcová výroba oken a dveří na stroji 
WIZARD ve firmě DARE Eurookna v Raj
hradě u Brna. Foto: archiv SOUKUP
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