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Máme řešení pro každého. Slogan, moto naší firmy vystihuje podstatu toho, co 
Vám nabízíme prostřednictvím našich obchodních zástupců a realizujeme pro-
střednictvím vyškolených servisních techniků v celém regionu Čech, Moravy a Slo-
venska s podporou renomovaných, převážně italských, výrobců. 

Máme řešení i pro jednoho. Toto motto se stalo taktéž neoddělitelnou součástí 
našeho každodenního života. čím dál více našich klientů pracuje samostatně. Po-
užívají základní nevyhnutelnou technologii jako olepovačku hran Master M 200-23, 
vrtací centrum Point K2 TOP nebo formátovací pilu Concept 350 a další výrobu 
řeší v kooperaci s většími firmami.

Vše začíná nápadem, pokračuje odvahou koupit první stroj a snahou něčeho do-
sáhnout. Zkrátka vytvořit prosperitu, která je neoddělitelnou motivací úspěchu. Na 
této cestě bychom Vám rádi přispěli i my našimi zkušenostmi a možnostmi, kterými 
v daném oboru disponujeme.

Celý náš obchodní, i servisní tým je tu jak pro jednoho, tak i pro všechny.

Věřím, že se nám společně podaří skutečně dobrý výsledek a že na následujících 
stránkách naleznete svojí inspiraci pro potřebný nápad. Další růst Vaší firmy je již 
na Vás.
  Příjemnou inspiraci přeje 

Ing. Jozef Kmetík, majitel
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Máme řešení pro každého

Společnost Fimal se ve svém výrobním portfoliu dlouhodobě zaměřuje
na produkci profesionálních základních dřevoobráběcích strojů různých
technologických úrovní a vybavení podle požadavků a potřeb zákazníka.
Robustní konstrukce, seriózní provedení, výzkum a vývoj nových patentů
a technologií pro neustálý pokrok požadavků i těch nejnáročnějších
výrobních firem.

Tloušťkovací frézky s robustní konstrukcí určené pro sériovou výrobu, které 
dokážou zpracovávat obrobek od 3 mm až do 310 mm s maximální hloubkou 
řezu 8 mm, vytváří z těchto strojů flexibilního „pomocníka“ v každém vyspělém 
provozu. Systém podávacího zařízení s jedním drážkovaným válcem před no-
žovým hřídelem a výškově nastavitelný jeden nebo dva válečky nad stolem 
stroje, které jsou nainstalované nezávisle na ojnicích a ložiscích, poskytují 
bezpečný posun obrobků do řezu i za těch nejhorších pracovních podmínek. 
Elektronické nastavování pracovní výšky se zobrazením na displeji ušetří čas 
polohování a zaručí jeho maximální preciznost.

Spodní frézky

Spodní frézky jsou rovněž vyráběné v různých stupních techno-
logického vybavení, aby dokonale splnily všechny požadavky 
zákazníků na požadovaný stroj. Elektromotorický zdvih vřetene 
s impulzivním nastavením a číselnou indikací na desetiny, která 
je závislá na typu stroje od 180 do 270 mm. Velké přední dvířka 
umožňující jednoduchou změnu otáček, které se zobrazují na 
LED displeji. Společnost Fimal nabízí svým zákazníkům elektric-
ky ovládaný systém rychlého odklopení celého pravítka na stro-
jích vyšší kategorie.

Tloušťkovací frézky

Srovnávací frézky do profesionálních provozů se vyznačují 
spolehlivostí, vysokým výkonem a přesností. Pomocné pra-
vítko z eloxovaného hliníku je jednoduše a rychle posunu-
telné a naklopitelné v rozmezí úhlů 0° až 45° mechanicky 
pomocí pevné páky nebo pneumatickým nastavením po-
mocí polohovacího zařízení nad vstupním stolem použitím 
tlačítka, které pneumaticky „odemkne“ předcházející polo-
hu a nastaví se na novou požadovanou pozici společně s 
jejím bezpečným pneumatickým uzamčením, což snižuje 
požadavek na čas nastavování stroje.

Srovnávací frézky

Společnost Fimal ve svém výrobním 
portfoliu nabízí i další technologie 
jako jsou – dlabačky, horní frézky, 
kombinované stroje, širokopásové 
brusky, olepovačky hran nebo 
čtyřstranné frézky.
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Formátovací pily ze základní série „S“ jsou roz-
dělené do 5 modelů podle stupně výbavy a mož-
ností pořezu. Stroje jsou vybavené eloxovaným 
formátovacím stolem z hliníkové slitiny, pohybu-
jícím se po vodítkách z kalené oceli a aretací v 
libovolné pozici. Jako doplňkové formátovací 
stroje jsou modely s délkou řezu s předřezem na 
formátovacím vozíku od 1500 mm, až po stan-
dardní formátovací pily s předřezy 3200 mm pro 
potřeby pořezu celých formátů plošných aglome-
rovaných materiálů.

Formátovací pily S série
Formátovací pily s modelovým označením 
P 350 jsou vyráběné ve 3 typech s rozdíl-
ným stupněm automatizace. Operátor má 
možnost nastavování otáček pilového koto-
uče s průměrem 350 mm z pracovního sto-
lu pomocí digitálního displeje. Již základní 
výkon motoru 4 kW bez problému zvládá 
pořez masivního dřeva a to se zachováním 
vysoké kvality a dlouhodobé životnosti. 
Zdvih a náklon pilového kotouče je vykoná-
ván motoricky s elektronickým programá-
torem. Elektrické je i nastavení předřezu s 
automatickým zařízením.

Formátovací pily s označením P 3200 jsou urče-
né do provozů s požadavkem na vysoký výkon. 
Vybavené jsou 7,5 kW motory, robustní konstruk-
cí a rozšířeným formátovacím stolem pro opti-
mální podpěru těžkých břemen. Samozřejmostí 
je úplná motorizace stroje společně s horizon-
tálním a vertikálním impulzním elektronickým 
nastavováním předřezu. Ze širokého seznamu 
možného volitelného příslušenství si zákaznící 
mohou vybrat např. 3 nebo 4 osí programátor s 
dotykovou obrazovkou a post – formingem s po-
suvným předřezem.

P 3200

P 350

Ovládací terminál s 15“ LCD barevnou dotykovou obrazovkou
a operačním systémem Windows s možností uložení až 2500
cyklů pro každou osu. K dispozici má 2 USB porty, 1 sériový port
a síťové připojení Ethernet. Vodicí lišta pily, úhlová deska pro 
příčné řezy, zdvih pilového kotouče a naklopení pilové jednotky
je ovládané pomocí elektronického programátoru se 4 osami.

▶
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Máme řešení pro každého

Volitelné příslušenství: Hlavní ovláda-
cí panel je osazený 8“ dotykovou ob-
razovkou s možností tvorby, úpravy a 
importu (USB port) nářezových plánů 
(paměť 255 pozic) s grafickou vizua-
lizací procesu řezání na obrazovce s 
barevným odlišením jednotlivých
dílců podle jejich statusu.

Volitelné příslušenství: multi elek-
tromotorický doraz s NC ovládá-
ním přes barevnou dotykovou 
obrazovku, která je vybavená
automatickou funkcí vyřazení 
dorazů pod úroveň pracovního 
stolu pro umožnění nakládání 
desek i ze zadní strany stroje
bez jejich poškození.

concept 350

Stroj se vyznačuje vysokou bezpečností díky technologii přítlačného trámce, který pracuje po celé 
délce řezu a zároveň zajišťuje vysokou stabilitu dílce po dobu řezu s použitím optimálního přítlaku pro 
různé druhy materiálů. Díky tomu je ideální i na formátování nerovného, zvlněného, tenkého materiálu 
a nestandardně tenkých materiálů, kde eliminuje riziko prořezání a zabezpečí dokonalou kvalitu řezu 
se zachováním vysoké přesnosti. Concept 350 využívá nejen výhody nářezového centra, ale jejich 
kombinaci s výhodami klasických formátovacích pil vyšších technických úrovní v podobě možnosti 
naklápění pilového kotouče. Kotouč se naklání automaticky prostřednictvím motorizace od 0° do 46° 
s nastavením na ovládacím panelu a digitálním odečtem hodnoty.

Formátovací trámcová pila CONCEPT 350 
představuje novou dimenzi formátování 
plošného materiálu. Zanechává operátorovi 
možnost práce tradičním způsobem, avšak
o mnoho efektivněji. Tím zvyšuje pořezové 
kapacity v porovnání se standardní formáto-
vací pilou. Kompaktní rozměry tohoto stroje 
ušetří místo a odbourají potřebu 6 m pro po-
řez formátu délky 2,8 m. Integrované výhody 
nářezového centra výrazně zvyšují bezpeč-
nost a kvalitu pořezu za současného snížení 
fyzické náročnosti.

Volitelné příslušenství: Laserová 
vizualizace línie řezu pro řezání
materiálu pod úhlem od bodu 
k bodu. Využitelná i při omítání 
masivních neomítnutých prken. 
Vybavená průmyslovým laserem 
s vysokou přesností vizualiza-
ce a bez rozšíření světelného 
paprsku.

▶ ▶ ▶

F
o

r
M

á
T

o
V

a
c

í 
P

Il
Y



Nářezové centrum KR s označením 32 a 43 podle délky řezné línie je 
nejvyšší technologie v celé nabídce výrobní společnosti profesionálních 
dřevoobráběcích strojů Fimal. Vyznačuje se vysokou výkonností a spoleh-
livostí, v součinnosti se speciálními chrakteristikami jako ergonomie, malé 
rozměry stroje a jednoduchost ovládání. Základna celého stroje se skládá 
ze dvou elementů a to z hlavní a sekundární základny, které jsou mezi 
sebou propojené. Tato mostová konstrukce je schopná vytvářet protipů-
sobící sílu proti silám vytvářeným přítlačným trámcem a hmotností stohu 
řezaného materiálu s výškou do 72 mm. Hlavní základna rovněž slouží jako 
podpěra pro pilový vozík a tím eliminuje možnost případných vibrací, což 
pozitivně přispívá na výslednou kvalitu řezu.

Celé nářezové centrum je počítačově řízené
a ovládané prostřednictvím 15“ barevné do-
tykové obrazovky pro úplné automatické pro-
gramování nářezových plánů s optimalizová-
ním pohybu příslušných os (přítlačný trámec, 
pilová jednotka, boční zarovnávač). Zároveň 
na základě výšky řezaného materiálu optima-
lizuje přesah pilového kotouče pro dosáhnutí 
ideálního řezného úhlu a tím i nejvyšší kvality 
řezné hrany.

Stroj je standardně vybaven 5/6 kleš-
tinami s pneumatickým nastavením 
optimálního přítlaku na základě druhu 
řezaného materiálu.

Speciální kontrolní program pro soft-formin-
gové a post-formingové řezy s maximálním 
nastavením přesahu předřezového kotouče 
na 45 mm.

Softvérový program pro operace dráž-
kování a vnitřních řezů s automatickou 
kontrolou výšky pilového kotouče.

kr 32/43

Automatický boční válečkový zarovnávač s pneumatic-
kým nastavením optimální síly přítlaku na základě druhu
řezaného materiálu z důvodu předejití jeho případného
poškození. Toto zařízení s trvalou přítomností zaručuje
přesné pravoúhlé formátovací řezy.

▶ ▶ ▶

▶
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Máme řešení pro každého

Nářezová centra výrobce GIBEN převyšují ty nejnáročnější kvalitativní normy díky progresivní 
technologii ECOTECH. Je to dokonalá vysoce efektivní špičková technologie, která využívá po-
znatky o spotřebě energií při výrobních procesech, díky čemuž nářezová centra disponují vyso-
kým výkonem a jsou šetrné k energiím což umožňuje výrazně snížit výrobní náklady.

Prisma eVo
Nářezová centra výrobní série Prisma EVO jsou ideální pro truhlářské dílny a taktéž pro malou až středně velkou nábyt-
kářskou výrobu. Díky své široké škále konfigurací může kvantitativně pokrýt i potřeby výrobních kapacit výrobců polotovarů 
z deskového materiálu.
Model PRISMA EVO se vyznačuje pokrokovými technologickými provedeními, tak jako vyplývá z jeho názvu EVO – Evolution. 
Může být vybavený lineárním motorem na magnetických pásech pro posuv pilového vozíku, který vykazuje nejvyšší kvalita-
tivní parametry pořezu.

PRISMA EVO je též „zelená“ a šetrná k životnímu prostředí. Díky revolučnímu „SET systému“ (technologický systém úspory energie), 
umožňuje použití pohonu motoru s 27% nižší spotřebou elektrické energie se shodným výkonem na 1 mm tloušťky zubu.
Nižší spotřeba energie, ale shodný výkon na ostří zubu!

▶

GIBEN G-DRIVEQ je nový řídící systém vyvinutý Gibenem pro
použití osobního počítače pro plánování nářezových plánů
a řízení stroje. G-DRIVEQ navádí operátora graficky v reálném
čase prostřednictvím rozložení barev a grafiky, které určují jak
zacházet s materiálem na pracovních stolech. Řezná rychlost je 
řízená automaticky podle parametrů, jako je tloušťka nebo výška 
bloku.

PRISMA EVO ve standardu využívá lineární vedení s kuličkovými
ložisky s minimální údržbou a dlouhodobou životností pro 
všechny pohyblivé části stroje jako pilového vozíku, přítlačného 
trámce a bočního přítlaku.

Využívá tenčí pilový kotouč, který se vyznačuje delší trvanlivostí,
snižuje náklady na broušení a spotřebu materiálu při pořezu.
Vzhledem k tomu, že produkuje méně prachu se zároveň 
minimalizuje množství odpadu a produkuje shodné množství
dílců z menšího počtu desek.

▶
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Žádný motor na konstrukci pilového vozíku, žádné vibrace vytvářené motorem na vozíku, lineární vedení pro 
všechny pohyby, maximální přístupnost, pohyblivý ovládací panel vytváří z PRISMY EVO reálně jediným ná-
řezovým centrem zahrnujícím nejvyšší inovaci dostupnou na trhu a v neposlední řadě – toto všechno 100% 
vyrobené v Itálii.

Patentovaný systém posuvu upínacích
kleštin ve směru osy X a zároveň také
osy Y (patentováno) pro ještě výraznější
zvýšení pořezových kapacit.

Válcový boční zarovnávač zaručuje rychlejší
přířezový cyklus. Pracuje bez kabelového 
řetězu, posouvá se na lineárním vedení
a je odolný vůči opotřebení. Navíc 
nevyžaduje téměř žádnou údržbu.

▶
▶

Extrémně tuhá konstrukce zajišťuje
jak statickou, tak i dynamickou 
stabilitu stroje. Masivní upínací 
kleštiny zajišťují vysokou stabilitu 
a fixaci dílců po dobu procesu 
řezání a jejich precizní polohování 
zabezpečuje systém enkodérů a 
kvalitních lineárních vedení i pro 
posouvací trámec.

PRISMA EVO je jediné nářezové 
centrum bez motoru na pilovém
vozíku (patentováno) a díky této
mimořádné inovaci jsou všechny 
příčiny vibrací definitivně 
odstraněny, což zvyšuje kvalitu 
řezné plochy a zajišťuje delší 
trvanlivost ostří.

Lineární motor pro posuv pilového
vozíku se zrychlením přibližujícímu
se „1G“ a nominální rychlostí větší
než 200 m/min. Je tichý, bez 
vibrací, tření nebo mechanických 
opotřebení. Z uvedených důvodů je 
využívaný zejména v nepřetržitých 
provozech.

▶

▶

▶

                                                            Prisma EVO SP                   Prisma EVO SPT                     Prisma EVO SPTi
rychlost pilového vozíku  160 — 240 m/min.
rychlost posuvu kleštin  90 m/min.
přesah pilového kotouče ... 90 — 115 mm
šířka řezu  3300 — 3800 — 4300 mm
max. počet řezů  12/min.
průměr pilového kotouče  380/430 mm
průměr předřezového kotouče 200 mm
výkon motoru  7,5 (11) kW

8/9
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Máme řešení pro každého

Prisma 6000
Nářezová centra Prisma 6000 jsou technologickým ztělesněním 70 roční historie a zkušeností, podpořené více jak 260 
registrovanými inovativními technologickými patenty výrobní společnosti nářezových center Giben. Je vítězem ocenění 
z Atlanty jako nejlepší inovace v pořezu plošných materiálů v celosvětovém měřítku. Ve spolupráci s polytechnickým insti-
tutem v Miláně vyvinuli možnost aplikace lineárních motorů a systému KERS, což umožňuje dosáhnutí rychlosti posuvu a 
pilového vozíku až 130 resp. 230 m/min. Výsledkem tohoto technologického pokroku je 15 řezů za minutu. Buď aplikací 
lineárních motorů, nebo známých technologií posuvu. Řada 6000 nabízí mnohé výhody z vyjímečného mechanického a 
strukturálního vyhotovení, jako je přesah pilového kotouče až 185 mm, výkon hlavního motoru až 37 kW, zdvihací a spouštěcí 
systém pilového vozíku a další důležité vybavení jako je úplně nový systém ochrany povrchu před jeho poškozením.

Dvojitý přítlačný trámec s torzní a vyrovnávací tyčí nezávisle
působící na obou stranách línie řezu. Tato funkce zabezpečuje
plynulou regulaci bloku, dokonce i při polohování pro finální
formátovací řez. Kromě toho, že vždy vytvoří uzavřený tunel
kolem celé délky línie řezu, též umožňuje vysoce účinné 
odsávání prachu a tím redukuje na minimum znečištění
v blízkosti obsluhy, čímž zabezpečuje vysokou bezpečnost.

Automatické nakládání ze zadního zdvihacího stolu je vybavené
4 precizními uzemněnými spirálovými šrouby, poháněnými 
pevným řetězem, což garantuje dokonalou úroveň nakládacích
operací.

Unikátním rysem zdvihacího stolu firmy Giben International
je nezávislá jednotka ze systému a jako takový nepřenáší žádné 
vibrace na řezanou desku po dobu zdvihacích a spouštěcích 
akcí, vytváří bezrizikové prostředí pro kvalitu řezu.

▶
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Lineární motory na pilovém vozíku stroje Prisma 6000
zabezpečují posuvnou rychlost až do 300 m/min
a akcelerace jako u F1 a to vše bez nutnosti údržby.

STLD (nakládací zařízení na extra tenké materiály)
pro přesné automatické odebírání desek velmi tenké
tloušťky až do 2 mm ze stohu na zdvihací nakládací 
plošině.

Lineární motory na zadním podavači stroje Prisma 6000
zabezečují posuvnou rychlost až do 130 m/min
a akcelerace jako u F1 a to vše bez nutnosti údržby.

Systém KERS rekuperuje ztrátovou kinetickou energii
z pohybu pilového vozíku a následně ji dodává zpět
na využití pro pohon stroje, čímž výrazně šetří spotřebu
elektrické energie.

▶ ▶

▶ ▶

Dvě dvojice upínacích kleštin s možností pohybu v ose
X a Y a jedna dvojice v ose X pro současné vykonávání
třech nezávislých řezů naráz při jednom přechodu pilové
jednotky.

Nový MR rotační systém pro automatické otáčení
desek bez ztráty jeho pozice. Výhodou tohto zařízení
je i to, že nezvětšuje celkové půdorysné rozměry stroje.

▶ ▶



Máme řešení pro každého

Společnost Etalon se zaobírá výrobou vertikálních formátovacích pil urče-
ných pro řezání velkoplošných materiálů jako jsou překližky, dřevotřískové 
desky, OSB, MDF desky i plexisklo, lexan, hliníkové kompozity, akryláty a 
jiné materiály v horizontálním a vertikálním směru. Nabízí různé provedení 
modelů na základě typu výroby, materiálů určených na pořez a jejich ve-
likostních rozměrů. Modely strojů od výrobní společnosti Etalon využívají 
na pohyb pilové jednotky kvalitní lineární vedení na svislém nosníku a ho-
rizontálním rámu. Tato vedení poskytují plynulý a velmi lehký pohyb pilové 
jednotky i při dlouhodobém používání, přičemž si vyžadují jen minimální 
údržbu.

Pro zákazníky preferující plnou vybavenost strojů je 
vhodnou volbou model Multi. Tento model je technolo-
gicky nejvybavenějším modelem celé výrobní série. Ob-
sahuje automaticky sklápěnou podpěrnou mřížku při 
horizontálních řezech pro zamezení poškození stroje. 
Samozřejmostí jsou i digitální dorazy pro řezání v hori-
zontálním i vertikálním směru. Vertikální formátovací pily
Etalon je možné přizpůsobit dle požadavku zákazníka 
i rozměrově, což znamená, že specifický rozměr stroje 
např. 7 metrů není žádný problém. Výkonnost a nejvyš-
ší automatizaci deklaruje i střední pomocný suport po 
celé délce a střední pomocný odečet pro horizontální 
měření.

basic

Model Basic je velmi jednoduše ovládaný prostřednic-
tvím tlačítek na ovádací jednotce, která zároveň obsa-
huje bezpečnostní tlačítko. Stroj samozřejmě splňuje 
všechny bezpečnostní předpisy podle evropských no-
rem a díky automatickému vypnutí stroje v případě ko-
lizní pozice pilové jednotky eliminuje jakékoliv možnosti 
jeho poškození pilovým kotoučem po dobu pořezu 
velkoplošných materiálů. Má spodní válečkovou dráhu 
(která může být na přání vyrobená z ocelových patek). 
Na odečet rozměrů je stroj vybaven odečtem na spod-
ním rámu a na svislém nosníku. Stroj má ruční posuv 
trámce a pilové jednotky pro horizontální a vertikální 
řezy. Vertikální řezy mohou být uskutečňované na 4 
pevných přednastavených zarážkách, přičemž posun 
pilové jednotky do řezu je vykonáván manuálně pros-
třednictvím ergonomické rukojeti. Pevný konstrukční 
rám je vyroben ze silnostěnné svařené oceli s opěrnou 
mřížkou s vyplněnými mezerami – vzdorným PVC mate-
riálem pro zabezpečení dlouhodobé životnosti stroje se 
zachováním přesnosti pořezu.

Multi
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Jedním z předních výrobců svislých formátovacích pil na evrop-
ském trhu je Italská firma PUTSCH MENICONI, která vyrábí celý 
sortiment – od ručně ovládaných zařízení až po motoricky ovláda-
né automatické modely splňující z hlediska funkčnosti a komfortu 
obsluhy kritéria, jakými se donedávna vyznačovali jen horizontální 
nářezová centra – vysoká kapacita a silný výkon, přesnost a čistota 
řezu, automatický posuv, vysoký stupeň bezpečnosti atd.

Donedávna svislé formátovací pily byli schopné 
řezu pouze v pravých úhlech a kolmo na materiál. 
Dnes je tento nedostatek minulostí. Agregát na pile 
je možné naklápět od 0° do 45°, čímž vhodnou 
manipulací dosahují různých úhlových řezů. Další 
výhodou je možné označit digitální odečet, čímž 
se zvyšuje požadovaná přesnost řezu jednotlivých 
dílů. Formátovací pily jsou vhodné na výrobu fol-
ding konstrukcí, které se využívají hlavně při výrobě 
zásuvek se skrytým spojem. Systém folding tvoří 
většinou pravoúhlý spoj, který vzniká odfrézováním 
vnitřní části materiálu pod požadovaným úhlem a to 
tak, že vnější folie zůstane neporušená a po složení 
výrobku v celistvém stavu. Automatizace pronikla i 
do výroby svislých formátovacích pil a dnes nabízí 
příležitost vybavit je svislým i vodorovným automa-
tickým posuvem, čímž se zvyšuje výkon.

 980 M/AT 950 M/A 420 A/M 145 A/M 145/45° M 320 M 133 M
max. výška vertikálního řezu mm  2200 2200 2200 2200 2200 1900 1900
max. výška horizontálního řezu mm  2100 2100 2080 2080 2080 1700 1700
max. délka řezu mm  5300 5300 4200 4200 4200 3200 3200
max. hloubka řezu mm  80 80 60 60 60 60 60

SVP 420

Typy, možnosti úhlových řezů vykonávaných na vertikálních formátovacích pilách.
▶ ▶ ▶
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Máme řešení pro každého

Společnost Fravol se ve svém výrobním portfoliu více než 60 let zaměřuje na 
produkci profesionálních olepovaček hran v různých technologických úrovních 
a vybavení podle požadavku a potřeb zákazníka. Vysoká odbornost a dlouholetý 
výzkum mají za následek několik desítek právoplatně registrovaných technologic-
kých patentů, které zařazují tyto stroje mezi špičku celosvětového trhu. Z těchto 
patentů například v roce 2006 přišli na trh s patentovanou univerzální lepidlovou 
jednotkou pro EVA a PUR lepidlo nebo v roce 2011 s novým patentovaným multi-
profilovým nástrojem pro možnost opracování všech typů hran bez komplikací.

Olepovačky A 16 jsou určené pro olepování rovných i tvarových
dílců. Jsou to univerzální stroje pro olepování dýhou, melami-
nem, PVC a ABS do 3 mm a masivním nákližkem do 4 mm. Mají 
nový patentovaný stůl, který umožňuje lehké posouvání desek 
materiálu a olepování může být prováděné bez použití přípravků 
s maximální opracovatelnou tloušťkou dílce 140 mm a nastavitel-
nou rychlostí posuvu od 2,5 do 12 m/min. Kapacita zásobníku 
lepidla na granulátové lepidlo 3 kg.

Automatická olepovačka rovných hran dílců robustní konstruk-
ce vhodná pro řemeslnou nebo kusovou výrobu nábytku. Použi-
tí hran v pásech nebo v návinu PVC/ABS, dýha, melamin. Výho-
dou je rychlý start a nahřátí lepidla v 1 kilogramovém teflonovém 
zásobníku s možností olepování od zapnutí stroje po maximálně 
8 minutách. Rychlost posuvu dílce je na úrovni 5 m/min.

Model SMI 45 je ideálním technologickým do-
plňkem nejen modelu BEE, ale i všech olepova-
ček hran s výbavou bez rožkovacího agregátu. 
Tento poloautomatický rožkovač rovných dílců, 
vybavený multiprofilovým nástrojem a vrchním 
pneumatickým pístem na fixaci desek po dobu
opracování vytváří ideální zaoblení rohových 
spojů olepovaných hran na konstrukčních des-
kách s vytvářením shodných radiusů pro do-
sáhnutí ideálního estetického výsledku. Stroj 
dokáže opracovat všechny typy PVC nebo ABS 
hran standardně používaných na nábytkářském 
trhu.

a 16

bee

SMI 45

Tloušťka desky 13-45 mm

Šířka desky Min. 65mm

Výška hrany 13-48 mm

Tloušťka hrany  0.4-3 mm

Rychlost posuvu  5m/min

Délka desky Min.  140 mm
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Olepovačky z výrobní série MASTER s modelovým označením M 200-23/M 400-23 jsou robustní a velmi kom-
paktní stroje pro perfektní jednostranné olepování a opracování dílců s rovnými hranami s použitím různých 
hranovacích materiálů jsko je PVC, ABS, melamin, dýha a nákližky v pásech nabo v návinu. Podle specifických 
požadavků výrobních potřeb každého producenta může být stroj osazený jednotkami na základě výběru zá-
kazníka vyznačujícími se množstvím technologických patentů zajišťujících perfektní kvalitu olepovaného dílce. 
Patentované technologie na rožkovači a jednotlivých jednotkách ve spolupráci s patentovaným multiprofilovým 
nástrojem s diamantovým ostřím umožňují olepování dílců všemi typy hran bez omezení. Pro dosáhnutí nejvyš-
šího stupně opracování jednotlivý model může obsahovat technologické vybavení jako je držák hrany, systém 
separační směsi, předfrézy s rozdílným směrem otáčení pro dokonalejší opracování, infračervený ohřev dílce, 
přítlačná jednotka, nůžky na hrubé kapování, frézovací agregát, rožkovač, antiadhezivní jednotka, profilová cidli-
na, plošná cidlina, lešticí jednotka a další doplňky z volitelného příslušenství dle výběru.

Olepovačky z výrobní série FAST jsou určeny pro olepování a opracování dílců s rovnými hranami s použitím růz-
ných hranovacích materiálů jako je PVC, ABS, melamin, dýha a nákližky v pásech nebo v návinu. V porovnání s 
menšími modely Master se tyto stroje vyznačují vyšší výkonností v podobě vyšší rychlosti posuvu dílce a „plným“ 
technickým vybavením agregáty nabízenými v olepovačkách hran na celosvětovém trhu. Může být vybavená 
různým stupněm automatizace, od manuálního až po úplné automatické ovládání pomocí servomotorů, které 
nabízí zákazníkovi vybrat si podle vlastních výrobních potřeb. Pevná ocelová konstrukce tvoří z tohoto zařízení 
kompaktní, robustní stroj, který zajišťuje perfektní opracování hrany v součinnosti s jednotlivými jednotkami stroje 
ovládanými přes ovládací panel umístěný ve velmi vhodné a funkční poloze s barevnou dotykovou obrazovkou. 
Společnost Fravol poskytuje od výrobní série Fast i možnost vybavení svých strojů v kombinaci klasického ole-
pování se systémem Fusion na bezspárové olepování hran koextrudovanou hranou pomocí horkého vzduchu 
bez použití lepidla.

MaSTer

FaST

7

M400-23

1 4 7

6 9 2510

23

configuration

1 4 7 6

8

98 1021 25

23

1270

1
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4210F600-23

configuration
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Máme řešení pro každého

Modely série SMART disponují kompaktním designem, sil-
nější a tužší konstrukcí přizpůsobenou pro potřeby sériové-
ho typu výroby s požadavkem na vysoký výkon. Načítání je 
možné přes analogový ukazatel polohy a široká okna kapoty 
společně s vnitřním osvětlením umožňují vynikající pohled 
do vnitřních částí stroje. Díky svému důmyslnému provedení 
je tento stroj vhodný pro olepování a opracování dílců s rov-
nými hranami do tloušťky 80 mm s použitím různých hrano-
vacích materiálů jako je PVC, ABS, melamin, dýha a nákližky 

Stroj obsahuje technologické vybavení v podobě držáku hrany, systém separační směsi, předfrézy s rozdílným směrem 
otáčení pro dokonalejší opracování, infračervený ohřev dílce, patentovaná nanášecí jednotka, přítlačná jednotka, nůž-
ky na hrubé kapování, úhlově nastavitelná dvoupilková, kapovací jednotka od 0° do 15°, hrubá frézovací jednotka, jem-
ná frézovací jednotka, rožkovač, profilové cidliny, antiadhezivní jednotka, plošné cidliny, lešticí jednotka, horkovzdušný 
fén a další různé doplňky dle výběru zákazníka.

Volitelné příslušenství: stroj může být vy-
baven NC řízeným podávacím zařízením 
pro ideální a přesné vkládání olepova-
ných dílců do stroje.

SMarT

v pásech do tloušťky až 12 mm nebo v návinu s použitím 
všech typů lepidel včetně PUR. A toto vše díky patentova-
nému zásobníku lepidla s teflonovou povrchovou úpravou a 
3 kg kapacitou s možností rychlé výměny a automatického 
externího čištění v případě potřeby. Všechny jednotky se na-
stavují automaticky z 7“/10,7“ barevné dotykové PLC obra-
zovky pomocí výkonných servomotorů a plynule nastavitel-
nou rychlostí posuvu od 14 do 18 m/min.

▶

Volitelné příslušenství: patentovaný
zásobník lepidla s předtavnou ko-
morou s automatickým podáváním
umožňující použití všech typů lepi-
del včetně PUR.

Volitelné příslušenství: přítlačná jed-
notka vybavená NC polohováním pro 
přesné umístění válečků s teflonovou 
povrchovou úpravou, vzhledem k 
tloušťce olepované hrany.

Patentovaný multiprofilový 
nástroj obsahující 0°plochu na 
opracování masivních nákližků, 
30°hranu na opracování tenkých 
melaminových hran a zároveň i 
všechny 3 typy radiusů pro ABS 
hrany od 1 do 3 mm.

▶ ▶

▶
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Modely série RAPID jsou plně automatické jednostranné 
olepovačky hran s vysokým výkonem pro sériové olepování 
dílců na výrobu nábytku PVC, ABS, melaminem, dýhou a ma-
sivními nákližky až do tloušťky 20 mm s nepřetržitým provo-
zem. Tyto stroje nabízí olepování extrémně vysokých hran až 
na úrovni 120 mm a to i hliníkovými hranami patentovaným 
agregátem. Totální úroveň výkonnosti těchto strojů deklaruje 

raPId

i samotná plynule nastavitelná rychlost pousuvu od 10 do 25 
m/min přes robustní článkový dopravník a horním dvojitým 
válečkovým přítlakem. Výhodou pro zákazníka je jejich ote-
vřená struktura kde si samotný stroj „navrhnou“ i pro potřeby 
těch nejatypičtějších výrob se speciálními agregáty navrhnu-
tými přímo na míru.

Nastavování všech jednotek, vrchního přítlaku, podávání hrany nebo podélného pravítka je plně automatické za po-
moci výkonných servomotorů s víceosou kontrolou polohy prostřednictvím velké 10,7“ barevné dotykové obrazovky. 
Automatika nastavování se ještě více může zvýšit vybavením těchto strojů čtečkou čárkových kódů.

Volitelné příslušenství: vyhřívaná 
naváděcí lišta pro zmírnění teplot-
ní horozdílu na lepidlo po dobu 
olepování.

Volitelné příslušenství: kopírovací
válečky pro operační jednotky
přizpůsobené pro nestingové CNC
opracování desek před olepováním.

Volitelné příslušenství: patentovaný
dvoumotorový rožkovací agregát
s multiprofilovými nástroji.

Volitelné příslušenství:
frézovací agregát umožňující
olepování a opracování hran
dílců hliníkovými hranami.

Volitelné příslušenství:
automatický čistící stůl
zásobníku lepidla s rychlou
výměnou a připojením.

▶ ▶

▶▶ ▶
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Máme řešení pro každého

Společnost Vitap ve své téměř 70 leté historii nabízí pro své zákazníky širokou na-
bídku strojů s různým stupněm technologického vybavení a stupně automatizace. 
Od počátku svého vzniku vyráběných klasických kolíkovacích strojů až postupným 
progresem dřevozpracujících technologií navrhnutých CNC center nabízených v 
současnosti.

Vrtací stroje ze série Alfa patří mezi vícevřetenné poloautomaty s rychlým a precizním nastavením, jednoduchým ovládáním 
a vysoce přesným vrtáním obráběných kusů. Naklápění vrtací hlavy je vykonávané pneumaticky na zvolený úhel. Předností 
těchto strojů je jejich využití v sériové, ale i v kusové nábytkářské výrobě pro menší řemeslniky. Vybavené mohou být 21, 27 
nebo 35 vřeteny podle zvoleného modelu. V základním vybavení mají pravítka s mechanickými odečty a z volitelného příslu-
šenství možnými digitálními měřidly.

kolíkovací stroje alfa

cnc kolíkovací stroj blitz

CNC automatický kolíkovací stroj Blitz nabízí kolíkové spoje s ideál-
ním nánosem lepidla na vkládání kolíků a dokonalou přesností navr-
taných otvorů vytvořených po dobu jednoho pracovního cyklu. Stan-
dardně je vybavený jednou horizontální vrtací hlavou, jednotkou na 
nanášení lepidla a vkládání kolíků a jedním vysokokapacitním zásob-
níkem na jejich automatické podávání. Přesnost polohování dílců je 
zaručená 4 přítlaky na přední části stroje. Ideální pro „JUST IN TIME“ 
produkci nebo hromadnou výrobu. Blitz je nevyhnutelný doplněk pro 
vytváření horizontálního vrtání v „NESTING“ koncepci s pracovím pó-
lem v ose X 920 mm.

Stroj pracuje ve třech pracovních
operacích. První je vysoce přesné
vrtání konstrukčních otvorů CNC
ovládanou vrtací hlavou při 6000
otáčkách za minutu.
Druhou je vstřikování lepidla do
otvorů s optimálním objemem
použitého lepidla a nakonec 
operace automatického narážení 
kolíků v rozměrovém rozmezí od 
min. 6x25 mm až max. 10x40 mm.

Z volitelného příslušenství
si zákazníci mohou vybrat
vysokotlakou lepidlovou pumpu
s filtrem a regulací tlaku.
Celá jednotka je vybavená
vodním čistícím systémem.

▶ ▶

Vysokotlaký vibrační
zásobník na kolíky
s automatickým posuvem.
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Inovativní vícevřetenový elektronický vrtací stroj Point 2 s revolučním 
přechodným posuvem dílců, s možností drážkování a frézování pomocí 
frézovacího elektrovřetena a automatického vracení dílců zpět k obsluze 
po ukončení obráběcího procesu. Jednoduché nastavování operací mo-
derním programovacím softvérem na 19“ LCD monitoru pomocí široké 
klávesnice a optické myši.

cnc Point 2

▶ Nově patentovaná vrtací hlava vysoké
 tuhosti pohybující se v ose Y a Z
▶ Boční posouvač s konstantním
 předpětím pro perfektní umístění
 desky v 0 bodě stroje
▶ Nový přední a jednodušší systém
 výměny nástrojů
▶ Tuhá ocelová konstrukce
▶ Délka dílce není limitovaná
▶ Vysoká produktivita a flexibilita
▶ Jednoduché programování
▶ Ovládání: plně parametrické
▶ Monitor LCD TFT 19“ 5/4
▶ Uživatelské rozhraní WSC s Lister,
 parametrické nástroje a parametrické
 nastavování
▶ Grafické programování
 CAD TPA EDI 32 základní verze
▶ USB port pro načítání programů
 v každé kanceláři
▶ 3 úrovně přístupu s hesly (operátor –
 supervizor – asistence)
▶ Uložení všech souborů
 se všemi údaji
▶ Základní údaje vždy viditelné na obrazovce
▶ Seznam prací
▶ Import DXF soubor-ů

Laser s dvojitou kontrolou referenčního nulového
bodu pro zajištění maximální přesnosti vrtání
a korekci při opracování dílců nepřesných 
rozměrových parametrů. Přesnost vrtání zajistí přesné 
a jednoduché spojení dílců a kompletizaci skříněk, 
Zároveň minimalizuje možnost vytváření chyb vyprodu-
kovaných lidským faktorem.

Vrtací hlava obsahuje 9 vertikálních vřeten
s pravou a levou rotací a horizontální vřetena v 
ose X (2+2) a (1+1) horizontální vřetena v ose Y
s možností vrtání do všech 4 stran opracovaného 
dílce. Úplnou komplexnost operací opracování nábyt-
kových dílců doplňuje pilový kotouč s průměrem 
100 mm a výkonné frézovací elektrovřeteno.

▶

▶
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Máme řešení pro každého

V I Ta P

CNC vrtací centrum Point K2 TOP je
technologickou odpovědí společ-
nosti Vitap na specifické požadavky 
na výrobní technologii při tvarovém 
frézování nábytkových dílců a pracov-
ních desek kuchyňských linek. Po-
hyb materiálu zajišťuje patentovaná 
technologie dynamického transpor-
tu prostřednictvím dvou masivních 
kleštin vysoké pevnosti s nezávislým 
pohybem se stálým uchycením dílce 
a tím zachovává maximální přesnost. 

Už název CNC vrtací centrum Point K2 1200 TOP naznačuje, že jde o nejvyšší model Point výrobní řady od společnosti 
Vitap. Jeho technické provedení umožňuje opracování desek se šířkou až 1200 mm a to i masivních kuchyňských pracov-
ních desek. Nabízí možnost formátování dílce ze všech čtyř stran. Toto kompaktní CNC centrum zabírající pouze 5 m2 z vaší 
výrobní haly plnohodnotně nahradí klasické nestingové CNC s o mnoho vyšší pořizovací hodnotou a se značně sníženými 
požadavky na údržbu, nepotřebuje vakuovou pumpu, a samozřejmě snížené spotřebě energie a tím šetří náklady.

cnc Point k2 ToP

Vrtací hlava obsahuje 12 nezávislých vertikálních vřeten
a horizontální vřetena v ose X (2+2) a (2+2) horizontální vřetena
v ose Y. V základním technickém vybavení stroje je osazený
i pilový drážkovací kotouč a výkonné frézovací elektrovřeteno
pro náročné tvarové frézování dílců s rychlou výměnou nástroje.

Patentovaný systém posuvu dílce zajišťuje 
kontinuální pohyb po dobu opracování bez 
přerušení pohybu a zároveň nabízí možnost 
náročného tvarového frézování celých tvarů
na rorozdíl od jiných modelů v této cenové 
hladině, které opracovávaný materiál musí frézo-
vat bez jakýchkoliv zbytků, tedy do prachu, nebo 
musí zanechat malé zbytky materiálu – spoje 
aby odpad nikam nespadl. Následně si obsluha 
musí dořezávat a upravovat ručně po uvolnění 
ze stroje s nevyhnutelnou prodlouženou 
dobou opracování a snížení jeho vizuální kvality.

Volitelné příslušenství: 4 místný zásobník nástrojů pro elktrovřeteno
s uchycením ISO 30 pro automatickou výměnu různých typů fréz na
základě zvoleného typu opracování dílce.

▶
▶

▶

c
n

c
 –

 V
r

T
a

c
í 

c
e

n
T

r
a



Sigma 2T

Point acoustic/Grooving

eclipse
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Automatické průběžné vrtací centrum Sigma 2T v sobě kombinuje variabilitu, flexibilitu a vysoký výkon, za účelem uspoko-
jení náročných potřeb zákazníků. Stroj je možné vložit do pracovní linky se strojem Sigma 2TDS (vrtání, vstřikování lepidla a 
vkládání kolíků) a doplnit automatickým zásobníkem s nakladačem a vykladačem materiálu.

Poloautomatické vrtací centrum Forma 120 plus vhodné pro středně velkou produkci.

Italská společnost VITAP vyvinula na účely výroby akustických panelů jed-
noduchou průběžnou linku, složenou ze dvou strojů. Prvním strojem je vr-
tací CNC centrum Point Acoustic a druhým strojem je drážkovací CNC cen-
trum Point Grooving. Oba stroje jsou vzájemně propojené prostřednictvím 
válečkového dopravníku. Vrtací CNC centrum Point Acoustic je osazené 
jedním vrtacím monoblokem, který disponuje 55 vřeteny s roztečí 32 mm 
a s otáčkami 2800 ot./min. Může vrtat až 55 otvorů každé 4 vteřiny. Stroj 
je možné na přání vybavit speciálními vrtacími hlavami podle specifických 
požadavků.Podle zvoleného průměru vrtáků a obsazenosti jednotlivých 
vřeten docílíme různého tlumícího účinku a optického efektu. 
Drážkovací CNC centrum Point Grooving je vybavené jednou rotační hřídelí 
s otáčkami 5000 ot./min.
Hřídel může být osazená až 7 pilovými kotouči umístěnými mezi sebou po-
mocí vymezovacích kroužků, díky čemu můžeme na jeden přechod jednot-
ky vyfrézovat 7 rovnoběžných drážek s rozestupem 32 mm. Linka pracuje 
tak, že každý stroj opracovává jednu stranu desky, ten je tak zhotovený na 
jeden přístup. Max. hmotnost desky je 80 kg, max./min. šířka desky (osa 
Y) 1200/150 mm, max./min. tloušťka desky (osa Z) 50/12 mm a min. délka 
desky (osa X) 500 mm. Max. délka desky je neomezená.

Poloautomatická olepovačka hran se zásobníkem lepidla a fré-
zou na malé i velké tvarové dílce. Vhodná na rovné i tvarované 
hrany, velmi flexibilní a jednoduchá na ovládání.
 
▶ Tloušťka desky 10 – 60 mm
▶ Tloušťka hrany 1 – 3 mm
▶ Vakuové rameno pro olepování
 a frézování velkých desek
▶ Zdvih pracovního stolu pro malé desky
▶ Otáčivý stůl pro velké desky
▶ Nastavitelné množství aplikace lepidla
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Máme řešení pro každého

CNC obráběcí centra výrobce Masterwood vycházejí z robustní konstrukce s dlouhodo-
bou životností a přesností opracování navrhnuté pro potřeby dřevozpracujících výrob z 
masivního dřeva. Tyto aspekty se pozitivně zrcadlí i při využívání těchto strojů při stále 
více zpracovávaných plošných aglomerovaných materiálů při výrobě skříňkového nábyt-
ku. V široké nabídce a možnostmi konfigurace od klasických trámcových CNC, přes ne-
stingové obráběcí centra až po speciální na sériovou výrobu oken nebo dveří pokryje 
poptávku každé výrobní firmy.

Už v základním vybavení stroj obsahuje 10 ti místný rotační zásobník 
nástrojů s rychlou automatickou výměnou umístěný na palubě operační 
jednotky. Vrtací hlava se skládá z 21 horizontálních a vertikálních vřeten 
umožňujících vrtání do všech čtyř stran dílce a vrchní plochy, je doplně-
ná drážkovací pilkou ve směru osy X.

Výkonnost stroje umožňuje využívat i nástroje větších průměrů přičemž 
výkon vzduchem chlazeného vertikálního elektrovřetene je 8 kW. Vo-
dorovná fréza je osazená na „Z“ vozíku pneumatickým systémem a její 
posouvání je lineárním vedením se 75 mm šířkou a předinstalovanými 
lineárními ložisky, které mu garantují stejnou nosnost nákladu 4 směry. 
Výše uvedené řešení společně s velkou vzdáleností osy Z jako i optimál-
ně umístěné vodicí šrouby (ve střední poloze) zaručují vysokou preciz-
nost vrtání na tomto stroji.

▶

▶

Project 250

Stroj využívá K1 trámcový pracovní stůl bez ve-
dení trubiček vzduchotechniky, což odbourává 
jejich jakoukoliv možnost poškození po dobu ob-
rábění a zároveň umožňuje menší rozestup mezi 
přísavkami a tím pádem vytváří plochu pro lepší 
uchycení dílců malých rozměrů. Operátor může 
velmi rychle a jednoduše na jeden trámec uložit 
až 8 přísavek dle potřeby.

Projekt 250 je kompaktní a vysoce výkonné 3 osé CNC obráběcí cen-
trum určené pro malé a středně velké truhlářské dílny nebo na proto-
typovou výrobu velkých společností. Vyznačuje se těžkou monolitickou 
základnou a svařenou žebrovitou konstrukcí pro zajištění tuhosti a dlo-
uhodobé přesnosti zařízení. Samozřejmostí je využití digitálních techno-
logií a optických kabelů společně s absolutními enkodéry pro kontrolu 
polohování všech os. Špičkové technologie, vysoká výkonnost a hlavně 
vynikající poměr cena/kvalita vytváří z tohoto centra žádaný produkt na 
trhu.
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Project 265 je 5 ti osé obráběcí centrum na výrobu nábytku, dveří, 
oken a elementů pro nábytkářský průmysl z celé produktové nabídky 
společnosti Masterwood je to nejprodávanější model vůbec.
Softvérové prostředí Masterwork je grafický programovací systém, 
který umožňuje vyhnout se ISO programování díky jednoduchému, 
rychlému a intuitivnímu grafickému rozhraní. Protože Masterwork 
není grafický překládací softvér s línií (ISO), ale je to reálné programo-
vací prostředí orientované na obrobek.

Uživatelům nabízí softvérové řešení Master 3D 
CAD/CAM pro zpracování dřeva a pdobných 
materiálů průmyslového zpracování pro nume-
ricky kontrolované obráběcí centra. Master 3D 
je kompletní a plně řízený dřevoobráběcí proces 
od designu až po dispozici kusů a podkusů na 
základně stroje. 3D automatická detekce kolize 
pomocí simulace, optimalizování obrábění a ge-
nerování programu.

Project 265

Project 265 je vybaven 12 kW kapalinou chlazenou 5 osou birotační
operační jednotkou v samozřejmé kombinaci s vrtací hlavou s nezávis-
lými vřeteny. Vysoká tuhost konstrukce hlavy pro použití elektrovřetena 
ve všech směrech zajišťuje maximální využití jeho výkonu též běžně 
vykonávaných pomocí agregátů s tím, že rotační rychlost je ovládaná 
pomocí NC.

V základním vybavení má 16 ti 
místný karuselový zásobník ná-
strojů s automatickou výměnou. Je 
nainstalovaný na straně vozíku pro 
nástroje s uchycením HSK F63.

5 ti osá birotační jednotka pro 3D 
polohování nástroje umožňuje vytváření 
množství operací bez nutnosti použití 
několika drahých agregátů.

▶

▶ ▶

Project 265
pracovní pole v ose X  3.220 mm
pracovní pole v ose Y  2.000 mm
max. výška obrobku  200 mm
max. rychlost X/Y/Z  65/65/25 m/min.
výkon elektro vřetene  12 kW
počet vřeten  19
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Máme řešení pro každého
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High tech systém trámcového stolu s vnitřními komorami pro odsávací 
tok s magnetickým posouvačem pracujícím s automatickými přísavkami 
umožňuje snadné nastavení pracovního stolu umístěním přísavky nebo 
uniklampy, kde je potřeba. Lineární ložiska s dvojitým těsněním zabrání 
vniknutí prachu do vnitřku ložisek. Uzamčení traverz  podporované 
vždy aktivně na dvou okrajích s pružinovým zařízením a pneumatickým 
odemykáním.

Model 351 je vybavený novou 19 vřetenovou vrtací hlavou v kombinaci 
s drážkovací pilkou a horizontálním oboustranným vřetenem s pneuma-
tickým naklopením pro operace horizontálního dlabání. Vodorovná fréza 
je osazena na „z“ vozíku pneumatickým systémem a její posouvání je 
lineárním vedením s 75 mm šířkou a předinstalovanými lineárními ložisky, 
které mu garantují stejnou nosnost zátěže 4 směry. Výše uvedené řešení 
spolu s velkou vzdáleností osy Z jakož i optimální umístění vodícího šrou-
bu (ve střední poloze) zaručují vysokou preciznost vrtání na tomto stroji. 
Elektrická hřídel je vybavena čistícím systémem foukání vzduchu

▶

▶

Project 351

Projekt 351 je kompaktní a vysoce výkonné 3 osé CNC obráběcí centrum určené pro malé a střední truhlářské dílny, nebo 
na prototypovou výrobu velkých společností. Je náhradou a současně technologickým vylepšením předchozího modelu 
P 350 s velkým úspěchem na celosvětovém trhu. Model 351 v porovnání se svým předchůdcem nabízí zvětšenou šířku 
opracovaného dílce až na úroveň 1550 mm, což z tohoto stroje vytváří dokonalé řešení uzlu dokončování a kompletace pro 
všechny nábytkářské dílny. Vyznačuje se těžkou monolitickou základnou a elektricky svařovanou žebrovitou strukturou pro 
zajištění tuhosti a dlouhodobé přesnosti zařízení. Samozřejmostí, jakož i u ostatních modelů od společnosti Masterwood, je 
využití digitálních technologií a optických kabelů spolu s absolutními enkodéry pro kontrolu polohování všech os.

Stroj využívá K2 trámcový pracovní stůl bez vedení trubiček vzduchotechniky, což odbourává jejich jakoukoliv možnost po-
škození během obrábění a zároveň umožňuje menší rozestup mezi přísavkami a tím pádem vytváří plochu pro lepší uchycení 
dílců malých rozměrů. Operátor může velmi rychle a jednoduše na jeden trámec uložit až 8 přísavek podle potřeby.
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Stroj je dodávaný s kartou Ethernet požadovanou pro připojení k Internetu pro TELEASSISTANCE ON LINE. Telematické 
připojení Masterwood HOT LINE umožňuje, aby dálkové intervence měli okamžité řešení. Takto se řeší případné programo-
vací problémy týkající se systémů operativních a hardvérových konfigurací, počítačové programy a jejich updatování, čímž 
se snižují náklady produkce zastavením stroje.

Project 475 je 5-osé obráběcí centrum určené pro výrobu nábytku, dveří, oken a elementů pro nábytkářský průmysl. 
Otevřená konstrukce vozíku operační jednotky s vysokou tuhostí vyrobená svařováním hladké oceli umožňuje nakládá-
ní dílců větších rozměrů v porovnání s mostovou konstrukcí. Posun v ose X je vykonávaný prostřednictvím „ozubnice s 
pastorkem“. Ozubnice s broušenými a stoupajícími zuby je vyrobena z tvrdé temperované oceli. Pastorek je integrován do 
EPICYCLOIDAL redukční vysoce přesné převodovky. Jeden plstěný pastorek je připojen k ocelovému pastorku - je kon-
stantně mazaný a aplikuje nános maziva na zub ozubnice, což garantuje dlouhou životnost a přesnost.

Project 475

Pevný materiál 5 osé birotační jednotky umožňuje používat elektro-
hřídel ve všech směrech tak, aby se využila jeho síla obrábění na 
maximum. Jednotka je chlazena kapalinou s 2 senzory pro správné 
uchycení nástroje systémem HSK 63 F.

Pracovní pole obráběcího centra je rozděleno do dvou nezávislých zón, 
které umožňuje tandemové nakládání obrobků střídavě na jednu, nebo 
druhou pracovní zónu. Vybavený je 8 traverzami s 6 CNC řízenými 
referenčními vnořovánými dorazy namontovanými uvnitř stroje pro za-
bezpečení jejich dlouhodobé přesnosti a tuhosti bez poškození. Záruku 
přesnosti polohování deklarují další prostřední dorazy v počtu 8 kusů 
a zároveň i pravý a levý lineární okraj.

▶

▶
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Máme řešení pro každého

Má dvě nezávislé Z osy pro kompaktní a pev-
nou strukturu stroje, které mohou být kon-
figurované s 5 osou operační jednotkou a 
vrtací hlavou (19 nebo 32 vřetenovou podle 
výběru zákazníka) nebo 3/4 osou jednotkou. 
Případně může být vybvený dvěmi frézovací-
mi elektrovřeteny s možností osazení vrtací 
hlavy mezi nimi.

Stroj využívá dokonalou inter-
polaci všech tvarů 5 ti osého 
obrábění. Telematické připojení 
umožňuje aby dálkové intervence 
měli okamžité řešení a případné 
programovací problémy týkající 
se systémů operativních a har-
dverových konfigurací, počítačo-
vé programy a jejich aktualizace, 
čímž se snižují náklady produkce 
zastavením stroje.

▶

▶

Project 565

Technologicky nejvýkonnější model celé výrobní řady Project 565 je 5 ti osé CNC obráběcí centrum pro zákazníky vyžadující 
nejvyšší kvalitativní standardy při opracování všech druhů plošného materiálu a masivního dřeva. V nabídce je ve 3 délkových 
verzích s pracovní oblastí až do 6500 mm a maximální kofigurovatelností nástrojových zásobníků pro nejvyšší výkonnost při 
každém druhu opracování. CNC je určené na výrobu nábytku, okenních rámů, oken, dveří a schodů. Variabilitu produkce 
tohoto stroje deklarují i možnosti osazených zásobníků v podobě 10/16 místného rotačního zásobníku u frézovací  hlavy a 
42 místného řetězového zásobníku nástrojů osazeného na straně vozíku. Stroj splňuje všechny nejvyšší bezpečnostní normy 
podle standardů CE a ochrana operátora před nárazem operační jednotky po dobu práce tohoto stroje je zabezpečená buď 
klasickým provedením nášlapnými koberci se snímači nášlapného tlaku, nebo nárazovými polštáři využívanými při kyvadlo-
vém nakládání obrobků do stroje na dvou nebo čtyřech nezávislých zónách na pravé a levé straně a tím přímé zvýšení jeho 
celkové pracovní kapacity.

Project 565
pracovní pole v ose X  3600 - 6500 mm
pracovní pole v ose Y 1500 - 1700 mm
max. tloušťka obrobku  300 - 350 mm
max. rychlost X-Y-Z 80 - 80 - 25 m/min.
počet vřeten vrtací hlavy  32
pilový kotouč  125 mm
frézovací jednotka  1.000 - 24.000 ot./min.
výkon elektrovřetena 16 kW HSK 36F
maximální průměr nástroje  350 mm
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Model Nesting K využívá Matrix pracovní stůl pro
blokování a odblokování desek různých tvarů. 
Vyznačuje se vysokou flexibilitou díky maximální
možnosti konfigurace stroje podle specifických 
potřeb jednotlivých výrobních firem. Taktéž si zá-
kazník může vybrat ze čtyřech modelových variant 
podle požadovaných pracovních rozměrů stroje 
do rozměru v ose Y 1250 do 2100 mm a osa X 
od 2500 do 3800 mm. Stroj může být vybaven 10 
ti místným statickým zásobníkem nástrojů ISO 30 
pro automatickou výměnu v elektrovřeteni. Taktéž 
si zákazníci mohou vybrat vrtací hlavu pro vertikál-
ní vrtací operace s nezávislými vřeteny nebo auto-
matické zařízení pro měření délky nástroje.

neSTInGoVé obráběcí cenTra

Model Nesting M5 je obráběcí centrum s 5 ti osým 
16 ti kW birotačním elektrovřetenem chlazeným kapa-
linou s uchycením HSK F63 a matrix stolem pro ne-
stingové operace. Motorizace os je řešená prostřed-
nictvím brushles motorů, které umožňují rychlost a 
zrychlení, jaké nemohou být dosáhnuté tradiční CNC 
motorizací. Nevyžaduje žádnou údržbu , je vybavená 
digitální technologií, což poskytuje vyšší přesnost a 
lepší dokončovací operace. Drážkovaný multifunkční 
pracovní stůl (rozestup 50 mm) na uchycení dílců ma-
lých i velkých rozměrů pomocí přídavných přísavek. 
Základna je vyrobená z hrubých tažených trubek a 
fenolické ploché desky což zaručuje dlouhotrvající 
tuhost a rovinnost i v těžkých podmínkách. Fenolická
deska je přímo upevněná na základnu aby se zabrá-
nilo vibracím. Umožňuje plynulé a souvislé frézování, 
zlepšuje konečný výsledek a hladké umístění os na 
komplexní geometrické tvary generované pokročilým 
komerčním CAD/CAM softvérem.

nesting k

nesting M

nesting M5

Model Nesting M je obráběcí centrum se 3 řízenými osa-
mi a matrix stolem pro nestingové operace vyráběné v 6 
ti rozměrových variantách dle potřeby výroby od 1300 do 
2195 mm v ose Y a od 2500 do 7650 mm v ose X. Mos-
tová konstrukce (osa Y) s vysokou tuhostí je vyrobená ze 
svařené žebrované oceli. Pohybuje se v podélném směru 
( osa X) podél základny stroje a nese hliníkové vozíky 
(osa Z), na kterých jsou namontované operační jednotky. 
Zaručuje vysokou tuhost umístění na „X“ ose, mostová 
struktura se pohybuje pomocí dvou systémů „ozubené 
kolo-pastorek“. Každý systém je spojený s jedním moto-
rem (Gantry os).
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Máme řešení pro každého

Italská společnost CIT Metalmeccanica se zaobírá návrhem a výrobou různých typů manipulač-
ních zařízení i podle specifických požadavků atypických prostorů s požadavkem na bezpečný 
přesun obráběných dílců. Tyto zařízení se vyznačují vysokým standardem kvality v průběhu 
celého výrobního procesu od návrhu až po výrobu a montáž se samotným praktickým testo-
váním nabízí svým zákazníkům širokou škálu produktů od těch technologicky nejjednodušších 
provedení v podobě manipulačních mechanických kleštin, až po manipulační automaty s vy-
sokým pracovním výkonem a motorizovaným pohybem využívané u automatických výrobních 
linek nebo jako ideální doplněk obsluhy u nářezového centra s předním nakládáním desek.
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Vakuové zdvihací zařízení

Manipulační ramena

Čelní nakladače

Vakuové zdvihací zařízení s motorizovanou rotací a naklá-
pěním řízené přes tlačítkový ovladač ideální na manipu-
laci se sklem a jinými náročnými materiály se vyznačují 
masivní konstrukcí přizpůsobenou i na zdvihání plátů vel-
kých rozměrů. Nezávislá vakuová pumpa, dvojitý ochran-
ný okruh a vakuová nádoba zaručují pevné uchopení v 
případě nedostatku elektrické energie. Vysokou úroveň 
bezpečnosti při práci nabízí i díky zvukovému alarmu 
signalizujícím případnou ztrátu vakua. V nabídce jsou 
v různých modelech podle počtu přísavek, které přímo 
omezují minimální rozměry dílce a jeho doporučenou 
maximální hmotnost.

Vhodným doplňkem v současných moderních výrobách
s technologickým vybavením v podobě CNC obráběcího
nebo nářezového centra se stala manipulační ramena
v provedení sloupových jeřábů s možností typu manu-
álního nebo motorizovaného otáčení a rádiusem až do 
360° podle vybraného modelového typu. Tyto zařízení 
jsou vhodné pro všechny typy výrob od výroby prototy-
pů až po sériovou výrobu. Mají minimální požadavky na 
údržbu a jednoduché zapojení do každé výroby přímo 
do obvodu stlačeného vzduchu bez vakuové pumpy. 
Tento systém zároveň snižuje celkové provozní náklady 
a spotřebu elektrické energie.

Technologicky nejdokonalejší zdvihací a manipulační za-
řízení jsou čelní nakladače pro automatické horizontální 
řezání desek pod typovými označeními Prolifter Easy a 
Prolifter Pro. Tyto systémy nabízí poloautomatické na-
kládání desek k nářezovým centrům s absolutní bezpeč-
ností transportu bez jakéhokoliv úsilí ze strany obsluhy. 
Dokáže transportovat dílce různých velikostí pomocí od-
sávacího systému ovládaného obsluhou přes ovladač. 
Na přání může zařízení obsahovat systém na uchopení 
prodyšných materiálů. Sací desky jsou poháněné stlače-
ným vzduchem ve verzi Easy a elektrickým čerpadlem ve 
verzi Pro.
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Italská společnost Bonacin se zaobírá výhradně výrobou samostatných korpuso-
vých lisů nebo lisů s možností zapojení do kompletní automatizované montážní 
linky s automatickým nastavením parametrů na základě rozměrů korpusů. Svým 
zákazníkům nabízí jedinečné řešení v technologickém uzlu kompletizace nábyt-
kových sestav s vysokým stupněm automatizace.

Základním modelem v celé produktové řadě korpusových 
strojů je model Nina. Tento stroj má velkou kapacitu a nízké 
provozní náklady. Vyznačuje se kompaktními rozměry a nízkou 
hmotností. Svými technickými parametry je ideální pro malé 
a střední podniky. Ve velkých firmách je vhodný pro použití v 
sekci zakázkové výroby. Cyklus lisování se automaticky progra-
muje pomocí barevné dotykové PLC obrazovky. Dosahuje 
skládání různých nábytkových dílců bez použití ručního nářadí 
a přístrojů. Svislá a horizontální poloha lisování je poháněná 
elektromechanickým systémem motoru bez pomoci hydrau-
lických a pneumatických válců. Možnost nastavení přítlačné 
síly a to jak vertikální tak i horizontální. Nakládání a vykládání 
nábytku je prováděno ručně. Zařízení pracuje s nízkou hladi-
nou hluku a minimální spotřebou elektrické energie a to pouze 
na úrovni 11 kW za hodinu. Stroj nevyžaduje žádnou údržbu 
a elektrické systémy jsou vyráběny v souladu s CE normami.

Model Closer je průchozí korpusový lis využívaný samo-
statně nebo v zapojení do automatické montážní linky. 
Samozřejmostí je plně automatické ovládání stroje pros-
třednictvím barevné dotykové obrazovky s možností na-
stavování optimálního přítlaku vertikální a horizontální 
polohy nebo lisovacího cyklu pomocí časovače. Pracuje 
ve spolupráci s fotobuňkami a enkodéry pro přesné po-
lohování a časování celého lisovacího programu. Může 
být doplněný o automatickou sponkovací (pistoli) linku 
zad korpusových sestav pro ještě výraznější zvýšení jeho 
výkonu. Samozřejmostí je i možnost lisování korpusů s 
přesahujícími boky díky pohyblivým přítalčným lištám.

nina

closer

Novou generací strojů s vysokou produktivitou a nízkými pro-
vozními náklady je model Pinta. Technické provedení dává 
možnost sestavení na plnou kapacitu až 1200 kusů nábytku v 
osmi hodinovém provozu. Díky průběžnému provedení se dá 
lehce zapojit do montážní linky. Skládání různých nábytkových 
dílců bez použití ručního nářadí a přístrojů. Automatické nasta-
vení stroje a to jak na výšku a na délku pomocí fotobuněk a 
enkodérů. Tlak je vytvářený elektromotory bez pomoci hydrau-
lických nebo pneumatických válců. Možnost nastavení přítlač-
né síly a to jak ve vertikální, tak i v horizontální poloze. Pinta 
je robustní a spolehlivý stroj navrhnutý ve vyspělé strojírenské 
výrobě určený do profesionálních provozů, je maximálně tichý 
s nízkou spotřebou energie ( 2kW/hod). Maximální délka liso-
vaného nábytku je 2500 mm, výška 1350 mm a šířka 720 mm.

Pinta
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Máme řešení pro každého
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Po dobu posledních 20 ti let společnost Orma macchine diverzifikovala svůj sorti-
ment s pozoruhodným úspěchem v jiných oblastech jako jsou kompozitní materiá-
ly, výroba polyuretanových desek a plastových výrobků (materiály s pevným povr-
chem). Starostlivost o zákazníka, kontrola kvality, inovace a široká škála produktů 
tvoří ze společnosti Orma ideálního partnera pro všechny podniky bez ohledu na 
svoje rozměry od rodinných až po velké průmyslové skupiny.

nPc digit

Dlouhodobý výzkum a studie v oblasti vytápěných etážových lisů je zúročený ve vysoce funkčních a spolehlivých strojích 
série NPC. Základní charakteristiky těchto strojů jsou: Struktura výhradně vyrobená ze svařených a nástrojově opracovaných 
trámců. Rozhodnutí upřednostnit nosnou konstrukci z trámců namísto ocelových plechů (ekonomicky výhodnější varianta) 
přišel z rozhodnutí nabídnout zákazníkovi vysoce spolehlivý produkt, u kterého kvalita hraje hlavní roli. I v hydraulickém 
systému má kvalita produktu nejdůležitější úlohu, což se zrcadlí v hrubě chromovaném suportu. To zabezpečuje perfektní 
práci a nejdelší životnost těsnění a samotného pístu. Všechny válce jsou přišroubované k nosné konstrukci , takže jsou lehce 
odstranitelné v případě servisu. Vysoce spolehlivé hydraulické agregáty vybavené dvoustupňovým čerpadlem – v první fázy 
pracují s nízkým tlakem a rychlým pohybem a druhá fáze pracující s vysokým tlakem stanoveným obsluhou na klávesnici.

Ovládání je realizované prostřednictvím 6“ LCD TFT dotykového displeje SIEMENS
na pravém předním nosníku stroje, kde si operátor může nastavovat nebo upravovat
všechny lisovací funkce jako jsou: pracovní tlak (kg/cm2), pracovní teplotu, lisovací
časovač pro nastavení doby lisování – automatické přepínání vytápěcí jednotky,
vyloučení jedné řady pístů, automatický výpočet tlaku v barech na základě 
specifického tlaku v kg/cm2, který musí být použitý na opracování desek a další.

▶

Stojan stroje je svařený z tažených ocelových nosníků FE 430. Tyto nosníky dokážou
rovnoměrně vyrovnávat všechny pracovní namáhání a odolávat tlaku působícímu
na lisovací desky po dobu zatížení lisem. Rovnoběžný chod pohyblivé lisovací desky
je zajištěný čtveřicí hřebenovek spojených torzní tyčí ( dvě v podélném a dvě 
v příčném směru). Potřebný lisovací tlak je docílený pomocí 6 ti hydraulických 
chromovaných pístů (každý o průměru 70 mm) a dvojicí dvojčinných hydraulických 
čerpadel – vysokotlakým pro vyvinutí a udržení potřebného tlaku po dobu celé doby 
lisování a nízkotlakým pro rychlejší uzavření a otevření lisu.

▶
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Membránové lisy na povrchovou úpravu tvarovaných ploch jsou konstruované 
na základě dlouholetých zkušeností společnosti v této oblasti. Vývojem produktů 
se vyspecifikovalo množství druhů lisů s, nebo bez membrány se 3 rozdílnými 
systémy práce:

Dlouhodobý výzkum a studie v oblasti vytápěných etážových lisů jsou přetavené do vysoce funkčních a spolehlivých strojů 
série NPC. Základní charakteristiky těchto strojů jsou: Struktura výhradně vyrobená ze svařených a nástrojově opracova-
ných trámců. Rozhodnutí upředostnit nosnou konstrukci z trámců na místo ocelových plechů. Rámové lisy z modelové řady 
Futura mohou být vybaveny plnou CNC automatizací. Systémový softvér řídí následující funkce: Spuštění samootestování, 
samootestování funkčnosti, řízení chyb, kontrola krátkých obvodů, funkční anomálie graficky znázorněné na displeji, přenos 
dat mezi centrální jednotkou a periferním rozšířením, kontrolu stroje. Na klávesnici je možné vložit všechny relevantní ůdaje 
o obráběných kusech jako jsou: Šířka a délka rámu, otevření před lepením, čas lisování, lisování, počet kusů, které mají být 
lisované. Klávesnice na dotykové obrazovce SIEMENS, pracovní rozhraní WINDOWS s kompatibilním internetovým vstupem 
TP-TCP-IP s možností přijetí a odesílání dat.
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Membránové tvarovací lisy jsou vybaveny 
patentovaným systémem pracovního procesu pro 
pokrytí desek s PVC foliemi a přírodními dřevěnými 
dýhami. Velmi nízká spotřeba energie, samonivelační 
kapaliny v nádrži, nezávislý na velikosti desek, 
absolutní bezpečnost proti úniku výhřevní kapaliny, 
automatické a simultánní vkládání a vykládání, vysoký 
měrný tlak (20kg/ cm2), jednoduchost používání 
vytváří tento stroj jedinečným.

Tento lis je vhodný na lisování s PVC foliemi a 
protlačovacími materiály. Tento princip činnosti 
nevyžaduje použití membrány, což umožňuje i 
lisování obzvlášť náročných tvarů a rovněž eliminuje 
náklady při případné výměně poškozené membrány. 
Tato technologie rovněž umožňuje dosáhnutí velmi 
vysokých teplot až 170°C, což vytváří možnost 
povrchové úpravy i plastovými materiály, které 
vyžadují vysoké teploty pro jejich tvarování (ABS). 
Nakládání a vykládání na jedné straně pomocí dvou 
zásobníků eliminuje tzv. „mrtvý čas“ a umožňuje řízení 
celého systému jednou obsluhou a výrazně snižuje 
další vedlejší náklady na provoz. Celý stroj je řízený 
programovatelným automatem (PLC), ve kterém je 
možné nastavování všech pracovních funkcí 
z ovládacího panelu.

Tento lis je vhodný na lisování PVC foliemi a přírodní dřevěnou dýhou. 
Membrána je potřebná jen pro lepení přírodní dřevěné dýhy. Stroj je 
vybaven rychlým zapnutím/odepnutím membrány, který umožňuje 
nastavení uvedených proměnných hodnot přímo z ovládacího 
panelu. Celá řada membránových lisů si u zákazníků získala 
značný úspěch, hlavně díky svým výhodám, které jim nabízí: snížení 
provozních nákladů, zvýšení produktivity práce, bezpečnost a nabízí 
o mnoho víc než tradiční membránové lisy, což velmi zvyšuje jejich 
konkurenceschopnost vzhledem k zvyšujícím se cenám.

▶
▶

▶

1. Olej s membránou

2. Vzduch bez membrány

3. Vzduch s membránou

Futura



Máme řešení pro každého

Společnost Cursal na celosvětovém trhu působí již 40 let. Ve své produkci se zaměřuje na 
výrobu poloautomatických, automatických optimalizačních zkracovacích pil a pil speciál-
ně navrhnutých podle specifických potřeb zákazníka. Taktéž i automatických nakládacích 
a vykládacích systémů výrobních linek a speciálního příslušenství s více jak 3000 instala-
cemi po celém světě.

TrV 1200

TrV 1700P

Zkracovací pila TRV 1200 je ideální pilou do menších a středních provozů s potřebou rychlého a zároveň přesného optima-
lizování většího objemu materiálu. Přítlačné a podávací válce pracují při rychlosti až 195 m/min, což z této pily vytváří velmi 
efektivního pomocníka každé přípravné výroby. Produktivita tohoto stroje je samozřejmě podpořená i výkonným 7 kW moto-
rem pro pohon pilového kotouče s průměrem 500 mm. Tento nástroj nabízí prořez jednoho nebo více kusů řeziva o tloušťce 
70 mm naráz s maximální šířkou zkracovaného materiálu na úrovni 200 mm. Vyráběný je ve 3 modelových variantách a to 
automat s možností praogramování TRV 1200A, optimalizace TRV 1200E a odstraňování defektů TRV 1200S.

Model TRV 1700P s výkonným podávacím zařízením s INOX ocelovým recirkulačním kuličkovým vedením je totálně integro-
vaný a automatický systém pro zpracování řeziva 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Tento stroj svému majiteli nabízí – vysokou 
výkonnost, finální profit a pracovní přesnost udržovanou v průběhu času s ročními náklady na obsluhu nižšími než 1/1000 
počáteční investice. Pracuje na všech stupních plné optimalizace programovaných na průmyslovém CNC počítači přes HD 
dotykovou obrazovku. Standardně je dodáván ve výbavě s automatickým nakládacím a vykládacím dopravníkovým systé-
mem s automatickými vyrážeči zkracovaného řeziva dle délkových kritérií.

Ovládání je realizované prostřednictvím barevné dotykové obrazovky
a novým Curslal plně optimalizačním softvérem SOLE, který umožňuje
vytváření nejvyšší výtěžnosti s minimálním podílem odpadu.
Ovládací panel je vybaven vstupy na vkádání pořezových schémat buď
po síti nebo přes USB klíč. Model určený na odstraňování nežádoucích
defektů masivu je vybaven snímačem znaků fluoresenční křídy vytvářených
obsluhou.
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Společnost POR Micucci system působící na celosvětovém trhu je 40 let zkušeností zhmotně-
ných ve výrobě strojů na dezintegraci dřevěného odpadu a tak i briketovacích strojů na jejich 
opětovnou integraci a konečné zhodnocení. Využití těchto strojů nekončí jen při dřevě, ale své 
uplatnění velmi úspěšně nacházejí i při lisování jídla, biomasy, papíru, kovu, plastů, textilních a 
jiných materiálů.

briketovací lisy

drtičky odpadu

Přímé využití dezintegrovaného dřevěného odpadu v praxi dřevozpra-
cujícího odvětví nenachází široké uplatnění. Při sledování cíle jeho eko-
nomického spalování je potřebná opětovná integrace. Energeticky ne-
náročnou a efektivní cestou je právě briketování, kterého výstupem je 
vysoce výhřevné palivo na úrovni výhřevnosti černého uhlí.

Dezintegrace dřevního odpadu produkovaného dřevozpracujícími provozy je prv-
ním krokem při jeho zpracování. Válcové drtičky s tuhou konstrukcí a odpovídají-
cím výkonem dimenzovaným podle objemu výroby jsou prostředkem efektivního 
a ekonomického zpracování dřevěného odpadu při jeho spalování s cílem snížení 
provozních nákladů výroby.

!

Technické údaje
Model Výkon motoru Výkon čerpadla Průměr brikety Průměrný výkon
 HP l/min mm kg/hod
JUNIOR 7,5 40 50 30/50
A6 7,5 40 60 35/70
A6 PLUS 10 50 60 40/80
STANDARD 7,5 40 65 60/90
A 100 N 10 50 65 60/100
OSCAR 12,5 75 70 100/180
OSCAR PLUS 20 90 70 160/220
SUPER OSCAR 37 120/60 70 350/400
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Technické údaje
Model BRUCO CASTORO MAGNUM TAURUS
Výkon hl. motoru (kW)               7,5                7,5            16,5               22
Výkon motoru  
olej. čerpadla (kW)    

- 1,5             1,5               1,5

Nakládací otvor (mm)          420x540       870x425      870x730     840x860
Průměrný výkon (kg/hod)       40/60         100/150      250/350      300/450

Vhodné na
 biomasa     

biomasa      biomasa      biomasa
   

  dřevo          
dřevo           dřevo          dřevo

 
   textil   



Máme řešení pro každého

Společnost Finiture byla založená koncem 50 tých let minulého století zaměře-
ná na výrobu technologií pro povrchovou úpravu dřeva. Neustálá pozornost 
věnovaná technologickým inovacím, schopnost nalézt optimální řešení na zá-
kladě konkrétních požadavků přímo od zákazníka, kvalita provedení nebo pro-
fesionální pozáruční servis umožnila Finiture růst a dnes je jednou z předních 
Italských výrob zařízení na povrchovou úpravu oken a dveří, nábytku, stolů a 
všech ostatních dřevěných prvků.

Stříkací kabiny jsou vyrobené z pozinkovaného plechu s bezpečnou úpra-
vou hran; alternativně mohou být použité panely vyplněné polyuretanovou 
pěnou. Vybavené jsou centrifugálními elektrickými odsavači splňujícími ty 
nejnáročnější předpisy a inspekčním poklopem. První možností je suchá 
stříkací stěna s filtrací vzduchu zaručenou: pro DRY – A model dvojitým 
filtrováním (papírovým filtrem a filtrem ze skleněných vláken) pro model DRY 
– C pomocí filtračního papíru se sedmi vrstvami (od nejsilnější do nejten-
čí) a post – filtrem z polyesteru. Pro dokonalejší filtraci jsou nainstalované 
i sklolaminátové filtry. Zařízení též obsahuje systém pro indikaci zanesení 
filtru, stropní světlo s vysokým světelným koeficientem , elektrické vedení a 
nízkonapěťový ovládací panel. Druhou možností jsou mokré kabiny obsa-
hující plastovou nádrž na vodu, 2 vodní clony z pozinkovaného plechu se 
speciálním anti – korozním nátěrem (obě otevíratelné), vertikální odstředivé 
elektrické čerpadlo s nízkými nároky na údržbu, bez použití mechanické 
ucpávky. Vybavené jsou centrifugálními elektrickými odsavači splňujícími ty 
nejnáročnější bezpečnostní předpisy a inspekčním poklopem. Mokrý inter-
ní systém s dvojitou řadou stříkacích trysek a plastových filtrů se zásuvkami, 
které obsahují sklolaminátový filtr.

Stříkací robot RAS umožňuje automatické nanášení laků na okna a jiné 
dvourozměrné plochy. Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché a intuitivní, 
nevyžaduje zadávání dat díky dvourozměrnému odečítacímu systému op-
tických bariér. Kusy mohou mít jakoukoliv formu nebo mohou být zavěšené.
Robot je určen pro práci v intenzivním průmyslovém provozu, je vybaven 
pracovním prostorem, který umožňuje i nástřik velkých kusů. RAS může být
vybaven elektrostatickým nebo konvenčním systémem stříkání a použity 
mohou být nátěrové hmoty na bázi rozpouštědel i vodou ředitelné.

Tlakované stříkací kabiny vytvářejí ideální podmínky pro aplikaci kvalitních 
nátěrů. Vzduch je precizně filtrovaný, ohřívaný a v kabině je zvýšený tlak 
v porovnání s venkovním prostředím, což zabraňuje pronikání prachových 
částic do pracovního prostoru. Každá stříkací kabina je vyrobená podle 
specifických požadavků zákazníka přímo na míru. Standardně se skládá 
ze stříkací místnosti a oddělené místnosti na sušení. Vzduch prochází přes 
filtrační stěnu s vysoce efektivními filtry kategorie EU5 – 98%. Velká plocha 
stěny redukuje rychlost tlačeného vzduchu a brání nežádoucím turbulencím 
uvnitř kabiny. Tlakovací jednotky jsou instalované externě a rozměrově jsou 
dimenzované tak, aby nepřenášeli vibrace a výrazně omezili emise hluku. 
Vzduch může být ohřívaný horkou vodou, párou nebo plynovými, případně 
olejovými generátory.

Suchá/mokrá stříkací kabina

Stříkací robot raS
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Italská společnost VD Srl s bohatými zkušenostmi ve výrobě moderních stříkacích strojů 
a linek se zaměřuje na hledání optimálních řešení pro uspokojení výrobních potřeb svých 
zákazníků. Nabízí celou řadu zařízení pro povrchové úpravy, kartáčovací stroje na přípravu 
a čištění povrchů, dopravníkové pásy, stříkací roboty, stroje na válcové a clonové nanášení 
barev a tmelů, vertikální, průběžné, teplovzdušné a UV sušičky i stroje na povrchovou úpra-
vu hran.

Vysoké nároky na kvalitu povrchových úprav společně s produktivitou do-
kážou uspokojit stříkací roboty COBRA. Podle výrobních potřeb mohou 
být vybavené jedním nebo dvěma pracovními rameny s 2 stříkacími tryska-
mi. Jednotlivé dílce jsou na dopravníkovém pásu při vstupu do stříkací 
kabiny snímané skenerem a tak robot automaticky kopíruje jejich línie po 
dobu stříkání. Pohyb robota v 6 ti osách je řízený CNC jednotkou a může 
dosáhnout produktivity až 800 m2 (2 ramena) za směnu.

Významným přínosem pro každou firmu s vykonáváním povrchových
úprav plošných materiálů může být plně automatický dynamický stříka-
cí stroj SIMPLE. V porovnání se stříkacím robotem Cobra je doplněný 
o tlakovou kabinu s filtračním zařízením vzduchu a pracovní ramena 
mohou být vybaveny až 6 ti stříkacími tryskami. Stroj využívá patento-
vanou technologii dynamického stříkání, což znamená vysokou kvalitu 
nástřiku a úsporu materiálu.

Pro proces sušení v závislosti na používaných nátěro-
vých hmotách je možné vybrat z různých technologic-
kých systémů a jejich vzájemné kombinace. VD Cube 
je vertikální sušárna vhodná na sušení nátěrů na bázi 
vody, akrylátu nebo polyuretanu. Je rozdělená na zóny 
(sušení, ohřívání, chlazení). Teplotu, rychlost a množ-
ství vzduchu je možné regulovat pro každou zónu sa-
mostatně.

Stříkací robot cobra

Stříkací automat Simple
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Máme řešení pro každého

Společnost Anest Iwata je předním výrobcem specializujícím se na výrobu 
lakovacích zařízení, lakovacích systémů na klíč, kompresory a vysokotlaké 
suché vakuové pumpy. Je rozdělená do dvou divizí pro co nejlepší pokrytí 
potřeb trhu s inovativními technologiemi a službami.

Model Anest Iwata – Air Gunsa s homogenní a jemnou automatizací dosáhnu-
tou technologickým vývojem trysek a difuzoru, systémem HTE „High Transfer 
Efficiency“, který dosahuje prašnost na úrovni pouze 10%, širokou škálou roz-
měrů trysek z něj vytvářejí ideálního pomocníka na práce v menších objemech.

Anest Iwata W 400 Classic Plus je profesionální stříkací pistole s hladkou povrchovou úpra-
vou pro jednoduchou údržbu a je univerzální pro všechny nátěrové hmoty. Dosahuje kon-
stantního jemného vějíře na celé ploše paprsku a poskytuje velmi vysokou přenosovou 
rychlost materiálu na nanášenou plochu. High T.E.C. technologie zabezpečuje nános ma-
teriálu v paprsku stejném ve středu i na jeho okrajích s účinností více jak 80%. Model WB 
„water based“ byl speciálně navrhnutý na odlišnou atomizaci nátěrových hmot na bázi vody, 
přičemž patentovaná konstrukce difuzoru a vrtání trysky zabezpečují dokonalý výsledek.

MSU 323 CTX – vysokotlaká pumpa s podporou vzduchu pro napájení pistolí 
jako jsou Multi X, použitelná na nátěrové hmoty s nízkou až vysokou viskozitou.
Verze CTX v úpravě z antikorozní oceli použitelná pro nátěry na bázi vody.
.

ALS 433 TX – vysokotlaká pumpa bez podpory vzduchu pro napájení pistolí 
jako jsou ALG 7 TE WB. Verze TX v úpravě z antikorozní oceli pro použití nátěro-
vých hmot na bázi vody.

Inox Line AQUA – čistící stanice pro stříkací pistole ve zhotovení z antikorozní 
oceli s možností automatického i manuálního čištění a proplachování. Je vyba-
vená čistící stříkací pistolí, štětcem a přívodem vody, separátorem vody a barvy 
a odsávacím konektorem pro testování nástřiků barev.

aZ3 HTe2

W 400 classic plus

MSu 323 cTX

alS 433 TX

Inox line aqua
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Spločenost BUP Utensili stabilně působí na celosvětovém trhu od roku 1968. Stabilita jeho tržního 
postavení je odrazem kvality produkce nástrojů, které zajišťují nejmodernější technologie zaru-
čující tu nejvyšší přesnost opracování potřebnou při výrobě kvalitních obáběcích nástrojů. Toto 
tvrzení dokazuje i technologické vybavení v produkci společnosti v podobě 6 ti osích obráběcích 
center na výrobu diamantových nástrojů. Kromě tohoto zařízení je společnost BUP obohacená i o 
dva CNC stroje nové generace na výrobu nástrojů, čímž si ještě více posílila svou schopnost plně 
uspokojit všechny požadavky na kvalitu výroby v jejich celé nástrojové škále.

Vrtací nástroje

nástroje 
do cnc strojů

Skládané nástroje

Speciální nástroje

Vhodné pro vrtání a formátování surových DTD a MDF 
desek stejně jako povrchově upravených desek plastickými 
materiály na horních frézkách a CNC obráběcích centrech.
Díky dělené řezné hraně jsou výborné při odebírání třísek.
Axiální úhel řezné hrany zaručuje hladký povrch. Jsou 
odolné vůči rzi a to díky niklové povrchové úpravě. Taktéž 
není nutné časté broušení, což nám v konečném důsledku 
šetří náklady a čas.

Skládané nástroje s vyměnitelnými HM noži pro frézování-
dřeva a MDF dílců dveří a kuchyňských dvířek na CNC hor-
ních frézkách a CNC obráběcích centrech. Sada tvarových-
nástrojů s vyměnitelnými HM noži pro výrobu kuchyňských 
dvířek na srovnávacích, frézovacích strojích a průběžných 
strojích.

Sada speciálních nástrojů s vyměnitelnými HM noži pro vý-
robu dvířek z MDF při 90° úhlu na CNC horních frézkách 
a CNC obráběcích centrech s automatickou výměnou ná-
strojů.

Nástroje pro CNC frézky s vyměnitelnými tvarovými a 
plochými HM noži. Řady šikmých nástrojů v integraci HM, 
specificky vhodné pro frézování s větším odběrem a větší 
posuvnou rychlostí.
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Máme řešení pro každého

Potřeby odsávání dřevěného odpadu jsou pokryté výrobními společnostmi 
Adamik a ELBH podle vyhotovení. Odsávací zařízení od české společnosti Ada-
mik z výrobní řady FT xxx SF jsou určené k odsávání třísek a pilin od dřevoobrá-
běcích strojů. Mobilní odsávání do výkonu 1 900 m3/hod jsou vybavené koleč-
ky pro lehkou manipulaci. Společnost ELBH byla založená v roce 1994 českou 
společností ELBH a slovenským partnerem. Cílem společnosti je komplexní 
řešení zakázky od projektu po dodávku a servis. Svým výrobním programem 
ELBH přispívá ke snižování energetické náročnosti provozu a ke kvalitnějším 
provozům z hlediska ekologie.

Variabilita lokálního odsávání spočívá v jeho 
možnosti použití pro vícero strojů, což je vyu-
žívané hlavně v menších provozech. Dalším 
využitím je doplnění již existujícího odsávání 
v případě doplnění strojního vybavení. Port-
folio odsavačů dále zahrnuje specializované 
odsavače pro CNC stroje, olepovačky hran 
a speciální odsavače na jemný prach.

Odsávání k jednostranným olepovačkám 
hran je specifické ne výkonem, ale průto-
kem vzduchu (podltlakem) potřebným v 
odsávacím potrubí malého průměru, vedo-
ucích a pohybujících se přímo s jednotlivými 
agregáty olepovaček.

Odsávací zařízení řady MOBIL a FTO jsou 
určené především na odsávání olepovaček 
hran.

Odsávací ventilátory s výkonem 1340 – 17 500 
m3/h jsou vyvinuté pro odsávání dřevěného od-
padu vznikajícího při obrábění dřeva v dřevař-
ských provozech a pro transport přefiltrované-
ho dřevěného odpadu od filtračního zařízení do 
zásobníku dřevěného odpadu. 

Konstrukčně se jedná o střednětlaké radiální 
ventilátory. Kryty rotoru ve tvaru spirály a rám 
ventilátoru jsou vyrobeny z masivního ocelové-
ho plechu. Samotný kryt je možné zrcadlově 
přetočit nebo pootočit o 360°. Takto je možné 
použít ventilátor v jakékoliv požadované poloze. 
Rotory jsou staticky a dynamicky vyvážené. Sta-
bilní výkon zaručuje široký okruh použití podle 
přání zákazníka. Typ VSM je rotorem propojený 
přímo s motorem, typ VSR je propojený klínový-
mi řemený.

lokální odsávání

centrální odsávání
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Společnost GIS má speciální vlastnost nabídky nejmodernějších a nejsofistikovanějších ře-
šení vzduchotechnických zařízení v úzké spolupráci s montáží, kontrolami a důkladným tes-
továním každého vyráběného kompresoru a certifikací podle přísných evropských norem. 
Nabízí širokou škálu produktů od hoby kompresorů přes profesionální až po průmyslové kom-
presory s výkonem od 0,34 kW až po 18 kW pro pístové kompresory standradní i tiché a 
masivní šroubové kompresory s výkonem do 75 kW v tichém modelu. Samozřejmostí nabídky 
jsou i vymrazovací a absorpční sušičky vzduchu, kompletní příslušenství pro stlačený vzduch, 
stejně jako náhradní díly.

Pístové kompresory jsou navrhnuty pro široké profesionál-
ní použití. Řemeslné dílny pracující s menšími výrobními 
objemy si v naší nabídce naleznou pro ně nejvhodnější 
malé přenosné kompresory poháněné klínovým řemenem, 
které dokážou zabezpečit dostatečný objem stlačeného 
vzduchu dle jejich požadavku. Ideálem pro velké a nároč-
nější provozy jsou velké průmyslové kompresory, které do-
kážou zásobovat i zařízení náročnější na objem stlačeného 
vzduchu. Problémem není ani speciální provedení olejem 
mazaných pístových kompresorů na zakázku pro nejrůzněj-
ší použití.

V nabízeném sortimentu si zákazníci mohou najít i odhluč-
něné pístové kompresory, u kterých je hodnota hlučnosti 
na stejné úrovni jako u šroubových kompresorů.

Vysoce kvalitní průmyslové šroubové kompresory jsou určené do provozů, 
kde je objem spotřebovaného vzduchu tak vysoký, že je potřebné trvalé zatí-
žení s nízkými provozními náklady. Šroubové kompresory jsou zárukou dlou-
holeté bezporuchové práce, která při srovnatelném kW výkonu v porovnání s 
pístovými kompresory dokáže vytvořit o 20 l více stlačeného vzduchu. Na zá-
kladě rozdílného principu fungování profesionálních šroubových kompresorů 
je jednou z mnohých výhod možnost přesné regulace výstupní hodnoty tlaku 
s přesností na 0,5 baru. Svým určením do náročných podmínek v nepřetrži-
tých provozech se stávají výraznou oporou mnohých důležitých technologií. 
Naše společnost nabízí dodávání i celých kompresorových stanic „na klíč“. 

Každý zákazník si může zvolit úroveň vybavení kompresorů dodatečným 
příslušenstvím. Automatický odpouštěč kondenzovaného vzduchu ulehčuje 
údržbu a zvyšuje automatizaci práce zařízení na základě samostatného odpo-
uštění kondenzátu bez zásahu obsluhy a bez úniku natlakovaného vzduchu. 

Další z velmi nápomocných jednotek kompresorového příslušenství je sušička 
vzduchu, která pracuje na principu vymrazování. Vypouštění kondenzátu do 
kanalizace už více nebude problémem pro životní prostředí a to díky použití 
separátorů. 

Svým zákazníkům nabízíme dva typy vyhotovení šroubových kompresorů. 
Prvním typem jsou olejové šroubové kompresory,u kterých mazací medium 
šroubovic je olej. Druhým speciálnějším typem jsou bezolejové šroubové kom-
presory, které pracují v médiu míchaném s vodou díky použití keramických 
šroubovic. Jejich speciální technologické vyhotovení je využívané v prostředí 
se specifickými požadavky na hygienu a čistotu pracovního prostředí a to do 
potravinářských a jiných speciálních výrob.

Pístové kompresory

Šroubové kompresory k
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Společnost Braz technologie s.r.o. pro svoje zákazníky 
zajišťuje záruční a pozáruční servis zabezpečený od-
borným týmem techniků, kontinuálně školených přímo 
ve výrobních závodech našich renomovaných značek 
dřevoobráběcích strojů – Giben, Fravol, Masterwood,  
Fimal a dalších. Silnými stránkami našeho servisu je 
jeho časová flexibilita od nahlášení případné závady 
do 48 hodin, odbornost technických řešení a z toho 
vyplývající maximální spokojenost zákazníka. V nepo-
slední řadě je pro naše zákazníky důležitá i cenová do-
stupnost servisního úkonu fixního ceníku bez účtování 
najetých kilometrů nebo času našeho technika stráve-
ného v autě. V tomto případě platíte pouze za práci 
našich zaměstnanců přímo ve Vaší výrobě bez obav z 
vysokých faktur zahrnujících skryté poplatky.

Dodávku a instalaci strojů vykonáváme se samotným 
zaškolením zaměstnanců, určených pro obsluhu, buď 
přímo po dobu instalace stroje ve výrobní hale nebo 
v našem školícím středisku. Kvalita školení je na profe-
sionální úrovni s dosáhnutím komplexních vědomostí 
řízení stroje u všech pověřených zaměstnanců. Po-
slední dny věnujeme pozornost na kontrolu správnos-
ti ovládání stroje. Servisní technik je po dobu celého 
procesu k dispozici jako podpora při produkci jednot-
livých výrobních firem tak, aby náš odchod nezpůso-
boval dodatečné komplikace nebo úplné zastavení 
výroby z důvodu jakýchkoliv nevědomostí.

Dodávka náhradních dílů je bezodkladně zajišťovaná 
naším servisním střediskem, kde se klade důraz na po-
třeby a požadavky zákazníka se zájmem o dosáhnutí 
jeho maximální spokojenosti. To samé se dá tvrdit i při 
řešení objednávek standardních nebo speciálních dře-
voobráběcích nástrojů vyráběných v případě potřeby i 
na míru od renomované firmy B.U.P. Utensili, které se 
vyznačují vysokou přesností a dlouhou životností bez 
změny kvality obráběného povrchu. Všechny bližší in-
formace ohledně technologií, nástrojů a servisu nalez-
nete na naší webové stránce www.braz.cz

ZáruČní a PoZáruČní
SerVIS
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▶ 4 místný automatický zásobník nástrojů elektrovřetena, zařízení na nastavení frézování ze všech 4 stran 
s úběrem materiálu od 0 do 3 mm, přední a zadní válečkové stoly, čtečka čárkových kódů, softvér pro 
programování výrobních operací z kanceláře, dodatečný vertikální pneumatický přítlak, doplňkový boční 
přítlak pro obrábění desek šířky 70 mm, frézovací elektrovřeteno (Point 2).

Všechny modely jsou vybavené programovacím softvérem TPA pro velmi 
jednoduché ovládání a programování jednotlivých dílců nábytku na velké 
19“ barevné obrazovce.

Díky dvěma kleštinám na posuv materiálu 
stroj umožňuje formátovat dílce z celých 
pásů a ihned vytvářet naprogramované 
otvory a tvary potřebné pro kompletizaci. 
Touto technologií je možné vyrobit korpus 
s dvířkama do 4 minut včetně času pořezu.

TECHNICKÉ PARAMETRY
STRUČNÉ CHARAKTERISTIKY POINT 2 POINT K2 TOP
Počet vertikálních vřeten 9 12
Počet horizontálních vřeten v ose X 2+2 2+2
Počet horizontálních vřeten v ose Y 1+1 2+2 
Průměr pilového kotouče  100 mm 100 mm
Max. tloušťka desky  50 mm 50 mm
Max. rozměry desky X/Y/Z ∞/920/50 mm ∞/1200/50 mm

Min. rozměry desky X/Y/Z  270/150(70)/12 mm 270/150(70)/3 mm
Max. průměr vrtáku na horizontální vrtání 12 mm 12 mm
Max. hloubka vrtání ve vertikálním směru 45 mm 45 mm
Max. hloubka vrtání v horizontáním směru v ose X,Y 30 mm 30 mm
Max. průměr vrtáku pro vertikální vrtání 35 mm 35 mm
Frézovací vřeteno 3,3 kW 4,5 kW

CNC vrtací a frézovací centra od společnosti Vitap mohou být využívané ve velkých technologických 
linkách při velkokapacitní výrobě nábytku a zároveň i jako jedinečný pomocník malých provozů při výrobě 
atypického nábytku na míru. Ve společnostech s minimálním počtem zaměstnanců, kde výrazně urychlují 
a hlavně zkvalitňují technologický uzel kompletizace nábytku. 

Pro lepší vizuální představu Vám nabízíme několik ilustračních videí práce těchto strojů přímo v různých 
výrobách na jednotlivých odkazech:
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Point K2 TOP 
automatická výména elektrovřetena

Point 3 
automat

Point K2 
tvorba tvarovaných dílců

Point K2 
plexiglass

Point K2 
tvarové frézovaní

Point K2 TOP
opracování pracovní desky šířky 1200 mm

Point K2 
opracování speciálních materiálů

Point K2 
opracování pracovní desky

Point K2 TOP 
nesting opracování

Point 2 
vytváraní série přechodních děr

Point 2 
tandemové opracování

Počet vertikálních vřeten 
Počet horizontálních vřeten v ose X 
 
100 mm 
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M400-23
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23

configuration

M 4 0 0 - 2 3

F 6 0 0 - 2 3

▶ určená pro olepování hran dílců za použití ABS/PVC, melamin, dýha, masiv
▶ hrany 0,4–6 mm v pásech nebo návinu
▶ určená pro řemeslnou a průmyslovou výrobu
▶ kompaktní provedení stroje
▶ robustní konstrukce
▶ „pre-setting“ systém nastavení agregátů podle tloušťky aktuální hrany
▶ zrcadlová lišta
▶ vnitřní osvětlení stroje
▶ nanášecí jednotka včetně možnosti reverzace nanášecího válečku
▶ dvoukotoučová kapovací jednotka s naklápěním 0 ° - 1 °
▶ horní a spodní frézky s vysokofrekvenčními motory
▶ radiusová cidlinová jednotka a multifunkční frézky pro profily 0° / r 1 – 3 / 30°
▶ možnost ovládání pracovních jednotek z hlavního panelu (označení SERVO)
▶ stroj s konfigurovatelnou výbavou (předfrézovací agregát, rožkovací agregát SYNCRO,...)

VÝHODY OLEPOVAČEK
VÝROBNÍ ŘADY FAST

ZÁKLADNÍ 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
ŘADY FAST

Pre.setting pantografický systém
nastavování agregátů podle tloušťky
aktuální hrany již ve standardním 
vybavení všech strojů umožňuje
přestavení olepovačky hran z jed-
noho typu olepované hrany na jiný 
pouze v průběhu několika desítek 
vteřin.

▶

▶

F
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T

Všechny modely olepovaček výrobní série
Master a Fast disponují multiprofilovým 
nástrojem, který nabízí možnost opracování 
hran rádiusem zaoblení R 1/2/3 úhlem při 
olepování ABS hranami s tloušťkou 1,2 nebo 
3 mm, 30° při olepování melaminových 
hran s tloušťkou 0,5 mm a plochou 0° při 
olepování hran dílců masivními nákližky.
Tyto nástroje mohou být vybavené 
i diamantovým ostřím, které ještě více 
zvýrazňuje jejich kvalitu a flexibilitu
opracování se současným prodloužením 
životnosti nástrojů.

Tloušťka desky   10 – 45 (60) mm 10 – 60 mm
Šířka desky Min. Min. 60 mm Min. 60 mm
Šířka hrany  12 – 48 (63)mm 12 – 63 mm
Tloušťka Hrany  0,4 – 3 mm 0,4 – 6 mm
Rychlost posuvu  7 m/min 10 m/min
Délka desky Min.  Min. 150 mm (PVC)  Min. 150 mm (PVC)
Instalovaný výkon  3,2/3,4 kW 8,0/8,0/8,2 kW
Tlak vzduchu 6 bar 6 bar
Váha 920/1000 kg 920/1000/1200 kg
Délka stroje 2970/3240 mm 3430/3700/4210 mm

Šířka x výška stroje  1265 x 1370 mm 1265 x 1370 mm

▶

Model M 200-23  F 200-23/F 400-23
 M 400-23  F 600-23

SERVO VÝBAVA
PRO SÉRII OLEPOVAČEK FAST

▶ elektromotoricky z hlavního panelu nastavitelná výška dílce
▶ elektromotoricky z hlavního panelu polohovatelná přítlačná jednotka
▶ elektromotoricky z hlavního panelu 2 ose polohovatelná rožkovací jednotka
▶ pneumatický přískok/odskok plošné cidlinové jednotky z ovládacího panelu

▶ 10,7“ dotykový barevný ovládací panel, P.L.C. řídící jednotka
▶ elektromotoricky z hlavního panelu polohovatelná naváděcí lišta
▶ elektromotoricky z hlavního panelu 4 ose polohovatelná frézovací jednotka
▶ elektromotoricky z hlavního panelu 4 ose polohovatelná rádiusová cidlinová jednotka

14

IT Utensile Rifilatore Raschiatore
EN Tool fine trimming Scraping unit
FR Outil affleurage – racleur
DE Vorfräs-Ziehklingenwerkzeug
ES Herramineta refilador - rascador

unit 9-10-21

IT Raggio profilo da 1,0 a 3,0
EN Radius profiles from 1,0 to 3,0
FR Profil rayon de 1,0 à 3,0
DE Profilradius von 1,0 bis 3,0
ES Perfil de radio de 1,0 a 3,0

Position B

IT Profilo piano 0°
EN Flat profile 0°
FR Profil plan 0°
DE Flaches Profil 0°
ES Perfil plano 0°

Position A 

IT Raggio profilo da 1,0 a 3,0
EN Radius profiles from 1,0 to 3,0
FR Profil rayon de 1,0 à 3,0
DE Profilradius von 1,0 bis 3,0
ES Perfil de radio de 1,0 a 3,0

Position B

IT Profilo inclinato a 30°
EN Inclined profile 30°
FR Profil incline à 30°
DE Um 30° geneigtes Profil
ES Perfil inclinado a 30°

Position C

A B
C

B

X

profile tools

30°r 1-3r 1-30°

IT Arrotondatore
EN Corner Rounding Unit
FR Arrondir l’Angle
DE Eckenabruundaggregat
ES Redondeador de àngulo

21 12.000 rpm
0,22 Kw

Trailing edge tool

IT Competitor FRAVOL utilizzano:
 • arrotondatori con movimentazione pneumatica;
 • limitazione nel profilo nei pannelli da rifilare H=45;
 • limitazione in 2 o 4 posizionamenti automatici preselezionati;
 • utensile monoprofilo.

EN Competitor FRAVOL use: 
 • rounding corner unit with pneumatic movement; 
 • limited profile in the panels to be trimmed H=45; 
 • limitations in 2 or 4 preselected automatic positioning; 
 • single profile tool.

FR L’utilisation concurrent FRAVOL: 
 • arrondisseurs avec mouvement pneumatique; 
 • profil limitée dans les panneaux à être garnis H=45; 
 • les limites en 2 ou 4 positionnement automatique présélectionnés; 
 • outil profil unique.

DE FRAVOL-Wettbewerber verwenden:
 • Abrundungsaggregate mit pneumatischer Bewegung;
 • Begrenztes Profil der vorzufräsende Paneele H=45;
 • Nur 2 oder 4 vorgewählte automatische Positionierungen;
 • Einzelprofilwerkzeug.

ES Uso de la competencia FRAVOL: 
 • redondeado con movimiento neumático; 
 • Perfil limitado de los paneles para ser recortado H=45; 
 • Limitaciones en 2 o 4 de posicionamiento 
  automático preseleccionados; 
 • Herramienta solo perfil.

corner rounding unit
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Systém
nastavování
agregátů

Patentovaný multiprofilový nástroj

Model Fast z volitelného příslušenství
nabízí výbavu stroje rychlo výměnným
zásobníkem lepidla.

O L E P O VA Č K Y  H R A N
S É R I E  M A S T E R / F A S T

Máme řešení pro každéhoMáme řešení pro každého

výška dílce  10 - 60 mm
tloušťka hrany  0,4 - 6 mm (do 3 mm v návinu)
min. rozměry olep. dílce (d x š) 150 x 60 mm
podávací rychlost  10 m/min
zásobník hrany v návinu Ø 800 mm
vanička 1 kg granulát
kapování 2 x pk; 0 ° ÷ 1 °; 12000 ot/min; 1x 0,22 kW
frézování 12000 ot/min 2 x 0,37 kW, r = 2 mm (3 mm)
potřebný tlak  6 bar
rozměry stroje (h x š) 1370 x 1270 mm

Braz Technologie,  s .  r.  o.
Hlavní  t ř ída 87/2   737 01 Český Těšín   Česká republ ika
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Na vyžádání může být stroj vybaven úhlovým pravítkem
pro vykonávání přesných úhlových řezů s mechanickým 
odečtem nebo s elektronickým displejem pro odečet úhlů 
+/-50° a teleskopickým pravítkem s prodloužením až 2400 
mm s párem mechanických nebo digitálních dorazů pro 
jednodušší odečet hodnot. Zahrnuje i 22,5° pro zhotovení 
N – úhelníku.

Pro přesnou oporu při dlouhých podélných řezech je stroj na přání
vybavený třetím NC řízeným elektromotorickým dorazem, posuvným 
po řezné délce formátovacího stolu, který je paralelně nebo indi-
viduálně posouvatelný párem pevných motorizovaných dorazů na 
levé straně stroje. Tento doraz vytváří podpěru pro formáty do šířky 
650 mm. K dispozici je i dvojitý zadní NC řízený elektromotorický 
doraz s kontinuálním posuvem pro zákazníky s potřebou formátování 
desek na zadních dorazech 1300 mm se vzdáleností mezi dorazy 
2200 mm.

▶

▶

zařízení na opakované řezy

▶

laserová vizualizace řezu

Zařízení pro paralelní řezy umístěné na posuvném podpěrném
stole je vybavené jedním dorazem s mechanickým odečtem 
hodnot prostřednitvím stupnice na délkový odečet nebo s digi-
tální vizualizací délkového parametru na displeji pohybujícím se 
na magnetické pásce ( 900 mm).

Laserová vizualizace linie řezu pro řezání materiálu pod úhlem
od bodu k bodu. Využitelná i při omítání masivních neomítnutých
prken. Vybavená průmyslovým laserem s vysokou přesností 
vizualizace a bez rozšíření světelného paprsku.

▶

▶

třetí elektromotorický doraz

nový multi-elektromotorický doraz

uhlové pravítko
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Hlavní ovládací panel je osazený 8“ dotykovou obrazovkou s možností tvorby, úpravy a importu
(USB port) nářezových plánů (paměť 255 pozic) s grafickou vizualizací procesu řezání na obrazovce s barevným 
odlišením jednotlivých dílců podle jejich statusu. Umožňuje ovládání naklopení pilové jednotky, rychlosti posuvu 
pilové jednotky, rychlosti otáček pilového kotouče, rychlosti posuvu pilového vozíku, spuštění přítlačného trámce, 
polohy dorazů paralelního pravítka, přepínání funkcí předřez/hlavní řez a další.

DALŠÍ VYBAVENÍ, K TERÉ VÁM V CONCEPT 350
DOKÁŽE N AHRADIT MALÉ NÁŘEZOVÉ CENTRUM
 

▶
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Společnost FIMAL jako novinku volitelného příslušenství jedinečné-
ho stroje Concept 350 představila multi elelktromotorický doraz s 
NC ovládáním přes barevnou dotykovou obrazovku, která je vybave-
ná automatikou funkcí vyřazení dorazů pod úroveň pracovního stolu 
pro umožnění nakládání desek i ze zadní strany stroje bez jejich 
poškození.Výška dorazů nabízí pořez i vícero dřevotřískových desek 
naráz a tím ještě více zvyšuje kapacitu v porovnání s klasickou 
formátovací pilou.
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TECHNICKÉ PARAMETRY
Délka řezu 2600 mm 3200 mm 3800 mm
Průměr pilového kotouče  300/350 mm
Průměr středového otvoru p. kotouče   30 mm
Přesah pilového kotouče při 90° D 300/350  80/105 mm
Přesah pilového kotouče při 45° D 300/350  50/72 mm
Otáčky pilového kotouče  4000 ot./min
Rychlost pilového vozíku  40 m/min
Výkon motoru  5,5 kW (7,5 HP)
Průměr odsávacích přírub  120/100 mm
Pracovní tlak  7 bar
Celkový rozměr stroje 3670x2840x1530 mm 4270x2840x1530 mm 4870x2840x1530 mm
Hmotnost 1150 kg 1300 kg 1450 kg 
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V E R T I K Á L N Í  F O R M ÁT O VA C Í  P I LY

Basic / Compact / Comf or t / Multi

M U LT I

Pro zákazníky preferující plnou výbavu strojů je vhodnou volbou model Multi.
Tento model je technologicky nejvybavenějším modelem celé výrobní série.
Obsahuje automaticky sklápěnou podpěrnou mříž při horizontálních řezech
pro zamezení poškození stroje. Samozřejmostí jsou i digitální dorazy pro
řezání v horizontálním směru.

Model Multi je vybavený vysoce přesným nožovým
předřezem, vhodným pro zákazníky s požadavkem
vytváření řezné linie s vysokou kvalitou 
nevyhnutelnou pro následovné technologické 
operace s vyprodukovaným materiálem.

▶

digitální doraz
horizontální

▶
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Vertikální formátovací pily Etalon je možné přizpůsobit podle
požadavku zákazníka i rozměrově, což znamená, že specifický
rozměr stroje např. 7 metrů, pro nás není žádný problém. Výkonnost
a nejvyšší automatizaci deklaruje i střední pomocný suport
po celé délce a střední pomocný odečet pro horizontální měření.
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digitální doraz
vertikální

nožový předřez
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VYBAVENÍ/VLASTNOSTI
ETALON BASIC ETALON COMPACT ETALON COMFORT ETALON MULTI

Pevná podpěrná mříž
s oděruvzdornou vložkou    

Lineární vedení na vertikálním
trámci a horizontálním rámu    

Spodní podpěrné válečky
(na přání ocelové patky)    

Spodní horizontální odečet    
Odečet na vertikálním trámci    
TRK odsávání prachu    
Posuv mříže pro horizontální
řezy (manuálně/automaticky)

manuálne manuálne manuálne automaticky

Zařízení pro
opakované horizontální řezy × ×  

Pomocná podpěra
(po celé řezné délce) × ×  

Pomocný odečet
pro horizontální řezání × ×  

Vysoce přesný předřez × ×  
Digitální odečet 
pro horizontální řezání × × × 

Digitální odečet 
pro vertikální řezání × × × 

7 letá záruka na lineární
jednotky (za předpokladu
odborného zacházení)

   

 

STANDARDNÍ 
PARAMETRY/ROZMĚRY 

BASIC COMPACT COMFORT MULTI

Řezná délka 3.500 mm 2.700 mm 4.500 mm 5.200 mm

Řezná výška (horizontálně) 2.100 mm 1.500 mm 2.100 mm 2.100 mm

Řezná výška (vertikálně) 2.100 mm 1.500 mm 2.100 mm 2.100 mm

Řezná hloubka 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY 
JEDNOTLIVÝCH MODELŮ

Máme řešení pro každéhoMáme řešení pro každého
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