
stroje
a zariadenia
na spracovanie plastov



Spoločnosť založená v roku 1838 Josefom Schachermayerom 

patrí v  súčasnoti medzi najúspešnejšie rodinné spoločnosti 

v Rakúsku. Ako veľkoobchodný partner pre drevospracujúce 

a kovoobrábajúce spoločnosti, priemyselné podniky a obchod-

níkov pôsobí Schachermayer takmer v celej Európe. Vedenie 

spoločnosti je v  rukách už šiestej generácie a  istými krokmi 

napreduje ďalej.

Piliermi Schachermayer sú na jednej strane bohatstvo nápa-

dov a odvaha inovovať, na druhej strane dôraz na kvalitu, pri-

pravenosť a flexibilnosť služieb. 

Dlhoročné skúsenosti a vyškolený personál v sektore drvičov 

plastového materiálu, spracovania plastov, filtračných a odsá-

vacích zariadení sú Vašou priamou výhodou.

svet spoločnosti

schachermayer

STRIEBIG | Striebig prináša riešenia pri delení / rezaní 

plastových a zmesových / sendvičových materiálov pílením. 

Pílenie materiálov ako sú polypropylény, polyetylény, duro-  

a termoplasty je náročné a na väčšine píl nemožné. Tu ponú-

kajú zvislé formátovacie píly Striebig jednoznačné výhody. 

Či chcete spracúvať Corian®, akrylové sklo alebo sendvičové 

materiály / kompozitné materiály – pre Striebig to nie je 

problém.
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SCHUKO | Schuko garantuje zdravé ovzdušie pre zdravých 

zamestnancov. Prach a prachové častice vnikajúce pri výrobe 

ohrozujú ľudí, stroje a zariadenia ako aj kvalitu výroby a pro-

duktov. Schuko ponúka individuálne riešenia nastavené na 

konkrétne materiály a spôsoby ich obrábania a spracovania. 

Naše riešenia sa využívajú okrem iného aj pri spracovaní dre-

va, papiera, sendvičových materiálov, penových izolačných 

a recyklovateľných materiálov a aj plastov. 

WEIMA |  Weima pre bezproblémové drvenie plastov. Weima 

drviče plastov ponúkajú rôzne typy rotorov, rôzne geometrie 

rotorov a rôzne rezné nástroje a zvládnu drvenie rozličných 

termoplastov ako sú PE, PP, PVC, PS, PU a PET, ale aj duro-

plastov a elastomérov. Dokonca aj veľkoobjemné duté telesá, 

dlhé rúry a profily, masívne úlomky a iné výrobné odpady, 

PET fľaše, textilné vlákna, fólie, izolačné materiály, podlahové 

krytiny, debny, nádoby a nádržky nepredstavujú pre drviče 

Weima žiaden problém.

GRAULE | Graule je dlhodobo stabilný výrobca, ktorého 

skracovacie píly ponúkajú vysokú presnosť, nízke náklady 

a individuálnosť v úkosovom delení / rezaní profilov. Portfólio 

Graule zahŕňa skracovacie a  úkosové / pokosové píly, 

valčekové dopravníky so systémami dĺžkových dorazov, 

kapovacie píly, vysekávacie frézy, drážkovacie frézy, brúsky 

nástrojov. Špeciálne pre spracovanie plastov ponúka Graule 

individuálne vybavenie. 

COLUMBUS | Columbus stroje odpovedajú know-how 

založenom na skúsenostiach z vývoja posledných 40 rokov. 

Pochádzajú výlučne z Rakúska a definujú globálnu technolo-

gickú mierku pre vákuové lisy. S Combitherm objavíte nové 

možnosti a spôsoby spracovania inovatívnych materiálov. 

Combitherm je kompaktným a jednoducho ovládateľným 

vákuovým lisom pre opracovanie rôznych plastov, ktoré sa 

ohrievajú a následne sa silou vákua formujú do rôznych tva-

rov. Vákuový lis môžete flexibilne využiť a tak reagovať na 

nové požiadavky a byť o krok vpred pred konkurenciou.



Obchodný zástupca 
Marián Halčin

T: +421 915 988 371
marian.halcin@schachermayer.sk

Rakúsko | Maďarsko | Česká republika | Slovinsko | Chorvátsko | Poľsko |  
Bosna a Herzegovina | Rumunsko | Srbsko | Taliansko | Nemecko

SCHACHERMAYER spol. s r.o.
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

T. +421 (2) 4820 2700

info@schachermayer.sk
www.schachermayer.sk


