
Angebote - so lange der Vorrat reicht, Zwischenverkauf vorbehalten. 

Schnellkontakt zu Ihrem Fachberater:
Tel.  +43(0)732-6599 DW 1437, 1438
maschinenholz.verkauf@schachermayer.at

SCH-FINANZIERUNG: 12 Monate 
zinsen- u. spesenfrei . (Anzahlung 30 %)

2 Jahre kostenlose Maschinenbruch-
versicherung für Standardmaschinen

Einzigartiges 2,49 %-Leasing              
(Stand Mai 2014)

Top-Aktuelle Vorführmaschinen-
SCHnäppchen 

Modelové rady 680/10 a 680/20 stelesňujú novú generáciu formátovacích píl, ktorá zosúladí funkčnosť,  
tvar a farbu.

• know-how skúsených technikov Panhans
• optimalizované osvedčené, ako aj novo vyvinuté komponenty

Predvádzacie  
a výstavné 
stroje

schachermayer

VAŠE VÝHODY V INVESTOVANÍ:- cenovo výhodné výstavné exponáty- ihneď k dispozícii

bližšie informácie
Prezentačný deň Bratislava

NOVÁ GENERÁCIA FORMÁTOVACÍCH PÍL 

HOKUBEMA / Panhans typ 680/10  

a 680/20 – praktická a hodnotná za  

atraktívnu cenu!

INFOMUJTE SA IHNEĎ:

dodávka už od jesene 2015

Štvrtok, 28. máj 2015
Od 08:30 - 16:00 hod. 



Séria 680 kombinuje tradičné ovládanie s podporou modernej elektroniky. Táto inovatívna nadstavba umožňuje rých-
le, presné a racionálne ovládanie a obsluhu píly. 
Píla ponúka vysokohodnotné komponenty už v kompaktnej triede prémium a vsádza na moderné ovládanie zabu-
dované v stojane píly. Stabilná hrubostenná konštrukcia stojanu píly je špecifickou pre Panhans. Vyznačuje sa 
vlastnosťami ako sú pevnosť a odolnosť, tlmiaca schopnosť a tuhosť. 
Vynovená nadstavba zabezpečuje racionálnu obsluhu stroja. 
Ako celok sa harmonicky dopĺňajú robustná mechanika a premyslená technika ovládania.

Uvedené ceny sú bez DPH.
Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo! 

PANHANS 
Formátovacia píla PANHANS typ 680/10

Výška rezu 155 mm a rozsah naklápania pílového kotúča 
od 0° do 47° ponúkajú priestor na náročnú prípravu a op-
racovanie.

Prídavné vybavenie – výstavný stroj
Predrezový agregát AUTO-EPS 
Elektromotorické polohovanie bočného a výškového nas-
tavovania pomocou LED ukazovateľa a funkcie Memory. 
Pri spustení predrezovej píly sa agregát automaticky presu-
nie na nastavené polohové hodnoty. Pri vypnutí sa agregát 
automaticky zasunie pod stôl do bočnej pozície, čím je 
možné používať hlavné pílové kotúče s priemerom väčším 
ako 350 mm bez demontáže predrezového kotúča.

Technické parametre:
•	 dĺžka	rezu	-	vozík:	 3450	mm
•	 výška	rezu:
	 pri	90°:	 155	mm
	 pri	47°:	 105	mm
•	 šírka	rezu	na	paralelnom	doraze:	 1030	mm
•	 max.	pílový	kotúč	ø:	 450	mm
•	 ø	píl.	kotúča	s	ponorom	pod	stôl:	 400	mm
•	 veľkosť	stola:	 1200	x	655	mm
•	 predĺženie	stola:	 750	x	655	mm
•	 rozšírenie	stola:	 1200	x	600	mm
•	 výška	stola	/	pracovná	výška:	 900	mm
•	 výkon	motora:	 5,5	kW	/	7,5	PS
•	 rozmery:	 7110	mm	x	
  3800 mm
•	 hmotnosť:	 cca	1050	kg
•	 príruba	odsávania:	 120	/	80	mm

Cena po zľave € 11.900,- bez DPHCenníková cena: € 13.280,- bez DPH



PANHANS 
Formátovacia píla PANHANS typ 680/10

Tvorenie hodnôt nespočíva v nepotrebnom príslušenstve – racionálne je to nevyhnutné – a počíta sa to podstatné.
Inovácia - kvalita - produktívnosť, hodnoty, ktorými sa vyznačujú produkty firmy HOKUBEMA-PANHANS.
Princíp hliníkového dvojitého vozíka PANHANS sa postará o obzvlášť ľahký chod a dlhú životnosť. 
Bohaté sériové vybavenie umožňuje bezpečnú a hospodárnu prácu. 
Vo verzii Pro je píla vybavená ďalším rôznym príslušenstvom. 
Investícia do budúcnosti - formátovacia píla HOKUBEMA-PANHANS 690 easy4mat.

Uvedené ceny sú bez DPH.
Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo! 

PANHANS Formátovacia píla 
PANHANS typ 690-B easy4mat PRO

Prídavné vybavenie – výstavný stroj
•	 úkosový	doraz	SUPER-GEHRFIX	I
•	 predrezový	agregát	AUTO-EPS	0,55	kW
•	 úkosový	pomocný	doraz
•	 odklápacie	zariadenie	pre	priečne	sane
•	 Panhans	DSG	A-S	so	stupnicou

Technické parametre:
•	 naklápanie:		 +	45°
•	 priemer	píl.	kotúča:	 450	mm
•	 výška	rezu	90°/45°:	 145	/	105	mm
•	 šírka	rezu:	 1250	mm
•	 dĺžka	rezu:		 3200	mm
•	 motor:	 5,5	kW
•	 otáčky:	 3000/4000/
	 	 5000/6000	ot./min
•	 príruba	odsávania:	 120	/	80	mm
•	 hmotnosť:	 1050	kg

Cena po zľave € 17.390,- bez DPHCenníková cena: € 21.950,- bez DPH



PANHANS
Spodná fréza PANHANS typ 245 easy

S obojstranne naklápacím vretenom, stojan v modernej, tvarovo dokonalej oceľovej konštrukcii, obojstranné uloženie 
(ložisko)	naklápacieho	agregátu	s	2	robustnými	segmentovými	vedeniami,	stôl	z	hrubostennej,	rebrovanej	a	tuhej	liatiny.

Prídavné vybavenie – výstavný stroj
•	 naklápanie	vretena	+/-45,5°
•	 bezpečnostné	lanko	SET	(CL,CLp,EA,ME,UL)
•	 predĺženie	stolovej	dosky	obojstranne	2300	mm	
	 (CL,Clp,EA)
•	 ochrana	proti	spätnému	vyrazeniu	typ	1648	
	 (CL,CLp,EA,ME,UL)
•	 konzola	na	podávač	(CL,CLp,EA,CL,ME,UL)
•	 Zeromaster	(EA,ME,UL)
•	 prepravná	doska/balenie	(CL,EA,ME,UL)
•	 podávač	Variomatic	4N	vrátane	statívu

Technické parametre:
•	 naklápanie:	 -45,5	do	+45,5°
•	 otáčky	plynulé:	 1500	-	10000	ot./min
•	 výkon	motora:	 7,5	kW	/	10	PS
•	 el.	napätie:	 400	V	/	50	Hz
•	 veľkosť	stola:	 1100	x	760	mm
•	 výška	stola:	 870	mm
•	 frézovací	tŕň	(vreteno):	 30	mm,	nevymeniteľný
•	 výška	upínania:	 140	mm
•	 nastavenie	výšky:	 125	mm
•	 príruba	odsávania:	 120	mm	ø,	2	ks
•	 rozmery:	 1350	x	1400	mm
•	 hmotnosť:	 880	kg

Cena po zľave € 14.990,- bez DPHCenníková cena: € 19.029,- bez DPH

Uvedené ceny sú bez DPH.
Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo! 



Hrúbkovacia fréza 436 easy drive sa vyznačuje presným, kľudným a tichým chodom nožového hriadeľa. Dlhoročnú 
životnosť a spoľahlivosť garantujú bezúdržbové vysokovýkonné guľôčkové ložiská. Jemne brúsený hrúbkovací stôl 
má pevné uloženie bez kmitov, s pojazdom na 4 vretenách. Optimálne podávanie obrobkov zabezpečujú gumové 
valce	na	vstupe	a	na	výstupe,	s	priemerom	90	mm.	Hlavný	motor	s	výkonom	7,5	kW	garantuje	aj	veľké	odbery	triesky.	
Výškové nastavenie zabezpečí polohovacie ovládanie Easy Drive, ktoré je súčasťou štandardnej výbavy.

•	PANHANS	4-nožový	hriadeľ	s	nastavovacím	zariadením	
•	kyvadlovo	uložené	podávacie	valce
•	riadenie	polohovania	easy	drive
•	ergonomický	rozmer	stroja
•	hrúbkovací	stôl	na	4	trapézových	vretenách
•	segmentová	podložka
•	elektrické	nastavenie	výšky	hrúbkovacieho	stola
•	segmentové	podávacie	valčeky	o	90	mm
•	hrúbkovací	stôl	bez	klzných	valčekov
•	2-rýchlostná	prevodovka	pólovo	prepínaná	motorom
•	automatický	štart	„hviezda-trojuholník“
•	automatická	motorová	brzda
•	príruba	odsávania	160	mm	polohovateľná	vpravo	/	vľavo

PANHANS
Hrúbkovacia fréza PANHANS typ 436 easy drive

Technické parametre: 
•	pracovná	šírka:	 	 630	mm
•	pracovná	výška:	 	 3	-	300	mm
•	dĺžka	stola:	 	 1040	mm
•	výkon	hlavného	motora:	 	 7,5	kW	/	10	PS
•	výkon	podporného	motora:	 0,55	/	0,75	kW	/	
	 	 	 0,8	/	1,0	PS
•	posuv:	 	 7	+	14	m/min
•	príruba	odsávania:	 	 160	mm
•	rozmery:	 	 1070	×	1200	×	
   1060 mm
•	hmotnosť:	 	 1050	kg

Cena po zľave € 14.610,- bez DPHCenníková cena: € 16.370,- bez DPH

Uvedené ceny sú bez DPH.
Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo! 



Kombinovaná zrovnávačka s hrúbkovačkou 335 (pracovná šírka 510 mm) sa popri robustnej a kompaktnej oceľovej 
konštrukcii vyznačuje veľmi kľudným a tichým chodom dynamicky vyváženého nožového hriadeľa.
Dlhoročnú životnosť a spoľahlivosť garantujú bezúdržbové vysokovýkonné guľôčkové ložiská. Pevné uloženie stolov, s celko-
vou	dĺžkou	2.850	mm,	zabezpečí	vynikajúci	výsledok	hobľovania.	Obslužné	prvky	pre	elektromotorické	výškové	nastavenia	
s digitálnym ukazovateľom a pre nastavenie odberu triesky sú uložené funkčne. Duté a špicaté nastavenie stola na výstupe 
sa	prevádza	ručne	pomocou	ručného	kolieska.	Zrovnávací	doraz	zhotovený	z	hrubostenného	dorazového	profilu	z	eloxova-
ného hliníka sa nastavuje veľmi ľahko a plynule až do pozície 45°. Integrovaný pomocný doraz je možné rýchlo a bez náradia 
vyklopiť a sklopiť.

Uvedené ceny sú bez DPH.
Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo! 

PANHANS
Zrovnávacia a hrúbkovacia fréza PANHANS typ 335

•	elektromotorické	nastavenie	stola	na	vstupe	
 pomocou tlačidla
•	elektronický	digitálny	displej	pre	zobrazenie	odberu	triesky	
•	PANHANS	4-nožový	hriadeľ	s	nastavovacím	zariadením	
•	nastaviteľný	doraz	do	45°	uložený	v	extrémne	hladkom
 oceľovom vedení 
•	eloxovaný	zrovnávací	doraz	
•	pohyblivý	pomocný	doraz	typ	1545	
•	jemne	brúsený	stôl	zo	sivej	liatiny	
•	duté	a	špicaté	nastavenie	na	stole	na	výstupe
•	podstavec	pre	podávač	
•	mostíková	ochrana	TXF	Typ	1570	
•	automatická	motorová	brzda	
•	automatický	štart	„hviezda-trojuholník“	
•	motorový	istič	

Technické parametre:
•	pracovná	šírka:	 510	mm
•	dĺžka	stola	na	vstupe:	 1620	mm
•	dĺžka	stola	na	výstupe:	 1170	mm
•	celková	dĺžka:	 2850	mm
•	výkon	hlavného	motora:	 5,5	kW	/	7,5	PS
•	napätie:	 400	V	/	50	Hz
•	príruba	odsávania:	 160	mm
•	počet	otáčok	hriadeľa:	 5000	ot./min
•	rozmery	(mm):	 2850	×	735
•	hmotnosť:	 1050	kg	

Cena po zľave € 11.590,- bez DPHCenníková cena: € 12.980,- bez DPH



WEBER Širokopásová brúska  
WEBER typ LCE 2-1100 (DM) Compact 
Zvláštny	model	 LCE	compact	 ponúka	 techniku	WEBER	LCE	ako	 štandardizovaný	balík	 za	 atraktívnu	 cenu.	Aj	 pri	
výrobnom	rade	LCE	sa	garantuje	výborný	výsledok	brúsenia	a	sú	splnené	vysoké	požiadavky.

Uvedené ceny sú bez DPH.
Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo! 

Kontaktný valec: 
drážkovaný	oceľový	kontaktný	valec	Ø	210	mm	
pneumatické nadvihnutie kontaktného valca 

CBF Kombinovaný agregát s 
-  drážkovaným pogumovaným kontaktným valcom Ø 
 130 mm, tvrdosť 60 Shore 
-  pneumatickým zdvihom kontaktného valca 
-  priečnym lamelovým pásom 
- elektronicky ovládanou brúsnou pätkou so 
	 systémom	ISA	22/22	
- čistením brúsneho pásu ofukovaním, 
 impulzové ovládanie

Technické parametre:
•	pracovná	šírka:	 	 1100	mm
•	pohon	-	brúsny	agregát	
	 (synchronizovaný):		 	 1	x	15,0	kW
•	pohon	-	CBF:		 	 3,0	kW
•	pohon	-	posuv:		 	 1,3	kW
•	pohon	-	výškové	nastavenie:		 0,55	kW
•	rýchlosť	brúsnych	pásov:		 	 cca	2	-	18	m/s
•	hrúbka	dielca	(min./max.):			 4-140	mm
•	pracovná	výška	(konštantná):		 900	mm
•	rýchlosť	podávania:		 	 2-12	m/min

Cena po zľave € 54.810,- bez DPHCenníková cena: € 60.900,- bez DPH



Uvedené ceny sú bez DPH.
Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo! 

kompaktná a flexibilná – pre menšie formáty dosiek

Vysoko	kvalitná	optika	a	príkladná	ergonómia	sa	pri	modeli	COMPACT	spája	s	vysokou	funkčnosťou.	Píla	zaručuje	pres-
né rezy s ostrými hranami – princípom je rez na čisto. Pílou je možné presne odrezať dosky z drevotriesky, akrylového 
skla,	sendvičové	dosky,	plastové	dosky,	dosky	z	neželezných	kovov	a	doskové	materiály	ako	MDF	alebo	OSB.

STRIEBIG Zvislá formátovacia píla 
STRIEBIG typ COMPACT 5220

Prídavné vybavenie – výstavný stroj
•	 predrez		VSA	(s	kotúčmi)
•	 pásikový	doraz	600	mm	
•	 sada	pre	voľne	stojacu	montáž		

Technické parametre:
•	 dĺžka	rezu:		 4100	mm
•	 výška	rezu	vertikálna:		 2200	mm
•	 výška	rezu	horizontálna:		 2100	mm
•	 hĺbka	rezu:		 60	mm
•	 výkon	motora:		 3,9	kW
•	 hmotnosť:		 815	kg

Cena po zľave € 18.490,- bez DPHCenníková cena: € 19.545,- bez DPH



priebežný / spätný chod, vŕtanie, drážkovanie, frézovanie, nanášanie lepidla a narážanie kolíkov

Ideálny stroj pre požiadavky malých a stredných podnikov, ale taktiež pre potreby v priemyslovej výrobe. Nie sú 
nutné,	resp.	ak,	tak	veľmi	krátke	prestavovacie	časy,	vysoká	flexibilita	je	príznačnou	pre	tieto	zariadenia	ako	pre	1	ks	
alebo	pre	sériovú	výrobu.	Ďalšou	z	predností	tohto	stroja	je	malá	potreba	miesta,	preto	je	Gannomat	ProTec	cenovo	
výhodná	alternatíva	k	veľkým	a	cenovo	náročným	CNC	obrábacím	centrám.

Uvedené ceny sú bez DPH.
Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo! 

Technické parametre:
•	šírka	dielca	(X):	 min.	60	mm	/	max.	1000	mm
•	hrúbka	dielca	(Z):	 min.	6	mm	/	max.	60	mm
•	dĺžka	dielca	(Y):	 min.	250	mm	v	priebežnom		 	
	 	 moduse	/	max.	5600	mm		
     programovateľná dĺžka 
  dielca v softvéri
•	hmotnosť	dielca:	 max.	75	kg

Prídavné vybavenie – výstavný stroj
•	valčekový	stôl	765	mm	(os	Y),	sklopný,	
 pre prednú stranu stroja, Š 500 mm
•	valčekový	stôl	765	mm	(os	Y),	sklopný,	
 pre prednú stranu stroja, Š 500 mm
•	pomocný	doraz	600	mm	s	integrovanými	
 valčekmi pre valčekové stoly 
•	odsávací	rozdeľovač	Ø	160	mm	/	Ø	80-80-80	mm,	
 raster 196 mm 

GANNER CNC riadená vyvrtávačka 
otvorov GANNOMAT typ PRO-TEC 571

•	sada	nástrojov	komplet	pre	GANNOMAT	
	 „PROTEC	571	Profit“
•	HW-drážkovacia	fréza	Ø	125/30	mm,	
	 šírka	4	mm,	Z=12,vľavo	
•	stopková	fréza	s	výmennými	platničkami	Z1+1	HW	
	 s	výmennými	platničkami	s	britom	vrtáka	(D)	Ø	20	mm

Krátky popis:
•	malá	potreba	miesta,	menej	ako	3,3m²
•	rozmery	dielca:	veľký	(1000	x	5600	x	60mm)	a	malý		
	 (60	x	250	x	6	mm)	
•	šetrná	manipulácia	a	opracovanie	dielcov	vďaka		
 vzdušným tryskám
•	presnosť	garantovaná	dvojitým	laserovým	meraním		
 napriamovaním dielca
•	rýchle	opracovanie	pomocou	vŕtacích	vretien	21/23	 
 s krátkymi prestavovacími časmi
•	stabilný	frézovací	agregát	do	šírky	píl.	kotúča	8,3	mm
•	silný	frézovací	agregát	5,5	kW	(S1),	(voliteľ.	prísluš.)
•	automatický	menič	nástrojov	pre	frézovací	agregát	
(voliteľné príslušenstvo)

Cena po zľave €	52.500,-	bez DPHCenníková cena: € 58.381,- bez DPH

STRIEBIG Zvislá formátovacia píla 
STRIEBIG typ COMPACT 5220



F2	znamená	cenovo	dostupný	vstup	do	sveta	olepovačiek	hrán	s	hranami	s	hrúbkou	do	2	mm	s	predfrézovacím	ag-
regátom, samozrejme osadeným diamantovými frézami. Optimálne plošné cidliny s jedinečným dvojitým kopírovaním. 
Predfrézovací agregát, rýchloohrievacia nádobka na lepidlo, kapovacia pílka, kombinovaná fréza a optimálne plošné 

Uvedené ceny sú bez DPH.
Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo! 

cidliny,	napriek	tomu	má	stroj	dĺžku	len	cca	3,3	m.	Dĺžka	stroja	je	extrémne	kompaktná	a	úsporná	na	miesto.

Prídavné vybavenie – výstavný stroj
•	 cidlina	do	plochy	bez	automatického	zdvižného	prípravku	
•	 podvozok

Technické parametre:
•	 hrúbka	hrán:	 	 	 max.	2	mm
•	 min./max.	hrúbka	obrábaného	dielca:	 10	-	40	mm
•	 min.	dĺžka	obrábaného	dielca:	 	 cca	180	mm
•	 rýchlosť	posuvu:	 	 	 cca	7	m/min
•	 príprava	na	prevádzku:	 	 	 cca	3,5	min
•	 výkon:	 	 	 5,9	kW
•	 príkon:	 	 	 400	V	-	3	f	-	50	Hz
•	 výška	pracovného	stola:	 	 	 cca	900	mm
•	 rozmery	D	x	Š	x	V	(mm):	 	 	 cca	3300	×	1300	×	1400
•	 hmotnosť:	 	 	 600	kg
•	 príruba	odsávania	-Ø:	 	 	 120	mm

HEBROCK  
Olepovačka hrán HEBROCK typ F2

Cena po zľave € 19.500,- bez DPHCenníková cena: € 22.288,- bez DPH



F4 je dôsledný nasledovník F2
F4	sa	vyznačuje	kompletným	opracovaním	hrany	dielca	vrátane	prefrézovania	s	diamantovými	frézami,	opracovania	rohov	
a cidliny do plochy. Všetky operácie na dĺžke stroja 4 m. Bezúdržbová nádržka na lepidlo, vysokofrekvenčné kapovacia  

Uvedené ceny sú bez DPH.
Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo! 

a	frézovacia	stanica	vrátane	fréz	s	výmennými	plátkami	a	priezor	stroja	je	zopár	poznávacích	atribútov	F4.	
Pre opracovanie hrán je k dispozícii jedno voľné miesto na osadenie rádiusovej cidliny.

Prídavné vybavenie – výstavný stroj
•		rádiusová	cidlina	s	pneumatickým	zdvižným	prípravkom
•	podvozok

Technické parametre:
•	dĺžka	stroja:	 	 cca	4200	mm
•	príruba	odsávania	-Ø:	 	 140mm
•	max.	hrúbka	hrany:	 	 2	mm
•	min./max.	hrúbka	obrábaného	dielca:	 	 10-40	mm
•	min.	dĺžka	dielca:	 	 cca	180	mm
•	kapovacia	stanica	(vysokofrekvenčná):		 cca	12000	ot./min
•	frézovacia	stanica	(vysokofrekvenčná):		 cca	12000	ot./min
•	posuv:	 	 cca	7	m/min

HEBROCK
Olepovačka hrán HEBROCK typ F4

•	predfréz
•	frézka	na	zobľovanie	rohov
•	cidlina	do	plochy	(bez	pneum.	zdvihu)
•	robustný	reťazový	pohon
•	dvojitý	valčekový	horný	prítlak		 	 	 	
 (guľôčkové uloženie)

Cena po zľave €	26.900,-	bez DPHCenníková cena: € 30.910,- bez DPH



SCHUKO Odsávacia stena do lakovní 
SCHUKO typ SuperMAX
S	jednoduchým	elektrickým	pripojením	bez	nutnosti	ďalších	prídavných	rozvodných	skríň.	Zároveň	s	dodávkou	
obdržíte	7	m	dlhý	prípojný	kábel	so	zásuvkou	a	ističom,	ďalej	spínač	odpovedajúci	normám	CE	a	spĺňajúci	predpisy	
pre	funkčnosť	v	oblasti	EX.

Technické parametre:
•	otáčky	motora:	 	 	 3000	ot./min.
•	spôsob	istenia:	 	 	 EExe,II,2G,	PTB	č.	00ATEX	3215
•	menovitý	výkon:	 	 	 2,0	kW
•	napätie:	 	 	 	 3	f	≈	400	V,	50	Hz
•	max.	množstvo	vzduchu:	 	 7650	m³/h	(voľne	vystupujúceho)
•	odrazová	plocha:	 	 	 2000	×	1700	mm
•	odsávacia	plocha	D	x	V:	 	 2200	×	1830	mm
•	rozmer	filtrov:	 	 	 	 2000	×	1250	mm
•	ø	odsávacieho	vedenia:	 	 350	mm
•	rozmery	D	x	Š	x	V	(mm):	 	 2650	×	800	×	1860
•	hmotnosť:	 	 	 	 195	kg
•	hor.	poloha	výstupu	ventilátora:		 1599	mm

Uvedené ceny sú bez DPH.
Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo! 

Cena po zľave € 3.100,- bez DPHCenníková cena: € 3.875,- bez DPH



Pracovný stôl Octopus obstaráva bezprašné pracovné prostredie a čistý priestor podľa platných predpisov drevárskeho 
profesijného združenia. Pracovný stôl pre brúsenie je skonštruovaný tak, aby mohol byť pripojený na stavajúce odsávacie 
zariadenie.

Prídavné vybavenie – výstavný stroj
•	 príplatok	za	mechanické	výškové	nastavenie		
•	 kompletne	vákuové	upínacie	zariadenie
•	 špeciálna	pištoľ	s	hadicou

Technické parametre:
•	 príruba	odsávania:	 	 	 160	mm
•	 potrebný	sací	výkon:	 	 	 1592	m³/h

Uvedené ceny sú bez DPH.
Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo! 

SCHUKO Pracovný stôl pre brúsenie 
SCHUKO typ OCTOPUS 20 

•	 dĺžka	stola:	 	 	 2280	mm
•	 hmotnosť:	 	 	 160	kg

Cena po zľave € 3.690,- bez DPHCenníková cena: € 4.525,- bez DPH



VÝBER  

Z POUŽITÝCH STROJOV

LANGZAUNER	LZG	
1000/700/1400	r.v.:	1982
veľkosť	stola:	2500	x	1000	mm,	vyloženie:	1000	
mm,	rozmer	brúsneho	pásu:	150	x	6800	mm,	
výkon:	4,1	kW,	predaj	stroja	v	stave	ako	na	
obrázku!

GANNER	DB	21,	r.v.:	2009
vŕtacie	vretená:	21,	stroj	s	prídavným	upínačom	
dielca, príruba odsávania Ø 120,	centrálny	úko-
sový doraz 45°, rámové kolíkovacie zariadenie 
a	kolíkovacie	zariadenie	na	vŕtanie	radu	otvorov,	
hydraulický brzdný piest. Stroj po repase! 

SCM	T	110	N,	r.v.:	2006
výkon:	 4	 kW,	 bez	 naklápania,	 bez	 posuvného	
stola, výškové nastavenie pomocou ručného ko-
lieska,	priemer	frézovacieho	tŕňa	30	mm,	2	sme-
ry	 otáčania,	 zdvih	 vretena	125	mm,	 vymeniteľné	
vretená,	 dĺžka	 vretena	 150	 mm,	 označenie	 CE,	
5	 otáčok	 max.	 10000	 ot./min,	 hmotnosť	 640	
kg,	predĺženie	stola	vpravo/vľavo	a	vysúvateľnou	
podložkou	 na	 dielce,	 príruba	 odsávania	 2x120	
mm. Stroj po repase!

OTT	Delta	DTR	13,	r.v.:	1997
výkon:	 49	 kW,	 pracovná	 šírka:	 1380	mm,	 veľkosť	
brúsneho	pásu:	2150	x	1400	mm,	agregáty:	3,
1.	agregát	valec,	2.	Kombi	agregát,	3.	Kombi	
agregát, kefovací agregát, dokončovacia kefa, 
vákuum.

Griggio	FS	530,	r.v.:	2011
výkon:	7,5	kW,	pracovná	šírka:	530	mm,	nožový	
hriadeľ:	Monoblock-Tersa	,	počet	nožov:	4,	
rýchlosť	podávania:	plynulé	nastavenie,	pneuma-
tický zdvih zrovnávacieho stola, 1-osé digitálne 
polohovanie hrúbkovacieho stola, plynulý posuv 
s invetorom, delený prítlačný valec, zrovnávací 
doraz	Aigner,	autom.	rozbeh	„hviezda-trojuholník“	
a ochranný kryt Suvamatic. Stroj po repase!

Holz	Her	1435MFC	PVC,	
r.v.:	1999	
zásobník:	zvitok/pásy,	patróny	ako	lepidlo,	hrúb-
ka hrany 8 mm, kapovanie, frézovanie do roviny, 
celkový	 výkon	 4,4	 kW,	 pneumatický	 frézovací	
agregát, šírka 1845 mm, výška 1710 mm, dĺžka 
3042,	hrúbka	dielca	6-45	mm,	agregáty:	nane-
senie lepidla – kapovanie – kombinované frézo-
vanie (rovina-skosená hrana-rádius), hmotnosť 
570 kg. Stroj po repase!

HEBROCK	HFF08	r.v.:	2001
rádiusová fréza na tvarové dielce. Predaj stroja v 
stave ako na obrázku.

MARTIN	T	72,	r.v.:	1996
výkon:	5,5	kW,	s	naklápaním,	rezná	dĺžka:	2200	mm,	
rezná	šírka:	1050,	píl.	kotúč	Ø min.	200	mm	-	
max.	 500	mm,	 rezná	 výška	max.	 170	mm,	 nožná	
hydraulika na nastavenie naklápania a výšky, digitálny 
ukazovateľ naklápania, reznej výšky a šírky, nastave-
nie paralelného dorazu ručným kolieskom, paralelo-
gramový priečny stôl, elektrické výškové nastavenie 
odsávacieho krytu píl. kotúča. Stroj po repase!

Striebig	 Standard	 TRK	 2	 6224,	
r.v.:	2010
výkon:	 5,5	 kW	 ,	 rezná	 dĺžka:	 5300	mm,	 rezná	
výška:	2200/2100	mm,	bez	predrezu,	
rezná hĺbka 80mm, priemer píl. kotúča 303 mm, 
vŕtanie	 píl.	 kotúča	 30	 mm,	 otáčky	 píl.	 kotúča	
4750	 ot./min,	 2	 príruby	 odsávania	Ø 100 mm, 
pripojenie	 7,5	 kW,	 hmotnosť	 850	 kg.	 Stroj	 po	
repase!



MALÍ, UŽITOČNÍ 

POMOCNÍCI V DIELNI

BECK
NIVEAU	HS	300	midi	+	schwenkmax

výškovo nastaviteľné pracovné stoly

Majú už dlhú dobu svoje pevné miesto vo vybavení dielní rôznych 
výrobných	odvetví.	Ergonómia,	hospodárnosť,	 všestranné	využitie	 to	
sú argumenty, ktoré samy hovoria o rentabilite nasadenia tohto mobil-
ného pomocníka, ktorý sa prispôsobí Vašim potrebám.

Sklopný rám je spojený s nosnou konštrukciou a zaručuje ľahkú mani-
puláciu s plošným materiálom bez veľkej fyzickej námahy.

MERLIN
Zvlhčovač	Schachermayer	MICRO-FOG

Vďaka	konštantnému	zvlhčovaniu	pomocou	SCHACHERMAYER	MIC-
RO-FOG	a	premyslenému	rozprašovaniu	MICRO	DROP	sa	rozpúšťajú	
dodatočné náklady a starosti do vzduchu. Ideálne a cenovo dostup-
né riešenie stavebnicovej konštrukcie s jasnými prednosťami. Výkon 
zvlhčovania je možné regulovať pomocou tlakových regulátorov. Prívod 
vody a tlakového vzduchu sa napája priamo na zariadenie.

Technické parametre:
•	výkon:	 	 18	kg/h
•	spotreba	vzduchu	(pri	3	Bar):	 160	Nl/min
•	napätie:	 	 230	V
•	rozmery	D	x	Š	x	V:	 	 550	x	90	x	130	mm

KUPER
Zosadzovačka	dyhy	KUPER	typ	FWS	920

Na	zosadzovanie/zošívanie	dyhy	o	hrúbke	od	cca	0,4	-	2,0	mm.	Zo-
sadzovačka pracuje so špeciálnym lepidlom, ktoré je nanášane v tvare 
cik-cak línii na dyhu. Vysoká priľnavosť a pevnosť garantujú tesný spoj 
aj pri zvlnenej dyhe. Tavné vlákno je pri neskoršom lisovaní vkladané do 
vnútra, čím sa ušetrí brúsenie lepidla.

WEGOMA
Ručná	olepovačka	hrán	typ	Portamaster	PM2000TS

Model TS zo série Portamaster ponúka okrem plynulej regulácie teploty 
a rýchlosti posuvu aj možnosť olepovania hrán s výškou až do 45 mm. 
Olepovačka je vybavená tavnou nádobou na lepidlo. Olepovaniu tvaro-
vaných hrán ako aj rovných dielcov už nestojí nič v ceste.
Technické parametre:
•	napätie:		 230V,	50/60Hz	
•	výkon:		 765	W	
•	min.	hrúbka	hrany:		 0,4	mm	
•	max.	hrúbka	hrany:		 3	mm	
•	max.	výška	obrobku:		 45	mm	
•	rýchlosť:		 0	–	4	m/min	
•	teplota:		 120°	-	200°	
•	objem	tavnej	nádoby:	 150	cm³	
•	čas	nahrievania:		 ~	6	min	
•	rozmery:		 300	x	220	x	260	mm	
•	hmotnosť:		 8,4	kg

Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo! 

Špeciálne vlastnosti:
•	pevná	 oceľová	 konštrukcia	 sto-
jana	zosadzovačky	v	tvare	C
•	odolné	lakovanie	PUR
•	pracovný	stôl	z	nehrdz.	ocele
•	systém	 štandardného	 ohrevu	
priemyselných strojov
•	systém	 s	 diskovými	 kotúčmi	 s	
mechanikou pre vyrovnávanie to-
lerancií pri rôznych hrúbkach dyhy
•	regulácia	výkonu	ohrevu	v	staci-
onárnej a pojazdovej prevádzke

•	elektricky	 ovládaná	 rolka	 na	 odtrh-
nutie vlákna
•	plnoautomatická	 funkcia	 štart/stop	
pomocou svetelného snímača

Technické parametre:
•	vyloženie	stojana:			 920	mm
•	rýchlosť	podávania:		cca	20	m/min
•	hrúbka	dyhy:		 cca	0,4	-	2,0	mm
•	napätie:		 400	V
•	D	x	Š:		 1270	x	620	mm



Schachermayer, spol. s r.o.
Oddelenie strojov a zariadení
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

Tlačové, cenové a technické zmeny vyhradené. Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo. 

schachermayer

Klasika pre dokonalé opracovanie hrán. Konfigurovaná s viacerými prídavnými agregátmi, sériovo vybavená ovládaním SPS 
s dotykovou obrazovkou. Airtronic: Airtronic by Hebrock ponúka remeselníkom výhodnú alternatívu k nezaplatiteľným 
priemyselným	 laserovým	agregátom.	Olepovačky	s	airtronic	spracujú	 laserové	hrany,	bežné	 lepidlá	ako	aj	 lepidlá	PUR.	
Výhoda:	pri	prehľadnej	 investícii	 sa	zvyšujú	konkurenčné	schopnosti	malých	prevádzok	a	dielní,	ktoré	môžu	spracovať	
zákazky aj náročnejšej klientely.

Prídavné vybavenie – výstavný stroj
•	 Airtronic	teplovzdušný	agregát	pre	stroje	s	
 ovládaním SPS
•	 samostatné		pneumatické	nastavenie	fréz	
•	 Airtronic	teplovzdušný	agregát	–	vybavenie	na	
 hrúbku hrany 40 mm
•	 Nesting	pre	kombinovanú	frézovaciu	stanicu
•	 Nesting	pre	rádiusový	cidlinu
•	 vybavenie	pre	opracovanie	hrán	s	hrúbkou	8	mm	
	 do	výšky	dielca	max.	40	mm
•	 frézka	na	zobľovanie	rohov
•	 rádiusová	cidlina	
•	 cidlina	do	plochy
•	 predpríprava	na	výmennú	lepidlovú	nádržku	

Uvedené ceny sú bez DPH.
Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo! 

•	 prípravok	na	výmenu	lepidla	/	čistiaci	systém	PU	
•	 postrekovanie	
•	 podvozok

Technické parametre:
•	 max.	hrúbka	hrany:	 8/12	mm
•	 min./max.	hrúbka	dielca:	 10	–	40	mm
•	 min.	dĺžka	dielca:	 cca	200	mm
•	 min.	šírka	dielca:	 cca	70	mm
•	 rýchlosť	posuvu:	 cca	10	m/min
•	 pracovná	výška:	 cca	880	mm
•	 rozmery	D	x	Š	x	V:	 cca	4984	x	1425	x	1618	mm
•	 hmotnosť:	 cca	1400	kg
•	 príruba	odsávania:	 1	x	140	mm

HEBROCK Olepovačka hrán  
HEBROCK typ AKV 3005 DK-F „Airtronic“

Cena po zľave €	62.900,-	bez DPHCenníková cena: € 73.550,- bez DPH

Telefón:  +421 2 4820 2740 
Fax:  +421 2 4820 2742 
Mobil: +421 915 988 371
stroje-drevo@schachermayer.sk 
www.schachermayer.sk


