
DREVOOBRÁBACIE STROJE

Zvislá formátovacia píla

STANDARD TRK1 S 
typ 6224
Pri každej píle Striebig platí pravidlo hotového rezu, rozmerovo presne, 
s  ostrou hranou a  precízne. Základom píly je samonosný, zvarený, 
vystužený pílový rám odolný proti ohybu. Horná vodiaca kladka, 
stredová podložka a  nakladacie úložné valčeky v  spodnej časti sú 
zostavené v absolútnej paralelnosti. Tieto faktory sú zárukou kvalitného 
rezu, dlhej životnosti a rentabilnej investície.

Technické údaje: 

rozmery rezu, D x V vertikal. x V horiz. 5300 x 2240 x 2100 mm

hĺbka rezu 80 mm

motor 5,5 kW (7,5 PS)

Ø pílového kotúča 300 mm

pripojenie stlačeného vzduchu 6 – 10 bar

Možnosť ušetriť 
až 3.510 EUR

Cenové a technické zmeny vyhradené. Bratislava 09.2019

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

Marián Halčin
 0915 988 371
marian.halcin@schachermayer.sk
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DREVOOBRÁBACIE STROJE

STANDARD S
4-NÁSOBNE VIAC BEZ 
NAVÝŠENIA CENY*

OBJEDNAJTE SI TERAZ STANDARD S VRÁTANE 
BALÍKA COMFORT BEZ NAVÝŠENIA CENY*
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Pneumatická aretácia vozíka moto-
ra – bez manuálneho upínania cez 
hlavu, bez neúmyselného mimovoľ-
ného rozladenia mier zapríčinených 
posunutím vozíka motora.

Digitálny systém odmeriavania ver-
tikálnej osi (Y) - motorizované dola-
denie osi Y jednoduchým stlačením 
tlačidla, bez rizika skresleného od-
čítania mierky.

Laserový ukazovateľ horizontálne-
ho rezu – presné určenie pozície 
pílového kotúča pri horizontálnym 
omietacích rezoch.

Pneumaticky brzdené nakladacie 
valčeky – bez blokovania nožnou 
brzdou.

* Pre objednávky od 1.9.2019 do 31.12.2019 – STANDARD S vrát. balíka COMFORT bez navýšenia ceny!
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Zvislá formátovacia píla 
STRIEBIG STANDARD S  
je dostupná v dvoch  
prevedeniach:
TRK 2 s hliníkovým roštom, 
TRK 1 s dreveným roštom.

Stroje STRIEBIG 
zakúpite exkluzívne 
len v spoločnosti
SCHACHERMAYER 
Slovensko

akcia



DREVOOBRÁBACIE STROJE

história spoločnosti
• od založenia v roku 1956 sa špecializuje na výrobu  

drevoobrábacích strojov
• rodinná firma druhej a tretej generácie
• od začiatku etablovaná na trhu s permanentným rastom
• skúsenosti a „know-how” z niekoľko tisíc dodaných  

a inštalovaných strojov
• vlastné vývojové oddelenie (mechanika, elektronika, 

software) na jednom mieste
• vlastná výroba a montáž na jednom mieste
• vyrobené v Rakúsku (Telfs/Tirolsko) – garancia kvality
• profesionálny servis
• od roku 1996 zastupovaná firmou Schachermayer

Protec 571
Precízne CNC obrábacie centrum pre kompletné opracovanie 
korpusov – vŕtanie, pílenie, frézovanie. Najväčšou výhodou ob-
rábacieho centra Protec je horizontálne opracovanie obrobku. 
Vhodné na drevotriesku ako aj masív. Zameriavanie obrobku 
prebieha pomocou laserového senzora.

Technické údaje:
• šírka obrobku (X): min. 60 mm/ max. 1000 mm
• dĺžka obrobku(Y): min. 250 mm / max. 5.600 mm 
• hrúbka obrobku(Z): min. 6 mm/ max. 60 mm
• hmotnosť obrobku: až 75 kg

Selekta 253 je narážačka kolíkov so súčasným nastrekovaním 
lepidla. V štandardnom vybavení naráža kolíky s priemerom 
8 mm a dĺžkou 25-40 mm. Sady na prevybavenie umožňujú 
narážať kolíky s priemerom 6, 10 a 12 mm. Stroj disponuje za-
riadením na kontrolu priemeru a dĺžky kolíka s Auto-DL-Selekt 
systémom (automatické vyhodenie vadného kolíka).

Technické údaje:
• priemer kolíkov: 6, 8, 10 alebo 12 mm
• dĺžka kolíkov: 25 – 40 mm
• kapacita stroja: 45 kolíkov/ min.

Pozn. Pre narážanie kolíkov väčších rozmerov ponúka firma 
Gannomat stroj s označením Selekta 253 HD – bližšie info na 
požiadanie. 

Selekta 253

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

Marián Halčin
 0915 988 371

marian.halcin@schachermayer.sk

SCH a Gannomat – vyše 20 ročná spolupráca

produktinfo



DREVOOBRÁBACIE STROJE

produktinfo

Concept 70 Eco
Tento korpusový lis je vhodný pre remeselníkov ako aj 
pre priemyselnú výrobu. Concept 70 Eco sa vyznačuje 
jednoduchým ovládaním pomocou šiestich veľkých tlačidiel, 
ktorými sa ovláda osem smerov prítlačných ramien. Zariadenie 
už v štandardnom vybavení disponuje reguláciu času lisovania 
a automatikou otvárania lisu.

Technické údaje:
• lisovacia sila/lisovací nosník: 300/500 do 2.200 kg
• rýchlosť lisovania a prestavovania: 5/10/25  

a v rýchlom posune 50mm/sec.
• pracovná výška/výška vkladania: 500 mm
• elektrické pripojenie: 400V
• potreba miesta d x š x v: 3.450 x 950 x 2.300 mm
• hmotnosť: 1.800 kg

CNC vŕtací a kolíkovací automat na plne automatizované  
vŕtanie, nanášanie lepidla a narážanie kolíkov. Toto vŕtacie  
a kolíkovacie centrum sa vyznačuje kompaktnosťou, efektivi-
tou, kvalitou a flexibilitou.

Stručný popis stroja:
• univerzálny CNC riadený stroj na vŕtanie a naráżanie kolíkov
• kontrola dávkovania lepidla pomocou GIC
• uzavretý systém dávkovania lepidla
• vhodný na opracovanie drevotriesky aj masívu
• voliteľné prídavné horizontálne a vertikálne vretená
• optimálny doplnok k veľkým obrábacím centrám

Index

Automat na vŕtanie a osadzovanie kovaní so zásobníkom 
k automatizovanému spracovaniu závesov a montážnych 
dosiek. Robustnosť, dlhá životnosť a jednoduchá prevádzka 
charakterizujú naše automatické vŕtacie a montážne stroje.

Stručný popis stroja:
• stroj na vŕtanie a lisovanie kovaní s veľkou kapacitou
• pevná a robustná vŕtacia jednotka GANNOMAT
• lisovacia matrica z ocele pre dlhú životnosť
• vŕtanie do masívneho dreva so štandardným motorom  

s výkonom 1,5 kW
• bezpečnostné ovládanie s detektorom kovu (voliteľné)

Express S1

SCH a Gannomat – vyše 20 ročná spolupráca


