
DREVOOBRÁBACIE STROJE

akcia

Priebežná olepovačka hrán malých rozmerov s dĺžkou  
do 3m. Vhodná pre zákazkovú aj malosériovú nábytkársku 
výrobu, vybavená predfrézom a rožkovačom.

Technické údaje: 

• ovládací pult s 5,6” dotykovou obrazovkou
• možnosť pracovať s EVA/PUR lepidlom
• rádiusová cidlina s pneumatickým ovládaním
• plošná cidlina s pneumatickým ovládaním
• fréza na opracovanie rohov, tzv. rondomat
• diamantové nástroje predfrezu H=55mm
• odsávací systém D=200mm

Olepovačka hrán B85KFE

Uvedené ceny strojov sú bez DPH. 
Stroje sú skladom, rýchle dodanie, ďalší predaj vyhradený. Cenové a technické zmeny vyhradené. Bratislava 11.2019

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 zariadením 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.

Narážačka kolíkov SELEKTA 253

Efektívny výkon odsávania v kompaktnej konštrukcii – správne 
riešenie pre malé miestnosti a dielne. Jednoduchá montáž, 
dobrá prístupnosť pre výmenu filtrov. Vysoká filtračná účinnosť 
vďaka dvom typom filtrov. Zabudovaná regulačná klapka 
umožňuje manuálnu reguláciu odsávania a tým prispôsobenie 
sa miestnym podmienkam. V dodávke je obsiahnutý: prípojný 
kábel 7 m, ochranná vidlica motora a spínač podľa CEE pre 
vonkajšie pripojenie EX oblasti.

Technické údaje:

• odsávacia plocha D x V: 2230 × 1830 mm
• max. množstvo vzduchu: 7.650 m3/h (voľne vystupujúceho)
• ø odsávacieho vedenia: 300 mm (pripojenie ø 350 mm)

Odsávacia stena SUPER MAX

26 595,- 
EUR

30 595,- EUR

8 800,- 
EUR10 100,- EUR

 3 190,- 
EUR3 886,- EUR

Odsávacie zariadenie  

k olepovačke ZDARMA!
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POUŽITÉ STROJE, 6-mesačná garancia na funkcnosť stroja

• rok výroby 2013
•  vŕtacie centrum s 3 riadenými servo osami
• pracovná širka 100 mm
•  7 vertikál. vretien os Y
• 6 vertikál. vretien os X
• 2 horizontál. vretená os Y
• 1 drážkovacia píla os Y
• 1 horizontál. vreteno os X
• 1 frézovací agregát 4,4 kW 4400-17000 ot./min

Vŕtacie centrum PROTEC T3

obj. číslo 108 650 582 30 990,- 
EUR

•  rok výroby 2006
•  komplet s 2 pištoľami na kolíky DM 6 mm a 8 mm

Narážačka kolíkov s dávkovaním 
lepidla Selekta 252 TR

obj. číslo 108 650 789 5 190,- 
EUR

• rok výroby 2010
• motor 7,5 KW
• rezná dĺžka 3000 mm
• rezná šírka 1250 mm
• naklápanie pílového kotúča
• 3-osí prerez
• dĺžkový doraz T74 digitálny priebežný
• elektromotorické nastavenie paralelného dorazu

Formátovacia píla T60 Classic

obj. číslo 108 651 129 12 990,- 
EUR

•  rok výroby 1996
• motor 5,5 KW
• rezná dĺžka 4300 mm
• rezná výška 2200 mm

Zvislá formátovacia píla  
Standard II 5220a

obj. číslo 108 651 059 10 290,- 
EUR


