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Tento drtič je skutečným etalonem kategorie! 
Typ WL4 se vyrábí již neuvěřitelných 30 let!

Požadované frakce materiálu je dosaženo 
volitelným průměrem otvorů síta od 8 do 
50 mm. Můžete si vybrat výkon motoru od 
15 do 45 kW a délku pracovní hřídele 600 
mm. Tvar násypky lze libovolně upravit 
podle individuálních potřeb zákazníka.

Drtič Weima WL4

ELCON patří mezi přední světové výrobce 
svislých velkoplošných pil a představuje 
naprostou špičku v segmentu vertikálních 
pil.

I přes své ekonomické provedení u této 
základní řady pil zůstaly zachovány 
všechny charakteristické výhody strojů 
ELCON. 4 kW motor, nakládací válečky, 
doraz pro řezání pruhů, prořez až 60 mm!

Vertikální pila ELCON – typ D

Tato kombinace srovnávačka-protahovačka 
od belgického výrobce ROBLAND poskytuje 
perfektní poměr cena/výkon.

Za cenu srovnatelnou s konkurencí nabízí 
ROBLAND o 200 kg těžší stroj. V základní výbavě 
je stroj vybaven klasickým čtyřnožovým 
provedením hoblovacího válce s HSS noži. Na 
přání je možné použít nože TERSA či spirálový 
hoblovací válec s jednotlivě vyměnitelnými 
žiletkami.

Kombinovaná srovnávačka Robland SD510

Hlavním znakem této spodní frézky je 
široké spektrum použití při precizní 
truhlářské výrobě díky naklopitelné hřídeli.

Univerzální spodní frézky řady T110 mají 
moderní ocelovou svařovanou konstrukci 
s litinovým strojem a naklápěcí vřeteno.

Spodní frézka T110 Robland

Jednoduchý kolíkovací stroj s rychlo- 
up ínacími  v ře teny  a  automat ickým 
překlápěním vrtací hlavy z místa obsluhy. 

Vysoká užitná hodnota za příznivou cenu 
a dlouhodobá přesnost jsou hlavními znaky 
této skvělé kolíkovačky.

Kolíkovačka BM21 PRO

Jednoduchý stroj je osazen nanášením 
lepidla pomocí válečku ze spodní vany 
s možností rychlé výměny a poháněným 
přítlakem hrany či přesným kapováním 
pilovými kotouči.

Olepovačka hran KM550 je navržena pro 
základní olepení do menších provozů.

Olepovačka Robland KM550

Ideální řešení pro každého domácího 
kutila. Cenově dostupné a jednoduché 
řešení základních spojů.

Ruční drážkovací frézka Hoffmann pouze pro 
dílce spojované na pokos 45 stupňů. Pohyb 
manuálně přes páku. Stroj s motorem 530 W. 

Frézka Hoffmann X-line 20

Barbaric je v současné době jedna 
z největších firem na trhu v oblasti vakuové 
manipulační techniky a má ve svém výrobním 
programu také bohatý výběr vakuových 
manipulátorů pro manipulaci plošného 
materiálu na bázi dřeva, plastů a skleněných 
tabulí. 

Jeřábek Barbaric 

Univerzální, pevný, lamelový lis byl vyvinut 
pro efektivní a flexibilní použití mezi 
řemeslníky, v dokončování interiérů, ale i pro 
průmyslovou výrobu.

CABTEQ S-200 je ideální pro montování 
korpusu ve vstupním segmentu.

Korpusový lis HOMAG CABTEQ S-200

Konstrukci uložení vozíku tvoří dvě 
prismatická vedení z kalených broušených 
tyčí a na kuličkách uložený silnostěnný 
tažený profil z ALU slitiny.

Oblíbená formátovací pila z Belgie. Stroj 
nabízí vysokou užitnou hodnotu za příznivou 
cenu.

Formátovací pila Robland SIGMA

Pro více informací kontaktujte Vašeho obchodního zástupce


