
Olepovačka hran 
Optimat KDN 210

vše co si řemeslo žádá 



Olepovací agregát 
Optimální vrstva lepidla díky 
přesnému dávkování. 

Kapovací agregát  
Nastavení na přímo nebo fasetu
jednoduchým naklopením. 

Perfektní hrany pro náročné zákazníky 
- kompaktní a výkonné

Brandt je podnik skupiny Homag
nabízející inovativní a na výkon
orientovaná řešení u olepovacích
strojů pro řemeslníky, vnitřní
vybavení, jakož pro malé 
a střední podniky.  

Nový KDN 210 se vyznačuje mimořádně
kompaktní konstrukcí a určuje nová 
měřítka ve výkonu a komfortu obsluhy 
pro opracování hran do 3 mm. 

Tím je tento stroj zrovna velmi zajímavý
pro malé podniky nebo pro nově
založené firmy. 

Zde Brandt poskytuje know-how, 
přitom bez kompromisů v kvalitě 
a preciznosti. 

Řízení BFS 
Všechny funkce 
přehledně uspořádány 
a všechny potřebné informace 
na 2-řádkovém displeji. 



Frézovací agregát 
Multifunkční frézovací agregát
vybavený kombinovanou frézou. 

Leštící agregát 
(options)
K leštění hran k dosažení 
přirozené věrnosti barvy.

Cidliny 
(options) 
K uhlazení poloměrů 
nebo faset. 

Fakta se kterými 
můžete počítat:

� Nalepení hran o síle až 3 mm, 
také masivní dřevo 
 Žádné kompromisy ve výkonu. 

� Dvoumotorový kapovací agregát 
 Vysoká přesnost díky řezání tahem 
a lineárnímu vedení 

� Multifunkční frézovací agregát  
 Čistý výsledek frézování a optimální odsávání díky 
DFC-technologii nástroje (Dust-Flow-Control) 

� Rychlé a jednoduché nastavování agregátu 
 Na všechny běžné druhy hran - minimální 
seřizovací časy 

� Leštící nebo dočišťovací agregát (cidliny) 
 V provedení Plug&Play - možnost snadného dovybavení 

� Moderní řízení celé dráhy 
 Vysoký komfort obsluhy a přesné řízení všech agregátů 

� Stabilní konstrukce 
 Základní stroj a obráběcí agregáty 
v průmyslovém standardu 

� Přesná a robustní řetězová dráha a řetěz posuvu 
 Vedou Váš obrobek přesně strojem 

Žádné kompromisy v kvalitě a výkonu! 
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Podnik skupiny Homag. 

Výhradní zástupce 
HOMAG GROUP A G pro ČR
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Masarykova 16
517 50 Častolovice
tel. +420 494 339 129

+420 494 339 130
+420 494 339 131

Technické údaje 

KDN 210
Délka stroje (mm) 3450
Příkon (kW) 3,5
Hmotnost (kg) 800
Průměr odsávání (mm) (3x60 + 100)
Rychlost posuvu (m/min) 9
Rozměry stroje š x v (mm) 800 x 1500
Tloušťka obrobku (mm) 8 - 50
Tloušťka hran (mm) 0,4 - 3
Tloušťka hrany pro dělení z role (mm) max. 3,0 x 45 / 1,0 x 55
Pracovní výška (mm) 950
Elektrika  400 V – 3f – 50 Hz 
Pneumatika (bar) 6
Hodnota emise hluku (dBA) 84/85

Optimat 
KDN 210 
standardní verze 

Cidliny 
(options) 

Leštící agregát 
(options)

Technické změny vyhrazeny. Jednotlivá vyobrazení strojů mohou obsahovat options. 




