
 

 
 
 
 

EDICE 100 PLUS 
100 let HOLZ-HER Limitovaná edice 
Slavte s limitovanou edicí 100 Plus modelů, zažijte a přesvědčte se sami, o 
výhodách pro Vaši výrobu! Více informací o modelech 100 Plus Edice   

Tel: +420 516 410 514 nebo email: pilart@pilart.cz  
 
 

 

 

 

          Speciální stroje | speciální slevy | Speciální výbava  

 
Srdečně Vás zveme na 
výstavu 
dřevoobráběcích strojů 
HOLZ–HANDWERK 
2014 
 

Termín výstavy: 
26. – 29. Březen 2014  

Německo-Norimberk 
Hala: 9, Stánek: 308  
 



STREAMER 1054 | 1057 
Standard pro moderní truhlářské práce 

Vysoce flexibilní olepování s HOLZ-HER Glu Jet S tryskový 
systém (dýza) a nulová spára. 
Jednoduchý proces výmněny PUR a EVA lepidel.  

■ Schopnost lepení hran do 6 mm tloušťky  
a výšky 60 mm včetně předfrézování.   
■ Kompletní obrábění včetně rožkování do 
60 mm výšky s olepovačkou STREAMER 1057. 
■ Bezkonkurenčně rychlý ohřev lepidla jen za 3 minuty. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auriga 1308 | 1308 XL 
Vynikající výsledek olepování  

Bezespárové lepení spojů, které lze snadno srovnávat s průmyslovými laserovými spoji.  
HOLZ-HER Glu Jet je systém s jednoduchou výměnou EVA a PUR lepidel.  

Nejvyšší úroveň automatizace ve své třídě.  
■ Snadné programování a rychlé automatizované přenastavení  
všech agregátů NC servomotory z panelu sroje.   
■ Až 60 mm pracovní výška včetně rožkovače. 
■ Standardně nástřik separátoru před předfrézovacím agregátem.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bezespárová technologie nanášení lepidla 
Volitelně nyní k dispozici také  Glu Jet 301, 
nová technologie nanášení lepidla se 
samostatným štěrbinovým kanálkem.  
Nejnovější generace štěrbinové dýzy, s 
bezespárovou technologií nanášení lepidla 
dosáhnete tzv. nulové spáry. 

Kromě lepidla v patronách lze zpracovávat i 
lepidla granulová (zásobník na granule a 
patrony je volitelné příslušenství). 

 

 
AUTOMATIZACE 
Volitelně je nyní k dispozici automatizační paket 
s řízenými NC servomotory.  
Řízené automatické přizpůsobení síly hrany,  
materiálu a typu lepidla.  
Paket je složen z automatické kontroly množství 
lepidla, automatického nastavení tlaku 
kapovacího nože, adaptivní přítlačné jednotky 
a NC řízenými servomotory pro frézy a cidliny. 
 

Tento a více strojů naleznete na www.pilart.cz, Navštivte také naše předváděcí centrum na adrese: PILART s.r.o. 

             Ericha Roučky 2499/11 
678 01 Blansko 

                                                         Tel.: +420 516 410 514 
                  e-mail: pilart@pilart.cz 



 
PRO-MASTER 7125 | 7225 
 
5ti-osé všestranné CNC     ■ Jedinečný ve své třídě:   
Dynamické 5-ti osé plně interpolované    skutečná pracovní výška 210 mm | 300 mm   
vřeteno s maximálním výkonem.     ■ Volný výběr 3 – pracovních polí s bezpečnostními  
Jednoduché programování a perfektní výsledky.   rohožemi nebo bezpečnostními nárazníky.  

■ frézování v ose X 3 600 mm, rozšiřitelné na 7220 mm  
■ frézování v ose Y 1 350 mm | 1600 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution 7403 | 7405 4mat 
 
EVOLUTION je připraven na jakoukoliv výzvu a výkon. 
Kapacita plnohodnotného CNC obráběcího centra  
na méně než 5m2 plochy.  

■ Patentovaný vakuový upínací systém, 
ideální pro upínání lesklých desek, až do tloušťky  
70 mm a hmotnosti 75 kg. 
■ NOVINKA: Volitelná XL-hlava s  
22 vrtacími vřeteny a drážkovací pilkou. 
■ Zahrnuje univerzální frézovací vřeteno Evolution 7405. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výhody Edice 100 PLUS 
Plný výkon, dynamická dokonalost.  
Standardně silné a velmi výkonné 12 kW 
frézovací vřeteno.  
Volitelně 17 kW vřeteno, pro náročné uživatele.  
4 – pracovní pole (v závislosti na délce stroje)  
6 – pracovních polí volitelně (v závislosti na 
délce stroje) 
18-ti poziční talířový výměník nástrojů 
6 nebo 8 posuvných trámců 
 

 
Jedinečná všestrannost a výkon:  
Kompletní formátování ze všech 4 stran 
obrobku.  
6 kW HSK vřeteno s 6-ti pozičním výměníkem 
nástrojů. 
 

Tento a více strojů naleznete na www.pilart.cz, Navštivte také naše předváděcí centrum na adrese: PILART s.r.o. 

             Ericha Roučky 2499/11 
678 01 Blansko 

                                                         Tel.: +420 516 410 514 
                  e-mail: pilart@pilart.cz 



CUT 6220 classic 
Jedinečná velkoplošná pila s CNC technologií  
na všech osách.  
Servem řízené mechaniky pro rychlé cykly a nejmodernější 
testovanou ochranu bezpečnosti TÜV.     
■ 105 mm přesah pilového kotouče - řezná výška až 100 mm.  
■ Standardem silný a výkonný 15 kW motor,  
volitelně lze 18 kW motor pro náročné uživatele!  
■ délka řezu 4300 mm, šířka řezu 4250 mm.  
■ softwarový balíček Opti-CUT pro perfektní výkon řezání 
a pro správu materiálu - Kompletní balíček s HOLZ-HERem  
nemusíte kupovat žádné další příslušenství! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUT 1254 
Dokonalá vertikální pila od plochy 5m2. 
Naše zkušenosti jsou vaší výhodou a  
zárukou skvělého poměru ceny a výkonu. 
■ Kvalita řezu vhodná k okamžitému olepování. 
■ Výkonný motor 4 kW. 
■ NOVINKA: Včetně nářezového plánování a  
optimalizace OPTI-BASE 
■ V-CUT speciálně pro vertikální pily. 
■ Délka řezu 4300 mm, výška řezu 2200 mm. 

 

Výhody Edice 100 PLUS 
Vaše velkoplošná pila HOLZ-HER v  
plné výbavě! 

19 " dotyková obrazovka.  
Tiskárna etiket včetně editoru etiket.  
Inteligentní správa desek, zbytků a  
materiálových toků. 
 

 
Optimalizace řezu: 
OPTI-BASE V-CUT (1 kancelářská licence)  
Přehledné uživatelské rozhraní pro  
jednoduchou a rychlou obsluhu. 
Možnost vedení zakázek,  
materiálu a seznamu kusovníků. 
Funkce: 
Sběr dat, zakázky, materiály, hrany a 
prezentace výsledků. 
Možnost tisku etiket, řezu, spotřebu materiálu a 
další 
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