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partnerportal
objednávejte ONLINE!

ONLINE vyhledávání & porovnávání
Denně aktualizovaný webkatalog s 80.000 výrobky 

ONLINE objednávání 24 hodin denně 
Webshop s personalizovanými informacemi zákazníka 

ONLINE obsluha skladu
Individuální správa položek přes mobilní aplikaci 

ONLINE používání služeb
Podpůrné materiály a služby, včetně jejich stahování 

http://webshop.schachermayer.com/cat/cs-CZ
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špičkový servis
Po  zakoupení stroje nabízí Schachermayer podporu při uvá-
dění do  provozu a  školení vašich zaměstnanců. Jsme 
také k  dispozici pro dotazy týkající se údržby nebo oprav. 
Přijďte do showroomu Schachermayer v Hostivici, kde na vás čeká 
celoroční výstava strojů. Kromě různých dřevoobráběcích strojů růz-
ných značek zde najdete také širokou nabídku ochranných pomůcek 
a pracovního oblečení.

•  Nákup a uvedení strojů do provozu z jedné ruky
• Technická instruktáž obsluhy poskytuje jistotu při zajištění

bezchybného provozu stroje
• Vysoká dostupnost náhradních dílů
• Odborná údržba strojů.

výhody

centrum strojů Hostivice
Velký výběr dřevoobráběcích strojů umožňuje individuální výrobní zaří-
zení podle provozních požadavků. Jako velkoobchod dbáme na vysoké 
standardy kvality a u značkových výrobků garantujeme nejvyšší úroveň 
robustnosti a dlouhodobého používání vašich dřevoobráběcích strojů. 
Ve  centru strojů v  Hostivici jsou vystaveny některé aktuální dřevo-
obráběcí stroje a systémy připravené k předvedení. Díky vynikajícím 
kontaktům v oboru a mnohaletým zkušenostem garantujeme nejlepší 
poradenství, férové   podmínky a kompetentní servis.
Vzhledem k  tomu, že dřevoobráběcí stroje nabízené firmou 
Schachermayer jsou kvalitními produkty, ohromí i široká nabídka po-
užitých strojů.
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GANNOMAT
preciznost & rentabilita pro každého zákazníka

Zařízení k narážení kolíků Selekta 253 
...agent pro dvě funkce, zároveň lepit a narážet.

Díky vyspělé technice, vysoké přesnosti a snadné obsluze se Selekta 252 
osvědčuje při každodenní práci. Sady určené pro přestavbu stroje umožňující 
rychlé převybavení stroje i pistole. Použitelné průměry kolíků: 6 mm, 8 mm, 
10 mm a 12 mm 

Technické údaje: 
Průměr kolíků: 6 - 12  mm
Délka kolíků: 25 - 50 mm
Kapacita zpracování: 45 kolíků/min
Hmotnost: 110 kg

Univerzální vyvrtávačka otvorů pro kolíky DB 21
...mnohoúčelová.

DB 21 je ultimativní volba pro všechny korpusové nebo rámové vrty i pro 
otvory kování a řadové vrtání otvorů. Tento stroj oslní možnostmi univerzálního 
rozsahu nasazením, krátkými přestavovacími časy, vysokou precizností a jeho 
neodolatelností v poměru ceny a výkonu. Stranové dorazy a vrtací výška se 
nastavují pomocí digitálních ukazatelů. Výraznou úsporu času umožňuje auto-
matické prodloužení vrtací hloubky při vrtání čelních stran.

Technické údaje:
Vrtací hlava: 21 vřeten, dělení 32 mm
Pracovní šířka: 640 mm
Portálový průchod, ca.: 750 mm
Vrtací zdvih: 70 mm
Upínací výška obráběného dílce, max: 100 mm
Motor: 1,5 kW
Hmotnost: 400 kg
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GANNOMAT
od profesionálů pro racionální využití doporučeno

Lamelový korpusový lis Concept 70 ECO 
Optimální volba pro malé a střední podniky.

Tento inovativní korpusový lis je vhodný jak pro řemeslníky, tak i pro průmy-
slovou kusovou výrobu. Doba přípravy je oproti pneumatickým korpusovým 
lisům výrazně zkrácena. Lisováním po celé ploše se zaručuje vysoká kvalita 
spojování. 

Technické údaje:
Lisovací tlak / lisovací rameno: 2000 dN (kg)
Rychlost sevření a přestavování: 25 mm/sec.
Pracovní výška / celková výška: 300 mm (popř. 350/380/400/450/500 mm)
Napětí přípoje:  400 V
Požadavek na místo d x š x v: 3500 x 1200 x 2300 mm
Hmotnost:  2100 kg

CNC vyvrtávačka PROTEC 571 
k vrtání, drážkování, frézování

malý prostor, méně než 3,3 m2
velké (1000 nebo 1300 nebo 5600 x 60 mm) a malé 60 x 250 x 6mm) rozměry 
dílců
šetrný způsob obrábění dílců, pomocí vzduchových stolů
přesnost obrábění pomocí dvojitého laserového měření a rovnání obrobku
rychlé obrábění pomocí vřetene s 21/23 nástrojů
stabilní drážkovací jednotka do tloušťky pilového kotouče až 8,3mm
výkonná frézovací jednotka o výkonu až 5,5 kW (S1)
možnost stroj osadit zásobníkem nástrojů pro frézovací jednotku (Profit 3)
možnost čtyřstranného frézování
možnost zvýšit šířku obrábění až do 1300 mm (místo standardních 1000 mm)
kompatibilní se systémem Lamello P-System, Lamello P-System pro Clamex, 
Tenso a Bisco
Software Gannomat byl vyvinut a programován vlastním softwarovým oddělení 
Gannomat za účelem maximálního jednoduchého programování pro operátory 
s malými zkušenostmi s ovládáním PC

Rozměry obrobku
Šířka 60 – 1000 mm (na přání až 1300 mm)
Délka 250 – 5600 mm
Výška 6 – 60 mm
Hmotnost max 75 kg

CNC řízené vyvrtávací, lepící  
a kolíky nárážecí zařízení  Index 130 Logic
Ideální rozšíření k CNC obráběcím centrům.

Gannomat Index 70 slouží jako vstupní model do CNC řízeného vrtání, lepení
a narážení kolíků. Kvalitativně hodnotné spojování kolíky s přesným dávko-
váním lepidla a přesným přesahem kolíků. Není nutné odstraňování zbytků 
lepidla. 

Technické údaje:
Hmotnost: 920 kg Brutto

850 kg Netto
Udaje pro místo d x š x v: 2550x1450x1800 mm
Odsávací příruba: 80 mm
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STRIEBIG
inteligence, která se schází s ergonomikou

Vertikální formátovací pila COMPACT 5220
Kompaktní a flexibilní – pro menší formáty desek.

Vysoce kvalitní optika a příkladná ergonomie se u modelu COMPACT spojuje 
s vysokou funkčností. Pila zaručuje přesné řezy s ostrými hranami – principem 
je řez na čisto.
Pilou lze přesně uříznout desky z dřevotřísky, akrylového skla , spojovací des-
ky, plastové desky, desky z neželezných kovů a deskové materiály jako MDF 
nebo OSB.

Technické údaje:
Délka řezu: 4600 mm
Výška řezu vertikální: 2200 mm
Výška řezu horizontální: 2100 mm
Hloubka řezu: 60 mm
Výkon motoru: 3,9 kW
Hmotnost: 815 kg

Vertikální formátovací pila 
STANDARD TRK 1 6224
Třída univerzálních pil: garantovaná bezpečnost – perfektní výsledek. 

Zabudovaný pásový doraz a pevné nastavení rozměru pro větší bezpečnost 
obsluhy patří k sériovému vybavení. Model je nabízen ve dvou provedeních:
TRK 1 s podkladovou deskou z březové překližky a TRK 2 s automaticky vybo-
čujícím roštem z hliníkových profilů s plastovými podpěrami.

Technické údaje:
Délka řezu: 5300 mm
Výška řezu vertikální: 2240 mm
Výška řezu horizontální: 2100 mm
Hloubka řezu: 80 mm
Výkon motoru: 5,5 kW
Hmotnost TRK1: 920 kg
Hmotnost TRK2: 850 kg

Vertikální formátovací pila  
STANDARD TRK 1 Alu 6216
Funkční ergonomie: trámky a ovládací skříň  STANDARD.

U většiny zakázek je potřeba drážek a frézovacích prací. Model STANDARD 
tyto práce bez větších problému zvládne k vaší spokojenosti. Samozřejmě 
můžete řezat akrylové desky a dřevotřískové desky.

Technické údaje:
Délka řezu: 5300 mm
Výška řezu vertikální: 2160 mm
Výška řezu horizontální: 2016 mm
Hloubka řezu: 80 mm
Výkon motoru: 5,5 kW
Hmotnost: 920 kg
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STRIEBIG
budoucnost řezání - od společnosti Striebig

Vertikální formátovací pila EVOLUTION 6224
Vyšší třída: perfektní nastavení polohy – čistý řez.

Model EVOLUTION v sobě spojuje osvědčené prvky s inovací. Preciznost, 
bezpečnost a komfort jsou pro deskovou pilou charakteristické. Každý řezaný 
materiál stojí ve své poloze zajištěn a bez chvění, s pilou lze pracovat zcela bez 
vibrací. Tím jsou zaručeny čisté hrany řezu a výrazné zjednodušení práce při 
drážkování. 

Technické údaje:
Délka řezu: 5300 mm
Výška řezu vertikální: 2240 mm
Výška řezu horizontální: 2100 mm
Hloubka řezu: 80 mm
Výkon motoru: 5,5 kW
Hmotnost: 1200 kg

Vertikální formátovací pila CONTROL 6224
Nejvyšší třída: řez na stisknutí tlačítka.

Jediný stisk tlačítka stačí! u modelu CONTROL a běží celý proces řezání 
automaticky. Díky automatické aretaci řezacího ramena a digitálnímu měřícímu 
systému DMS se rychlá a snadná práce stává samozřejmostí.

Technické údaje:
Délka řezu: 5300 mm
Výška řezu vertikální: 2240 mm
Výška řezu horizontální: 2100 mm
Hloubka řezu: 80 mm
Výkon motoru: 5,5 kW
Hmotnost: 1200 kg
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WEIMA
odpoutané množství síly

Briketovač Smarty E 80 
Zpracování hoblin pod tlakem.

Briketovač E 80 byl speciálně vyvinut pro požadavky malých dřevozpracujících 
podniků. Brikety rohového tvaru zjednodušují celkovou manipulaci a zároveň 
také skladování. Zásadně mohou být zpracovávány různé druhy dřeva se zbyt-
kovou hodnotou vlhkosti až do 18 %.

Technické údaje:
Rozměry briket: 80 x 40 mm
Kapacitní výkon: 30 - 40* kg/h 
Objem hydraulického oleje: 60 l
Hydraulický motor: 4 kW
Míchací agregát: 0,37 kW
Hmotnost:  530 kg
 
*Kapacitní výkon je závislý na druhu materiálu, údaje jsou průměrné hodnoty. 

Briketovač TH 700 S
Zpracování hoblin pod tlakem.

Dřevozpracující podniky nasazují tento stroj přímo vedle dřevozpracujícího 
stroje k přímému zpracovávání dřevěného odpadu všeho druhu. Vytvořené 
drtiny se dále zpracovávají na palivo např. dřevěné brikety, atd.

Technické údaje:
Průměr briket: 70 mm
Kapacitní výkon: 120 - 180* kg/h
Objem hydraulického oleje: 250 l
Hydraulický motor: 11 kW
Hmotnost: 1500 kg

*Kapacitní výkon je závislý na druhu materiálu údaje jsou průměrné hodnoty.

Briketovač Basis C 140
Výkonný briketovač pro vysoké kapacitní výkony.

Svojí kompaktní stavbou, vysokou spolehlivostí a také excelentním poměrem 
mezi cenou a výkonem se vyznačuje tento briketovač. To jsou  přednosti 
tohoto stroje, který si poradí  s materiály jako např. dřevo, styropor, pěnovité 
látky, papír, atd. Zvláštní přednost: speciální utěsnění šneku, což umožňuje 
lepší kvalitu briket.

Technické údaje:
Průměr briket: 40 mm
Kapacitní výkon: 30 - 40* kg/h
Objem hydraulického oleje: 100 l
Hydraulický motor: 4 kW
Hmotnost: 530 kg

* Kapacitní výkon je závislý na druhu materiálu údaje jsou průměrné hodnoty.
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WEIMA
profesionálové v drcení

Jednohřídelový štěpkovač WL 500
Hospodárný drtič pro malé a střední dřevěné odpady.

Také v malých dřevozpracujících podnicích mohou dřevěné odpady nabrat 
takových rozměrů, že je nutná příprava ke štěpkování. Výrobní řada BL drtí bez 
problémů dřevěné odpady všeho druhu např. zbytky dřevotřískových desek, 
MDF a od zbytků masivního dřeva, až k extrémně tvrdým druhům dřeva. 

Technické údaje:
Trychtýř, otevření: 500 x 745 mm
Trychtýř – objem: 0,5 m³
Příkon: 11 kW
Otáčky rotoru: 100 ot/min
Počet nožů: 16 (28) ks
Otvory síta: 10 - 30 mm
Napětí: 400 V
Hmotnost: 800 kg

Jednohřídelový drtič WL 4
Univerzální drtič na velké množství starých dřevěných materiálů.

Drtiče výrobní řady WL jsou používány v malých a středních podnicích 
na celém světě. Vyznačují se svou robustní stavbou, která umožňují extrémně 
dlouhou životnost tohoto drtícího zařízení.

Technické údaje:
Přívodní otvor: 600 x 800 mm
Trychtýř, objem: 0,6 m³
Průměr rotoru: 252 mm
Poloha (šířka) rotoru: 600 mm
Příkon: 11 kW
Nástroje: 14 ks
Hmotnost: 1300 kg

Horizontální drtič  WLH BIBER 400
Univerzální horizontální drtič pro speciální nasazení.

Dřevozpracující podniky nasazují tento stroj přímo vedle dřevozpracujícího 
stroje k přímému zpracovávání dřevěného odpadu všeho druhu. Vytvořené 
drtiny se dále zpracovávají na palivo např. dřevěné brikety, atd.

Technické údaje:
Přívodní otvor: 350 mm
Kapacita: 600 kg/h
Průměr rotoru: 252 mm
Příkon: 15 kW
Drtící nože: 18 ks
Otvory síta: 10 - 100 mm
Hmotnost: 1000 kg



schachermayer dřevoobráběcí stroje 2022 |

Stroje a strojní zařízení 

11

LANGZAUNER
kompletní svazek pro vybavení dílny

LZK 1/3 
Pokročilá technika – spolehlivý partner.

Neustálým vývojem a dlouholetými zkušenostmi dospěla firma Langzauner 
ke kompaktnímu stroji LZK 1/3, který je určen pro profesionály. Model  
LZK 1/3 brusný stroj určený pro obrábění hran dýh i masivního dřeva, k zaob-
lování hran, atd.  

Technické údaje:
Rychlost brusného pásu: 19 m/sek.
Délka brusného pásu: 2300 mm
Šířka brusného pásu: 150 mm
Rozměry stolu: 750 x 300 mm
Velký rádiusový stůl: 400 x 200 mm
Výkon motoru: 2,2 kW

LZK 3 NCV
Přestrojený za pár sekund - „skoro automaticky“.

Odklopením naváděcích čelistí se brusná patka automaticky zapustí do brus-
ného agregátu. 
Tím se v okamžiku hranová bruska na dýhy změní na hranovou brusku 
na masivní dřevo. Model LZK 3 NCV je zároveň ideální volbou v případě nut-
nosti obrábění dlouhých dílců. 

Technické údaje: 
Rychlost brusného pásu: 22 m/sek.
Rozměry brusného pásu: 2600 x 150 mm
Rozměry stolu přední brusné části: 1450 x 350 mm
Rozměry stolu rádiusového broušení: 300 x 300 mm
Potřebné místo, ca.: 1800 x 850 mm
Výkon motoru: 2,2 kW

LZK-R
Pro speciální opracování hran. 
Rádiusová hranová bruska od firmy Langzauner typ LZK – R může být volitelně 
vybavena jednou rádiusovou brusnou patkou od R 3 do R 20. Tento velký 
výběr patek uložených technologií vzduchového polštáře umožňuje univerzál-
ní nasazení stroje. Pomocí na tvrdo chromované rádiusové patky provedené 
technologií vzduchového polštáře a extra dlouhým brusným pásem  se dosa-
hují optimální brusné výsledky, které nenechají žádná přání otevřená.

Technické údaje:
Extra dlouhý textilní brusný pás:  2100 x 25 mm
Motor brusného profilovacího agregátu: 0,37 kW
Rozměry stolu:  1000 x 350 mm
Potřeba místa, ca.:  1000 x 1200 mm
Hmotnost:  160 kg

Průběžná frézka a hranová bruska LZK-SD
Automatizace dovede přesvědčit. 

Model LZK SD je správnou volbou pro řemeslnické dílny, výrobny interiérů 
a výrobní linky. 
Při zpracování dýh a masivního dřeva umožňuje úsporné a efektivní obrábění 
hran a profilů. Profesionálové jsou překvapeni rychlým systémem výměny 
frézovacích kombinací, centrální přípojkou odsávání a výškově nastavitelnou 
přítlačnou lištou.

Technické údaje:
Motor posuvu: 1,5 kW
Rychloposuvu: 2 - 17 m/min.
Šířka dílce, min: 40 mm
Výška dílce, max.: 100 mm
Motor předfrézovacího agregátu: 2,2 kW, 7000 ot/min.
Motor brusného agregátu: 2,2 kW
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LANGZAUNER
preciznost z ruky mistra

Pila na dýhy s frézovacím agregátem LZ 5/2 
Profesionální liga pil na jemné řezání. 

Vyspělá technika modelu LZ 5/2 zaručuje rychlou a efektivní práci a řezání dýh 
bez otřepení. Kombinovaným užitím pilového agregátu a frézovací hlavy je 
zaručen optimální výsledek pouze jedním průjezdem. Možnost hydraulického 
zvedání a spouštění pilového a frézovacího agregátu, spouštěcí a manuálně 
nastavitelný doraz šířky a odebratelný pokosový doraz s digitálním ukazatelem 
– tyto technické detaily zařazují model LZ 5/2 do špičkové třídy pil pro jemné 
obrábění. Pila je vhodná pro řezání dýh, plastů, akrylátů, dřevěných materiálů, 
lehkých slitin, kartónů, atd. 

Technické údaje:
Řezná a frézovací délka: 3050 mm
Řezná a frézovací výška: 45 mm
Potřeba místa d x š x v: 4550 x 700 x 1350 mm
Výkon motoru: 2,2 kW

LZG-S 10/7/14
Osvědčené a nové prvky sjednoceny.

Osvědčený stroj v kombinaci s nejmodernější technologií umožňují rychlou 
a efektivní práci. Díky elektromotorickému nastavování výšky stolu, odklopným 
odsávacím zařízením a vyjmutelnou vložkou stolu je model LZG-S 10/7/14 tak 
trochu technikou budoucnosti.  

Technické údaje:
Motor pohonu brusného pásu: 3,3 /4,8 kW
Rychlost brusného pásu: 11/22 sek.
Rozměry stolu: 2500/2750/3000 x 1000* mm
Vyložení stojanu: 1000 mm
Výška vyložení stojanu: 350 mm
Délka brusného pásu: 6800/7300/7800* mm
Šířka brusného pásu: 150 mm
* podle velikosti stroje

Hydraulický lis s vyhřívanými deskami LZT 60-S
Kvalita a bezpečnost, které jsou na první pohled vidět.

Model LZT 60-S je svou stabilní konstrukcí obohacením pro každou dílnu. Hli-
níkové topné desky jsou extrémně odolné. Díky jejich speciální izolaci dochází 
jen k nízkým tepelným ztrátám. Dále má model LZT 60-S plynulé nastavení 
tlaku, automatické seřizování tlaku, tepelnou regulaci a hydraulický agregát 
umístěný uvnitř stroje. Díky dostupu ze všech stran je možné plnění stroje 
z kterékoliv strany. Vestavěný systém kontroly tlaku na rozdíl od jiných lisů 
rozpozná v každé situaci přetížení.

Technické údaje:
Celkový lisovací tlak: 60 t
Rozměry vytápěných desek: 2500 x 1300 mm
Potřeba místa d x š x v: 2910 x 1480 x 1870 mm
Hmotnost: 3500 kg
Příkon pro každou desku: 8,9 kW
Světlost patra: 400 mm
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KUPER
spojuje k sobě to – co k sobě patří

Sesazovačka dýh  FW/Mini 630 T
Malé množství – „cik, cak“ slepeno tavným vláknem.

Model FW/Mini 630 T je ideální stroj pro výrobu malého množství dýh, který má 
technické přednosti všech „cik, cak“ sesazovaček firmy Kuper, které používají 
tavné vlákno. Diskové kotouče s mechanikou k vyrovnávání tolerance a spe-
ciálním lepícím vláknem. Vlákno je automaticky nanášeno v klikaté linii a tím je 
zajištěno pevné spojení ve spárách. Obrušování lepidla odpadává!

Technické údaje:
Vyložení ramene: 630 mm
Posuv: 7 m/min.
Tloušťka dýhy, ca.: 0,4 - 2,0 mm
Provozní napětí: 230 V

Sesazovačka dýh FW/J 920 
Tento „malý“ lepí chytře.

Všichni, kteří se velkého stroje FW/J z důvodu nedostatku místa a finančních 
doposud museli vzdát, mohou teď vydechnout. Model FW/J 920 je nejlepším 
řešením pro lepení na malém prostoru. S diskovými kotouči s mechanikou pro 
vyrovnávání tolerancí, předvolbou topného výkonu a elektricky řízeným odtr-
hávacím válečkem vlákna vypadá nakonec tento „malý“ jako dostatečně velký. 
Na přání: Pojezdové ústrojí a přídavné zařízení pro zpracování lepící pásky. 

Technické údaje:
Vyložení ramene: 920 mm
Posuv, ca.: 15 m/min.
Tloušťka dýhy, ca.: 0,4 - 2,0 mm
Provozní napětí: 400 V, 50 Hz
 

Sesazovačka dýh FW/Primus
Řemeslnické zpracování s osvědčenou průmyslovou technikou.

Tento Kuper KW/Primus si přebírá všechny dosavadní atributy a technologic-
ké přednosti známého vstupního modelu FW/J 920, který je mezi řemeslníky 
velmi známý a oblíbený. Rozvíjí dále, odpovídajíc současnosti  jeho před-
nosti. V tomto případě došlo k nasazení frekvenčního měniče k řízení stroje. 
Za prvé dovoluje tato změna vyšší posuvné rychlosti až do max.25 m/s. Slouží 
také k opatrnějšímu zpracovávání náročnějších druhů dýh a umožňuje snížit 
posuvnou rychlost pomocí odstupňovaného spínače na velmi nízké posuvné 
rychlosti. 

Technické údaje:
Vyložení ramene: 920 mm
Posuv ve 3 úrovních, ca.: 10 - 23 m/min.
Tloušťka dýhy, ca.: 0,4 - 2,0 mm
Provozní napětí: 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz
Celkový příkon, ca.: 0,95 kW 

Ruční lepící přístroj na dýhy HFZ 4
… k čistému sesazování malého množství dýhovacího materiálu.

Ideální přístroj k rychlému a čistému sesazování dýh tavným vláknem. Lehká  
a jednoduchá manipulace. 

Technické údaje:
Délka přívodního kabelu: 2,75 m
Provozní napětí: 230 V
Hmotnost: 1,9 kg
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KUPER
dýhový profesionál: pevně slepeno – čistě odříznuto

Nůžky na dýhy QFS 800 Systém „Josting“ 
...rychlé až směřující k perfekcionalismu.

Tyto nůžky QFS 800 jsou zvláště výhodné pro rychlé a racionální stříhání svaz-
ků dýh. Svou úzkou konstrukcí a zvláštním provedením upínací lišty umožňuje 
dobrý výhled na dýhy a na pozici střihu. Zelený světelný pruh zřetelně naznaču-
je linii, kterou prochází střih. 

Technické údaje:
Šířka střihu: 800 mm
Vkládací výška: 60 mm
Tloušťka listu krájených a loupaných dýh, ca.: 2,0 mm
Provozní napětí: 400 V
Výkon motoru: 2,8 kW

Sesazovačka dýh na tupo FL – Inovation II
s osvědčeným i novým, k optimálnímu slepení spár.

Tento stroj spojuje osvědčenou techniku s inovačními pokroky. Dýhy, které 
budou při dalším zpracovávání vystaveny vysokým teplotám a zátěžím, přede-
vším v tahu se spojují na tupo močovinovým lepidlem. Model FL/Innovation je 
pro tyto nároky vaší nejlepší volbou. Zvláštní ocenění si zaslouží kvůli mimořád-
ně vysoké průjezdní rychlosti. 

Technické údaje:
Vyložení ramene: 1000 mm
Plynulý posuv, ca.: 20 - 55 m/min.
Tloušťka dýhy, ca.: 0,4 - 1,5 mm*
Provozní napětí: 400 V
* jiné tlouštky dýh na poptávku

Nůžky na dýhy EFS 3200 L
Precizní stříhání na nejvyšší úrovni. 

Předností tohoto výkonného modelu EFS 3200 L je přímočaré a paralelní stříhá-
ní. Díky této přednosti je těsnost při následném skládání dýhy samozřejmostí. 
Stroj docílí délky až 3200 mm. Vysoká kvalita střihu je umožněna výkyvným 
nožem stříhajícím pod úhlem 20 stupňů. V krátkosti shrnuto jsou tyto nůžky 
na nejvyšší úrovni. 

Technické údaje:
Délka střihu: 3200 mm
Vkládací výška: 80 mm
Prostor paralelního dorazu: 20 - 720 mm
Přítlačný trámec: hydraulický válec 2 tlak. stupně
Nožový trámec: brzdný motor, převodovka, klikový 
  pohon
Provozní napětí: 400 V



schachermayer dřevoobráběcí stroje 2022 |

Stroje a strojní zařízení 

15

LANGE 85KF olepovačka hran s předfrézem
Stroj je určen pro olepování hran z melaminu, ABS i masivu do tl. 2mm s opra-
cováním hran s rádiusem R2 (3)mm nebo v rovině, kompaktní stroj krátké 
konstrukce s nanášení lepidla válečkem. 

• transportní pás s centrálním mazáním drah
• centrální nastavení horního přítlaku pro tloušťku dílce od 8 do 50 mm
• elektronický regulátor teploty, nanášení lepidla pomocí válečku
• bezpečnostní a protihlukové kryty
• pevná válečková dráha + podpěra dílce na širší desky již ve standardu

Osazení pracovními agregáty:
• předfréz ( dvě diamantové frézy )
• automatické podávání hran z role, jednotlivé pásky a masivní hrany manuál-

ně, otočný stůl na hranu v roli o Ø 600 mm 
• nanášení lepidla pomocí váleček se spodní vaničkou o objemu 1,8 kg 
• boční přítlak hrany, typ 2 válečky – 1.hnaný, 1. přítlačný, nastavitelný pro 

různé tloušťky hran
• hrubé kapování s nadmírou 
• přesné kapování pomocí dvou pilek včetně kotoučů pr. 125 mm 
• vysokofrekvenční multifunkční frézovací agregát pro opracování hrany rádiu-

sem 2 (3) mm, nebo rovina včetně 4 nožového výměnného nástroje pomocí 
SK destiček. Vysoká kvalita opracování bez vlnek na ABS hraně. 

• stroj má jedno místo pro osazení agregátu dle přání zákazníka a to:
• plošné cidliny  nebo kartáče na povrchové čištění hran

LANGE
olepovačka hran s předfrézem

Technické údaje:

Pracovní rozměry
Tloušťka hrany 0,4-2,0 mm
Tloušťka dílce 8-50 mm
Tloušťka hrany pro dělení z role 0,4-2,0 mm
Minimální šířka dílce 75 mm
Minimální délka dílce 120 mm

Jednotky a agregáty
Automatický ostřik na dílec ne
Předfrézovací diamantová jednotka ANO standard
Navádění pásky ze zásobníku pro PVC/ABS hrany ANO standard
Automatické zavádění hrany ANO standard
Kapovací nůž ANO standard mm
Přítlačná zóna zesílená včetně přítlačných válců ANO standard 2 ks
Vysokofrekvenční kapování pomocí pilky ANO standard 2 ks
Hrubovací frézovací agregát ne
Multifunkční vysokofrekvenční frézovací agregát rádius/fazeta ANO standard
Rožkovací agregát ANO volitelně jako příslušenství
Profilová cidlina ANO volitelně jako příslušenství
Plošná cidlina ANO volitelně jako příslušenství
Kartáče na začištění ANO volitelně jako příslušenství
Rozměry stroje délka×šířka×výška 2469×1100×1247 mm
Váha stroje 590 kg
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LANGE 85KFE olepovačka hran s předfrézem 
a rožkovačem
Stroj je určen pro olepování hran z melaminu, ABS i masivu do tl. 2mm s opra-
cováním hran s rádiusem R2 (3)mm nebo v rovině, kompaktní stroj krátké 
konstrukce s nanášení lepidla válečkem. 

Průběžná olepovačka hran s předfrézem a rožkovačem malých rozměrů s dél-
kou do 3 m vhodná pro zakázkovou a malosériovou truhlářskou výrobu.  Stroj 
je určen pro olepování hran z melaminu, ABS i masivu do tl. 2mm s opracová-
ním hran s rádiusem R2 (3)mm nebo v rovině, kompaktní stroj krátké konstruk-
ce s nanášení lepidla válečkem. 

• transportní pás s centrálním mazáním drah
• centrální nastavení horního přítlaku pro tloušťku dílce od 8 do 50 mm
• elektronický regulátor teploty, nanášení lepidla pomocí válečku
• bezpečnostní a protihlukové kryty
• pevná válečková dráha + podpěra dílce na širší desky již ve standardu
• Osazení pracovními agregáty:
• předfrézovací agregát ( dvě diamantové frézy )
• rožkovací agregát
• automatické podávání hran z role, jednotlivé pásky a masivní hrany manuál-

ně, otočný stůl na hranu v roli o Ø 600 mm 
• nanášení lepidla pomocí válečku se spodní vaničkou o objemu 1,8 kg 
• boční přítlak hrany, typ 2 válečky – 1.hnaný, 1. přítlačný, nastavitelný pro 

různé tloušťky hran
• hrubé kapování s nadmírou 
• přesné kapování pomocí dvou pilek včetně kotoučů pr. 125 mm 
• vysokofrekvenční multifunkční frézovací agregát pro opracování hrany rádiu-

sem 2 (3) mm, nebo rovina včetně 4 nožového výměnného nástroje pomocí 
SK destiček. Vysoká kvalita opracování bez vlnek na ABS hraně. 

• stroj má jedno místo pro osazení agregátu dle přání zákazníka a to:
• plošné cidliny  nebo kartáče na povrchové čištění hran

LANGE
olepovačka hran s předfrézem a rožkovačem

Technické údaje:
Jednotky a agregáty
Automatický ostřik na dílec ne
Předfrézovací diamantová jednotka ano standard
Navádění pásky ze zásobníku pro PVC/ABS hrany ano standard
Automatické zavádění hrany ano standard
Kapovací nůž ano standard mm
Přítlačná zóna zesílená včetně přítlačných válců ano standard 2 ks
Vysokofrekvenční kapování pomocí pilky ano standard 2 ks
Hrubovací frézovací agregát ne
Multifunkční vysokofrekvenční frézovací agregát rádius/fazeta ano standard
Rožkovací agregát ano standard
Profilová cidlina ano volitelně jako příslušenství
Plošná cidlina ano volitelně jako příslušenství
Kartáče na začištění ano volitelně jako příslušenství
Rozměry stroje délka×šířka×výška 2917×1100×1300 mm
Váha stroje 680 kg
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LANGE 90 KF olepovačka hran s předfrézem 
včetně profilové a plošné cidliny
Stroj je určen pro olepování hran z melaminu, ABS i masivu do tl. 2mm s opra-
cováním hran s rádiusem R2 (3)mm nebo v rovině, kompaktní stroj krátké 
konstrukce s nanášení lepidla válečkem.
Jednostranný automatický olepovací stroj s předfrézovací jednotkou, přímou 
aplikací lepidla a olepování rovných dílců. Kapovací jednotka s VF motorem, 
frézovací jednotka s VF motory pro ofrézování horní a spodní části hrany, 
pohon řetězem, dvojitý horní přítlačný válec, podpora pro velké olepované 
dílce. Stroj lze využít pro olepování materiálem PVC, ABS, melaminem a silnou 
dýhou, jak z role materiálu, tak i pevné délky od tloušťky hrany 0,4 – 3,0 mm 
(možnost i 5,0 mm) a tloušťky obrobku 8 – 60 mm. 

• Automatické podávání hran ze zásobníku o průměru 800 mm
• Předfrézovací agregát je vybaven dvěma reverzními řízenými předfrézova-

cími jednotkami s diamantovými frézami. Poskytují čisté opracování hrany 
olepovaného materiálu bez otřepů před nalepení hrany

• Nanášení lepidla přímo na obrobek. Tavná komora potažená teflonem  
s kapacitou 1,5 kg lepidla, nanášení lepidla zespodu (přebytek lepidla se 
automaticky vrací zpět do tavné komory). Nanášecí váleček umožňuje přes-
né dávkování lepidla. Elektronická regulace teploty s automatickou stand-by 
funkcí (zmenšuje pravděpodobnost přepálení lepidla, pokud přístroj není 
používán delší dobu a je stále zapnutý)

• Pneumatická kapovací jednotka pro přední a zadní část hrany do tloušťky  
3 mm

• Přítlačná zóna sestávající z jednoho poháněného přítlačného válce a je 
synchronizována s nanášením lepidla. Dále se skládá ze dvou menších pří-
tlačných válců jeden pozitivní a jeden negativní přítlačný váleček s pružinami 
pro téměř neviditelný spoj na okraji hrany a materiálu obrobku

• Kapovací jednotka je vybavena vysokofrekvenčním motorem o výkonu 
0,27 kW / 12000 ot./min jenž je osazena dvěma pilovými kotouči a přesným 
lineárním vedením zajišťující čisté a přesné vedení řezu

• Dva vysokofrekvenční horní a spodní frézovací motory o výkonu 0,55 kW 
osazeny HM-WPL speciálními frézami vhodnými pro frézování rádiusu  
a zkosené hrany. Horizontální a vertikální snímání obrobku, ukazatele pro 
nastavení různých typů hran, dva odsávací kryty s centrálním odsáváním 
o Ø 120 mm, nastavitelná výška horního agregátu s horním přítlačným 
trámcem

• OMRON 7 barevný dotykový displej, nastavení teploty lepidla, automatické 
snížení teploty stroje – funkce stand-by, zapínání a vypínání agregátů  
a hlášení chyb diagnostiky

LANGE
olepovačka hran s předfrézem a plošnou cidlinou

Technické údaje:

Pracovní rozměry
Tloušťka hrany 0,4-3/5 mm
Tloušťka dílce 8-60 mm
Tloušťka hrany pro dělení z role 0,4-3 mm
Minimální šířka dílce 75 mm
Minimální délka dílce 120 mm

Jednotky a agregáty
Automatický ostřik na dílec ne
Předfrézovací diamantová jednotka ano standard
Navádění pásky ze zásobníku pro PVC/ABS hrany ano standard
Automatické zavádění hrany ano standard
Kapovací nůž ano standard 3 mm mm
Přítlačná zóna zesílená včetně přítlačných válců 3 ks
Vysokofrekvenční kapování pomocí pilky ano standard 2 ks
Hrubovací frézovací agregát ne
Multifunkční vysokofrekvenční frézovací agregát rádius/fazeta ano standard
Rožkovací agregát ne
Profilová cidlina ano volitelně jako příslušenství
Plošná cidlina ano volitelně jako příslušenství
Kartáče na začištění ano volitelně jako příslušenství
Rozměry stroje délka×šířka×výška 2950×800×1300 mm
Váha stroje 799 kg

chybí obr



18 www.schachermayer.cz| dřevoobráběcí stroje  2022

LANGE 90 KFE olepovačka hran s předfrézem 
a rožkovačem
Stroj je určen pro olepování hran z melaminu, ABS i masivu do tl. 2mm s opra-
cováním hran s rádiusem R2 (3)mm nebo v rovině, kompaktní stroj krátké 
konstrukce s nanášení lepidla válečkem. 

• Automatické podávání hran ze zásobníku o průměru 800 mm
• Předfrézovací agregát je vybaven dvěma reverzními řízenými předfrézova-

cími jednotkami s diamantovými frézami. Poskytují čisté opracování hrany 
olepovaného materiálu bez otřepů před nalepení hrany

• Nanášení lepidla přímo na obrobek. Tavná komora potažená teflonem  
s kapacitou 1,5 kg lepidla, nanášení lepidla zespodu (přebytek lepidla se 
automaticky vrací zpět do tavné komory). Nanášecí váleček umožňuje přes-
né dávkování lepidla. Elektronická regulace teploty s automatickou stand-by 
funkcí (zmenšuje pravděpodobnost přepálení lepidla, pokud přístroj není 
používán delší dobu a je stále zapnutý)

• Pneumatická kapovací jednotka pro přední a zadní část hrany do tloušťky  
3 mm

• Přítlačná zóna sestávající z jednoho poháněného přítlačného válce a je 
synchronizována s nanášením lepidla. Dále se skládá ze dvou menších pří-
tlačných válců jeden pozitivní a jeden negativní přítlačný váleček s pružinami 
pro téměř neviditelný spoj na okraji hrany a materiálu obrobku

• Kapovací jednotka je vybavena vysokofrekvenčním motorem o výkonu 
0,27 kW / 12.000 ot./min jenž je osazena dvěma pilovými kotouči a přesným 
lineárním vedením zajišťující čisté a přesné vedení řezu

• Dva vysokofrekvenční horní a spodní frézovací motory o výkonu 0,55 kW 
osazeny HM-WPL speciálními frézami vhodnými pro frézování rádiusu  
a zkosené hrany. Horizontální a vertikální snímání obrobku, ukazatele pro 
nastavení různých typů hran, dva odsávací kryty s centrálním odsáváním 
o Ø 120 mm, nastavitelná výška horního agregátu s horním přítlačným 
trámcem

• OMRON 7 barevný dotykový displej nastavení teploty lepidla, automatické 
snížení teploty stroje – funkce stand-by, zapínání a vypínání agregátů, moto-
rizovaný přítlačný trámec, rychlost posuvu a hlášení chyb diagnostiky

• Rožkovací agregát pro automatické opracování rohu okraje až do 2 mm 
tloušťky hrany. Vybaven jedním VF 0,27 kW, volitelné na ovládacím panelu

LANGE
olepovačka hran s předfrézem a rožkovačem

Technické údaje:

Pracovní rozměry
Tloušťka hrany 0,4-3/5 mm
Tloušťka dílce 8-60 mm
Tloušťka hrany pro dělení z role 0,4-3 mm
Minimální šířka dílce 75 mm
Minimální délka dílce 120 mm

Jednotky a agregáty
Automatický ostřik na dílec ano volitelně
Předfrézovací diamantová jednotka ano standard
Navádění pásky ze zásobníku pro PVC/ABS hrany ano standard
Automatické zavádění hrany ano standard
Kapovací nůž ano standard 3 mm mm
Přítlačná zóna zesílená včetně přítlačných válců 3 ks
Vysokofrekvenční kapování pomocí pilky 2 ks
Multifunkční vysokofrekvenční frézovací agregát rádius/fazeta ano standard
Rožkovací agregát ano standard
Profilová cidlina ano volitelně jako příslušenství
Plošná cidlina ano volitelně jako příslušenství
Kartáče na začištění ano volitelně jako příslušenství
Rozměry stroje délka×šířka×výška 3318×800×1203 mm
Váha stroje 940 kg
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Automatická, pro broušeni i kalibraci, 2, nebo 3 pracovní agregáty 

Technické údaje:
Pracovní šíře 1350 mm
Brusný agregát  2x  dle volby 
Délka brousicího pásu   2150 mm
Prac. výkon  do 24 kW
Aut. měření obrobku
CBF technologie
Příčný brousicí pás
Ovládací dotykový display
Kalibrace
Vakuový stůl
Čištění obrobku
Plynulá regulace rychlosti chodu
Možnost individuální stavby stroje.

WEBER
širokopásové brusky WEBER řada KSN Compakt

Vhodná k broušení všech povrchů.

Technické údaje:
Pracovní šíře  od  1100 mm   1300 mm
Brusný agregát  1, 2  dle volby
Délka brousicího pásu   1900 mm
Prac. výkon do  15 kW
Kalibrace 
Plynulá regulace rychlosti chodu
Ovládací dotykový display
Automatické měření obrobku
CBF technologie 
Příčný brousicí pás
Možnost individuální stavby stroje

WEBER řada LCS nejmenší z řady brusek
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Nejvyšší řada širokopásových brusek od Firmy WEBER pro brus 
té nejvyšší kvality s maximální přesností
Dle složení agregátů broušení dýh, masivu, lakovaných povrchů, 
lamina atd.

Technické údaje (dle osazení agregáty):
Pracovní šíře  1350mm a 1600mm
Počet brusných agregátů  1-5 dle přání (možnost  
  individuální stavby stroje)
Kalibrace
Délka brusného pásu  2620mm¨
Pohon pře frekvenční měnič
Ovl. displej Siemens dotykový
Volný výběr pořadí brusných agregátů

WEBER
KSF, KSL 1350 individuální stavba
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OMGA
pily pro přesně lícující pokosové řezy

Automatická oboustranná pokosová pila TR 2A N
Flexibilní práce na jeden stisk spínače.

Tato oboustranná pokosová pila pracuje v automatickém řezacím cyklu, 
v němž lze pomocí přepínače zvolit tři různé způsoby práce: Současný zdvih 
agregátů, střídavý zdvih agregátů a řez jednotlivými agregáty.

Technické údaje:
Motor: 2 x 1,6 kW
Pilový kotouč ø: 300 mm
Max. šířka řezu při 90°: 145 mm
Max. šířka řezu při 45°: 93 mm

Automatická, programovatelná a  optimalizační
pila pro vyřezávání vad přířezu T 521 OPT
Minimální investice k dosažení maximálního výkonu.

Vývoj u výrobce Omga, který nenechává žádné požadavky a přání otevřená, 
tento stroj, který se volitelně dodává s posuvnými saněmi ve volitelné užitkové 
délce od 4 do 6  m. Na základě odměření dílce před zpracováním se dosáhne 
absolutní optimalizace a vadné části dílce mohou být vyříznuty bez toho, že 
se na dílci objeví stopy po označení části k odstranění. Následně jsou dílce 
nařezány na délku s přesností + - 0,5 mm. Zásluhou instalace celého zařízení 
v naklopené poloze je dosaženo stálého kontaktu dílce s dorazem. Upevnění 
dílce obstarává vertikální upínací zařízení, které pracuje ve stejném cyklu  
s řezacím agregátem.

Technické údaje:
Výkon motoru:  4,6 kW
Průměr pilového kotouče ø:  500 mm
Průměr vrtání ø:  35 mm
Otáčky pilového kotouče:  3000 rpm
Odsávací příruba:  1 x ø 160 mm
Kapacita řezání:  300 x 50 mm / 200 x 140 mm
Výkon posuvného motoru:  0,37 kW
Průměrná délka řezání:  15 - 20 min.

Precizní kapovací a pokosová pila
T.55.300 SACA kompletní pro řezání rámů
Kompletní svazek.

Stroj T.55.300 nabízí vše v jednom – přestavitelná precizní kapovací a pokoso-
vá pila s otáčecím stolem a dorazovým systémem pro přířez rámů.

Technické údaje:
Motor: 1,2 kW
Pilový kotouč ø: 300 mm
Max. šířka řezu při 90°: 135 mm
Max. šířka řezu při 45°: 90 mm
Max. výška řezu: 75 mm
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MABA
švýcarská preciznost z ruky mistra

Podstolová kapovací pila MUK 800
Kapuje a vše souhlasí.

Bezpečné a přesné kapování nejrůznějších materiálů je pro stroj MUK 800 
maličkostí. Integrovaný odsávací systém zaručuje, že ani prach, ani třísky 
nebudou rušivý element při práci. 

Technické údaje:
Výška řezu, max: 180 mm
Šířka řezu: 800 mm
Pilový kotouč ø: 450 - 550 mm
Řezný posuv: pneumaticky
Výkon motoru: 5,5 kW

Kotoučová pila na dlouhé řezy  
SWISSLINE POWER 5200
O mnoho délek vpředu.

Precizní výrobek je vhodný k řezání omítaného i neomítaného řeziva, k řezání 
desek z masivního dřeva a tomuto podobných materiálů.

Technické údaje:
Výška řezu: 0 - 170 mm
Pilový kotouč ø: 350 - 550 mm
Délka řezu: 2,2 - 9,2 m
Šířka řezu: 450 - 2100 mm
Výkon motoru: 11 kW
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GRAULE
precizní řez v každé poloze

Zkracovací a pokosová kotoučová pila 
ZS 135 N
Rychle a přesně provádí řezání dřeva, hliníku i plastových materiálů.

Model ZS 135 N se vyznačuje především přehledností pracovní oblasti při 
řezacích pracích, mimořádně velkým rozsahem řezání a rychlým nastavením 
pokosu.  

Technické údaje:
Motor: 2 kW, 400 V
Pilový kotouč ø: 350 mm
Šířka řezu při 90°: 460 mm
Šířka řezu při 45°: 320 mm
Výška řezu svislého: 135 mm
Výška pokosového řezu při 45˚: 92 mm

Zkracovací a pokosová kotoučová pila 
ZS 200 N-F
Kompaktní obrábění velkých průřezů. 

Profesionálové doporučují tento typ stroje pro zkracování, horizontální a verti-
kální pokosové řezy. Pomocí modelu ZS 200 N lze provádět i dvojité pokosové 
řezy. 

Technické údaje:
Motor: 5 kW, 400 V
Pilový kotouč ø: 520 mm
Šířka řezu při 90°: 420 mm
Šířka řezu při 45°: 295 mm
Výška řezu svislého: 200 mm
Výška pokosového řezu při 45: 140 mm

Programovatelný doraz a polohovatelný 
systém
TigerStop zvyšuje produktivitu a přesnost.

TigerStop je automatický doraz pro přesně odměřovanou produkci v dřevař-
ském, plastovém a kovoobráběcím průmyslu. Toto zařízení je možno namonto-
vat k novému, ale i ke stávajícímu řeznému zařízení. TigerStop může být použit 
jako programovatelný doraz, ale i jako automatický posunovač ke zkracování 
dílců před dalším zpracováním jako např. vrtání, frézováním, ražením, atd. Toto 
zařízení bylo speciálně navrženo pro výše uvedené použití a je již úspěšně 
tisíckrát v různých průmyslových odvětví nasazeno.

Technické údaje:
Celkové délky: 2600 / 3700 / 4600 / 5400 / 7400 / 9100 mm
Pracovní délky: 2000 / 3000 / 4000 / 4850 / 6850 / 8500 mm
Opakovatelná přesnost: 0,1 mm
Tlak posuvu: 100 kg

®
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SCHUKO
specialista na odsávání a filtrování

Pracovní stůl pro broušení OCTOPUS 20
... pro perfektní a jemné broušení.

Pracovní stůl Octopus obstarává bezprašné pracovní prostředí a čistý prostor 
podle platných předpisů dřevařského profesního sdružení. Pracovní stůl pro 
broušení je zkonstruován tak, aby mohl být připojen na stávající odsávací 
zařízení.  

Technické údaje:
Odsávací příruba: 160 mm
Potřebný sací výkon: 1592 m3/h
Potřebný podtlak: 600 Pa
Délka stolu: 2280 mm
Hladina akustického hluku, max.: 63 dB
Hmotnost: 160 kg

Pojízdný odsavač Vacomat 140/160 XP
Nepřekonatelný odsávací výkon na  prostor – úsporném provedení.

Tato řada Vacomat od firmy Schuko byla speciálně vyvinuta pro mobilní nasa-
zení v průmyslových závodech. Na malém prostoru mohou být tímto typem 
odsavače  Vacomat 140/160 xp odsáta velká množství prachu, pilin a hoblin. 
Zvláštností těchto zařízení je možnost napojení odsávacího vedení z obou 
stran. 

Technické údaje:
Výkon motoru: 2,2 kW
Odsávací příruba: 140/160 mm
Jmenovitý sací výkon: 1450 m³/h
Podtlak: 2450 Pa
Potřeba stl. vzduchu: (8 bar) pneumaticky ca. 18 l
Filtrovací plocha: 9,5 m²
Výškové rozměry: 2125 mm
Délka x šířka: 1680 x 870 mm
Hmotnost: 305 kg
Hlučnosti: 69 dB

Pojízdný odsavač Vacomat 250
Mobilní k flexibilnímu nasazení.

Mobilní nasazení ve výrobním závodě. Pro tento účel byly odsavače výrobní 
řady Vacomat od firmy Schuko vyvinuty. 

Technické údaje:
Výkon motoru: 5,5 kW
Odsávací příruba: 250 mm
Jmenovitý sací výkon: 4400 m³/h
Podtlak: 2200 Pa
Rozměry d x š x v: 3600 x 1590 x 2555 mm
Hmotnost: 830 kg
Hlučnost: 70 dB
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COLUMBUS
3d potahování, vrstevní lepení  a formované dýhování

Multimat 3D – Fóliový vakuový lis 
- spojuje geniálně dvě lisovací techniky  jednom stroji.

Multimat 3D zahrnuje kombinaci bezmembránového 3D vakuového lisu pro 
potahování fóliovou technikou a osvědčeného  lisu s technologií vakuum 
a membrána. K jednoduchému a racionálnímu potahování čelních dílců, folií 
např. kuchyní, koupelnového zařízení. Dále provádí formované dýhování vrstve-
ním způsobem, pro tvarované nábytkové dílce. Elementy k zařizování interiérů 
jako i zařízení lodí, autobusů, vlakových vagónů, letadel, atd. Zpracovává 
i zvláštně formované dílce pro průmysl a techniku. Nadále je tento vakuový 
lis vhodný k dýhování hran, profilů i delších dílců. (např. ozdobné elementy, 
dveře...) 

Technické údaje: 
Elektrický přípoj (včetně vyhřívaného krytu): 10 kW, 400 V, 50/60 Hz

 Délka Šířka
Vnější rozměry: 3200 mm 1600 mm
Pracovní plocha (bez membrán. rámu): 2800 mm 1200 mm
Pracovní plocha (s membrán. rámem): 2750 mm 1150 mm
Pracovní výška/výška stolu: 900 mm

WESETSLINTNER
Stojan na slepování VST 300 s rámovým lisem
Silný, precizní s dlouhou životností.

Z důvodu montáže na stěnu potřebuje toto zařízení velmi malý prostor. S pou-
žitými hydraulickými elementy z vysoce kvalitní litiny se dosahuje velmi příznivé 
dávkování tlačné síly. Přestavování podle velikosti dílce je možné dosáhnout 
velmi rychle pomocí rychloupínací elementů, toto zařízení na základě otvor – 
čep potřebuje jen jeden hmat a je zajištěno. Samotný rám je vyroben z kvalit-
ních ocelových trubek, které celému zařízení zaručují vysokou životnost. 

Technické údaje:
Celková délka: 3000 mm
Celková výška: 2300 mm
Upínací výška: 1650 mm
Upínací šířka: 2500 mm
4 svislé tlakové elementy: 3,5 t
2 vřetena  k bočnímu upínání 
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SCHNEIDER
kompresory k univerzálnímu nasazení

Šroubový kompresor Air Master AMD 4-10 F1-270 
+ DK s chladící sušičkou na vzdušníku
Kompresor pro jakékoliv nasazení.

Jako všechny šroubové kompresory od Schneidera splňuje i tato řada Air 
Master všechny požadavky na náročný provoz v průmyslových závodech. 
Spolehlivý, robustní, ale zároveň také úsporný. Tyto hospodárné kompresory 
jsou výjimečnými sólisty  pro použití v řemeslnických dílnách, ale i ve větších 
výrobnách. Jsou zároveň vhodné pro integraci do velkých systémů na výrobu 
stlačeného vzduchu.

Technické údaje:
Tlak: 10 bar
Nasávaný objem: 435 l/min.
Provozní napětí: 400 V
Výkon pohonu: 4,0 kW
Vzdušník: 270 l
Hmotnost: 217 kg

Kompresor Compact Master 342-10-20 W
Lehký a příruční – ideální pro montáže a stavby.

Technické údaje:
Tlak: 10 bar
Nasávaný objem: 340 l/min.
Plnící objem: 265 l/min.
Motor: 2,2 kW/230 V
Vzdušník: 20 l
Hmotnost: 49 kg

Kompressor UniMaster 410-10-50 W
Tradiční řešení.

Technické údaje:
Tlak: 10 bar
Nasávaný objem: 410 l/min.
Plnící objem: 295 l/min.
Motor: 2,2 kW/230 V
Vzdušník: 50 l
Hmotnost: 64 kg
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Kompresor s navíjecí hadicí REM 160-8
Tento kompresor v sobě skrývá doposud nezkombinované produkty:
• naviják s odolnou hadicí
• bezolejový kompresor
• Support pro upevnění na zeď
• praktický odkládací prostor na nářadí
Kompaktní a designově zajímavý do každé dílny. Díky konstrukci je nečekaně 
tichý! Hlučnost pouze 68 dB z něj dělá tichého společníka při práci!

Výhody: patentovaný unikátní výrobek, kompaktní a inovativní design, bez 
vzdušníku (tlakové nádoby), montáž na zeď, nízká váha, kvalitní a odolný plášť, 
lehká a snadná instalace, PLUG-AND-PLAY systém, připraven k dennímu 
použití, tlačítko start-stop

Rozsah dodávky: ofukovací pistole

Kvalita hadice: gumová hadice
Hadice ø: vnitřní 8 / vnější 12 mm
Délka hadice: 10 m
Pracovní tlak: 8 bar
Výkon: 1.1 kW
Objem sání: 160 l/min
Náplň: 70 l/min
Napětí: 230 V
Hladina akustického tlaku: 68 dB
Provedení: s integrovaným kompresorem

SCHNEIDER
kompaktní a designově zajímavý do každé dílny

Délka mm Šířka mm Výška mm Hmotnost kg

280 385 495 8.5

Typ Napětí V Objem sání l/min Objem zásobníku l Výkon kW Hmotnost kg

Premium 200/24 D D/400 200 24 1.1 31

Premium 250/24 D D/400 250 24 1.2 35

Premium 300/40 D D/400 300 40 1.5 42

Premium 350/40 D D/400 350 40 1.7 56

KAESER
dílenské kompresory v jedinečné kvalitě

Kompresor pro řemeslníky řada Premium
Všechny kompresory PREMIUM pro řemesla mají bloky kompresorů KAESER 
nenáročné na údržbu. U nově vyvíjených kompresorů KAESER COMPACT pro 
výkony do 1,5 kW tvoří motor a skříň kompresoru jeden společný konstrukční 
díl.
Prvotřídní materiály a precizní výroba zajišťují dlouholetý a hospodárný provoz.

Max. tlak: 10 bar
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Typ Délka opěrných tyčí 

mm
Patra KS Světlá výška 

mm
Užitné zatížení na vrstvu 

kg
Rozměry mm Hmotnost kg

B 590-2/2 590 16 66 200 1510 x 730 x 1810 93

C 770-2/2 770 12 92 500 1510 x 940 x 1840 120

B 590 - 2/2

C 770 - 2/2

JOWI
praktické regálové vozíky

Regálový vozík typ B/C
Praktický regálový systém použitelný na oschnutí obrobků po lakování, nebo 
pro transport!
• stabilní robusní konstrukce
• snadný pohyb zajišťují 4 kolečka s valivými ložisky
• nosné tyče potažené plastem (vhodné pro vodou ředitelné barvy)
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Délka opěrných tyčí mm Patra Světlá výška mm Užitné zatížení patra kg Užitné zatížení vozíku kg Hmotnost kg

590 16 66 30 200 118

Regálový vozík typ Dabelju-VV
Univerzální koncept, prostorově variabilní, snadné ovládání.
Délka vozíku je plynule nastavitelná pomocí středových nůžek od 550 
do 1500 mm.
Současné ukládání materiálu různých délek je umožněno otočným stojanem 
a uspořádáním nosných trubek ve tvaru písmene V.

Rozměry: 
300 - 1500 x 790 x 1805 mm

JOWI
praktické regálové vozíky

Typ Délka opěrných tyčí mm Patra KS Počet oddílů Světlá část mm Užitné zatížení vozíku kg Zatížení na trubku kg

NA2-590-3/2-40-1/2 590 8 4 320 15

Transportní vozík typ Nautilus
Pro kombinovanou dopravu různých částí a desek do délky 2,5 m. 
Doplňková kapacita vzadu pro na                 kládání velkých dílů 
do cca 3 x 2 m. Bočně nakloněný.

Teleskopický efekt
V případě potřeby se Nautilus dostane hlouběji a hlouběji:
Zatímco přepravujete menší díly na přední straně, získáte dodatečnou 
nosnost odložením teleskopických podpěr na zadní straně - určených 
pro velkoplošné panely do 3 x 2 m.

Ocelová konstrukce, nátěr: RAL 3004 purpurová červeň

Vybavení:
3 L sloupky s teleskopickým nástavcem pro velké panely, 2 L sloupky, 
40 podpěrných trubek SR 23-0590, 1 dolní plošina 1400 x 590 mm 
(maximální zatížení: 600 kg), 2 mezilehlé plošiny 374 x 590 mm  
(max. 30 kg), zásuvný systém s upevňovacím šroubem pro nosné 
trubky, 23 sloupků pro nosné trubky, víčka odolná proti rozpou-
štědlům, kompatibilní s konvenčními barvami, 8 pozinkovaných 
příčných trubek o délce 1444 mm, 4 kolečka s kuličkovými ložisky  
ø 160 mm, s litým polyuretanovým obložením, z toho 2 s brzdami.

Rozměry: 1.586 x 800-930 x 1.710 mm
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Výškově nastavitelný pracovní stůl - 
řada HS 300-standard

Pracoviště budoucnosti je mobilní, výškově nastavitelné i při zatížením 
a lze jej používat individuálně jako HS 300. Na základní rám standardní 
verze lze umístit různé pracovní desky a tím individualizovat pro každé 
odvětví a každou oblast použití.
• plynulé nastavení výšky při zatížení pomocí nožní hydrauliky
• nůžková konstrukce nabízí maximální stabilitu 
• šroubové spojení nůžkové konstrukce je celoplošně zesíleno
• dvě ze čtyř otočných koleček jsou vybavena parkovací brzdou
• blokovací páka mechanicky zajišťuje stůl v normální výšce

Nosné zatížení: do 300 kg
Efektivní zdvih: 610 mm
Montážní výška: 400 mm
Celková výška: max. 1010 mm
Kolo ø: 125 mm
Počet rolí: 4 otočná kolečka (2 kolečka s brzdou)

Velikost desky mm Provedení Hmotnost kg

1000 x 600 x 30 S plechovou deskou cca 70

R. BECK
výškově polohovatelné manipulační stoly

Výškově nastavitelný pracovní stůl - 
řada HS 300-midi

Různé velikosti těla a různé rozměry zpracovávaných produktů činí 
z výškově nastavitelných pracovních stolů nezbytný předpoklad pro 
ergonomicky optimalizovaná pracoviště.
• plynulé nastavení výšky pod zatížením pomocí nožní hydrauliky
• zvedání a spouštění se provádí jemně s milimetrovou přesností
• vysoká stabilita díky zesílenému spojení nůžkové konstrukce
• dvě ze čtyř otočných koleček jsou vybavena parkovací brzdou
• blokovací páka mechanicky zajišťuje stůl v normální výšce

bez pracovní desky

Nosné zatížení: do 300 kg
Efektivní zdvih: 610 mm
Montážní výška: 400 mm
Celková výška: max. 1010 mm
Kolo ø: 125 mm
Počet rolí: 4 otočná kolečka (2 kolečka s brzdou)

Velikost desky mm Provedení Hmotnost kg

1200 x 740 bez pracovní desky cca 85

s bukovou pracovní deskou Multiplex

Nosné zatížení: do 300 kg
Efektivní zdvih: 610 mm
Montážní výška: 400 mm
Celková výška: max. 1010 mm
Kolo ø: 125 mm
Počet rolí: 4 otočná kolečka (2 kolečka s brzdou)

Pracovní deska mm Provedení Hmotnost kg

1200 x 740 s bukovou pracovní deskou Multiplex cca 105
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R. BECK
výškově polohovatelné manipulační stoly

Výškově nastavitelný pracovní stůl -  
řada HS 300-gross
Výrobky Beck se vyznačují technologií, kvalitou a know-how. Zejména 
náš jedinečný prodejní argument, dvojitá horizontální nůžková 
konstrukce, zajišťuje maximální stabilitu se dvěma pevnými ložisky 
a dvěma plovoucími ložisky.
plynulé nastavení výšky pod zatížením pomocí nožní hydrauliky
nastavení výšky se provádí pečlivě i při manipulaci s citlivými 
předměty
konstrukce z kvalitních ocelových profilů zajišťuje vysokou stabilitu
zvedací stůl je navíc zajištěn v normální výšce aretační pákou
široké uložení čepů pantů pro obzvláště vysokou stabilitu

* Na boku, lze připevnit mřížkovými šrouby v rastru 80 mm
** Lze prodloužit až na 4040 mm

bez pracovní desky

Nosné zatížení: do 300 kg
Efektivní zdvih: 610 mm
Kolo ø: 125 mm
Počet rolí: 4 otočná kolečka (2 kolečka s brzdou)

Montážní výška mm Celková výška mm Základový rám mm Hmotnost kg

400 max. 1010 1900 x 740 cca 150

s bukovou pracovní deskou

Nosné zatížení: do 300 kg
Efektivní zdvih: 610 mm
Kolo ø: 125 mm
Počet rolí: 4 otočná kolečka (2 kolečka s brzdou)

Montážní výška mm Celková výška mm Velikost desky mm Hmotnost kg

430 max. 1040 2000 x 1000 x 30 cca 195

s děrovanou deskou Multiplex

Nosné zatížení: do 300 kg
Efektivní zdvih: 610 mm
Kolo ø: 125 mm
Počet rolí: 4 otočná kolečka (2 kolečka s brzdou)

Montážní výška mm Celková výška mm Velikost desky mm Hmotnost kg

430 max. 1040 2000 x 1000 x 30 cca 190
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Pojízdná odsávací jednotka - formula eco 300 sk-CE

• kompaktní pojízdná odsávací jednotka s velmi vysokým sacím 
výkonem

• odsává hobliny, piliny a prach
• mobilní
• masivní konstrukce

Upozornění:
Toto zařízení smí být používáno pouze mimo dřevařský průmysl 
a např. v plastikářském průmyslu !!!

Toto zařízení nefunguje (kvůli podpěťové spoušti) s naším automa-
tickým zapínáním na 3 PH-400 V / 230 V (artikl 108614867)!

SCM
odsávací jednotky

Vak na piliny ø: 500 mm

Napětí Výkon kW Objem průtoku m³/h Odsávací přípojka ø mm Rozměry mm

230 V / 50 Hz 1.5 2520 1 x 125 Ø vnější nebo 2 x 100 Ø vnější cca 900 x 560 x 2000

Pojízdná odsávací jednotka - formula eco 300 d-CE

• kompaktní pojízdná odsávací jednotka s velmi vysokým sacím 
výkonem

• odsává hobliny, piliny a prach
• mobilní
• masivní konstrukce

Upozornění:
Toto zařízení smí být používáno pouze mimo dřevařský průmysl 
a např. v plastikářském průmyslu !!!

Toto zařízení nefunguje (kvůli podpěťové spoušti) s naším automa-
tickým zapínáním na 3 PH-400 V / 230 V (artikl 108614867)!

Vak na piliny ø: 500 mm

Napětí Výkon kW Objem průtoku m³/h Odsávací přípojka ø mm Rozměry mm

400 V / 50 Hz 2.2 3900 1 x 150 Ø vnější nebo 3 x 100 Ø vnější 1460 x 720 x 2160
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Korespondenční adresa: Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se stávají nedílnou součástí ka-
ždého závazkového vztahu uzavíraného mezi prodávajícím - dodavatelem 
(Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujícím – odběratelem (fyzická nebo práv-
nická osoba).
2. Rozsah platnosti
Tyto OP blíže upravují podmínky prodeje zboží firmou Schachermayer, 
spol. s r.o.. OP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující ne-
dohodnou v Rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě, případně v dalším 
smluvním vztahu na  jiných podmínkách. Konkrétní ujednání stran, která 
jsou odlišná od ustanovení těchto OP, mají před těmito přednost. Prodávající 
je oprávněn tyto OP v  případě rozumné potřeby jednostranně přiměřeně 
změnit, kdy je však povinen kupujícímu tyto změny bez zbytečného odkladu 
písemně či elektronicky oznámit nebo je povinen tyto uveřejnit na  svých 
webových stránkách. Kupující má právo tyto změny písemně či elektronicky 
odmítnout a smluvní vztah ukončit v  rámci jednoměsíční výpovědní doby, 
jež začne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi pro-
dávajícímu.
3. Vznik kupní smlouvy a její náležitosti
Jednotlivé kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávané buď samostatně 
nebo v návaznosti na Rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami 
jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího, adresovaných 
prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, písemně poštou, e-mailem 
(elektronicky) nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího. Kupující 
je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (název firmy a údaje 
dle výpisu ze živnostenského či obchodního rejstříku, tj. zejména sídlo, IČO, 
DIČ, bankovní spojení), přesné označení požadovaného zboží, jeho množ-
ství, způsob a místo dodání a požadovaný termín odběru, to vše potvrzené 
oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečné-
ho odkladu své stanovisko k objednávce písemně či elektronicky. Navrhne-li 
prodávající určité změny doručené objednávky, považuje se původní objed-
návka kupujícího za potvrzenou ve smyslu změn navržených prodávajícím, 
pokud tyto změny kupující do tří pracovních dnů od jejich doručení písemně 
či elektronicky neodmítne. Pokud je takto odmítne, bude vznik smluvního 
vztahu předmětem jednání anebo smluvní vztah nevznikne.
V  případě potřeby okamžitého plnění či v  jiných podobných případech 
vznikne smluvní vztah neprodleným plněním prodávajícího dle objednávky 
kupujícího. Dodací lhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně či v elektro-
nické podobě potvrzeny oběma stranami. V případě nesplnění požadova-
ného termínu kupujícím dodání ze strany prodávajícího bez jím potvrzené 
objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoli nároky z  titulu 
jiného termínu dodání zboží.
4. Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou 
Místem plnění (dodání) zboží je předně ve  smluvních vztazích specifiko-
vaná provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží 
převezme proti jeho potvrzení oprávněnou osobou na  dodacím (přeprav-
ním) listu. Je-li v objednávce kupujícího požadavek na dodání zboží (dovoz) 
v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujícího (případně do jiného místa 
určeného kupujícím) a prodávající tento požadavek bude akceptovat, pak je 
místo plnění takto dohodnuté. Bude-li objednáno zboží včetně jeho odeslání 
do určitého místa, pak se uskutečňuje dodání zboží (plnění) jeho předáním 
prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen převzít i díl-
čí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, 
je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu tím vzniklé.
Cena za dopravu zboží není součástí kupní ceny zboží. Při sjednané dodávce 
zásilkovou službou bude u objednávek s celkovou hodnotou jedné zakázky 
do 7 500 Kč bez DPH účtován prodávajícím poplatek ve výši 299 Kč bez 
DPH. 
Komisní balení zásilek je zpoplatněno následovně:
 - 0 až 10 dodávek za měsíc – bez poplatku
 - 11 až 49 dodávek za měsíc – poplatek 2 000 Kč bez DPH
 - 50 až 99 dodávek za měsíc – poplatek 4 000 Kč bez DPH
 - 99 a více dodávek za měsíc – poplatek 6 000 Kč bez DPH
Poplatek se účtuje vždy zpětně podle skutečně realizovaného množství 
dodávek.
Kupující je povinen poplatek zaplatit. Cena za zboží nezahrnuje cenu za vy-
kládku a manipulaci se zbožím a kupující se zavazuje tyto event. vícenákla-
dy uhradit na základě vystaveného daňového dokladu strany, která náklad 
vyložila.
Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (objednávky kupujícího) po-
tvrdí oprávněný zástupce kupujícího při převzetí zboží podpisem dodacího či 
přepravního listu s čitelným uvedením jména a datem převzetí.
V  případě uplatnění reklamace u  dopravce platí, že pokud bude zjištěno 
prokazatelné poškození obalu zásilky, je zástupce kupujícího povinen toto 
poznamenat ihned při převzetí zboží do poznámek dodacího či přepravního 
listu. Zástupce kupujícího je rovněž povinen si při převzetí zásilky zkontrolo-
vat počet kusů v zásilce. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle mož-
ností co nejdříve (nejdéle do 48 hodin) po tom, co na něho přejde nebezpečí 
škody na zboží, tj. po převzetí zboží nebo dle čl. 7 těchto OP. Jestliže kupující 
toto neučiní, může uplatňovat nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, 
jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již dříve.
5. Cena
Ceny zboží jsou smluvní a vychází z aktuálního ceníku prodávajícího. Pro-
dávající si vyhrazuje právo tyto ceny upravit zejména s ohledem na změny 
nákupních cen, nákladů a poplatků. Přestane-li v budoucnu existovat česká 
koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákonné platidlo) a bude nahrazena 
evropskou měnou „EUR“, budou poté všechny platební závazky dle této 
smlouvy hodnoceny v EUR dle směnného kursu EUR k české koruně v den 
zániku této měny
6. Platební podmínky
a. Prodávající je oprávněn fakturovat či účtovat cenu v den odeslání zboží 
kupujícímu anebo v den osobního převzetí zboží, resp. v den prodlení kupu-
jícího s převzetím zboží.
b. Doba splatnosti je ujednána v rámcové či jednorázové kupní smlouvě.

c. Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno, tj. bude vy-
staven daňový doklad na základě dodacích listů vystavených prodávajícím 
dle dodacích (přepravních) listů výrobce. Při dodávkách uskutečněných ze 
skladů prodávajícího bude zboží fakturováno v den odeslání zboží kupující-
mu nebo v den osobního převzetí zboží.
d. Za uskutečněnou platbu na základě fakturace se považuje den připsání 
finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího nebo den složení ho-
tovosti na pokladně prodávajícího. V případě hotovostní úhrady na pokladně 
prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit daňový 
doklad o provedení úhrady.
e. Neplní-li kupující řádně své peněžité závazky ze smluvních vztahů, je 
prodávající oprávněn další požadované plnění na dodávku zboží okamžitě 
odepřít a to až do doby plné úhrady dlužné částky.
Kupující je povinen v  případě porušení své povinnosti uhradit splatný fi-
nanční závazek zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně 
z celkové neuhrazené kupní ceny od 1. dne prodlení, a to vedle zákonných 
úroků z prodlení. Smluvní pokuta se počítá za každý i započatý den, v němž 
je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, až do dne zaplacení.
7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného za-
placení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením celé kupní ceny se rozumí 
připsání celé fakturované částky na  účet prodávajícího, příp. její složení 
v hotovosti do pokladny prodávajícího.
Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícím dále jakkoli zci-
zováno, prodáváno a  dáváno do  zástavy jako ručení, pokud k  tomu pro-
dávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícím 
dále zcizeno, prodáno nebo dáno do  zástavy, je kupující povinen uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zboží (včetně DPH), 
za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební podmín-
ky nebo je-li ukončena kupní smlouva z jeho viny nebo je zahájeno s ním 
insolvenční řízení dle insolvenčního zákona v platném znění, jsou všechny 
jeho závazky splatné okamžitě. Prodávající má právo požadovat od kupu-
jícího vydání dodaného zboží, které v důsledku nezaplacení kupní ceny je 
stále ve  vlastnictví prodávajícího. Kupující umožní prodávajícímu přístup 
do objektu, ve kterém se dané zboží nachází a umožní jeho zpětné fyzické 
převzetí prodávajícím.
Nebezpečí škody na  zboží přechází na  kupujícího v  době, kdy převezme 
zboží od prodávajícího (v okamžiku dodání) nebo jestliže tak neučiní v době, 
kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší svůj záva-
zek tím, že zboží nepřevezme. V případě, že je zboží doručováno prostřed-
nictvím dopravce, pak v  době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu 
dopravci.
Smluvní strany si tímto sjednávají omezení odpovědnosti prodávajícího 
za případnou újmu způsobenou kupujícímu v souvislosti se smluvním vzta-
hem na dodání zboží a to tak, že povinnost prodávajícího k náhradě újmy je 
nejvýše do částky odpovídající sjednané kupní ceně příslušného zboží bez 
DPH. Toto omezení odpovědnosti prodávajícího neplatí pro případy způso-
bené újmy člověku na  jeho přirozených právech anebo pro případy újmy 
způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.
8. Záruční doby a odpovědnost za vady zboží
Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, 
a to
a. při dodávce zboží konečnému odběrateli, který je podnikatelským subjek-
tem, v délce nejméně 12 měsíců od převzetí zboží
b. při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spotře-
bitelům, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží
c. při dodávce zboží spotřebiteli, který není podnikatelským subjektem, 
v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží.

Způsob uplatnění reklamace a  její vyřízení stanoví Reklamační podmínky 
v příloze OP.

Prodávající neodpovídá za ty vady zboží, o kterých kupující v době uzavření 
této smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem musel vědět, ledaže 
se vady týkají vlastností zboží, které mělo mít podle této smlouvy. Vrácení 
zboží lze provést jen se souhlasem prodávajícího, na náklady odesílatele 
a nikoliv na dobírku. Při vrácení zboží je třeba doložit fakturu nebo jiný da-
ňový doklad. Zboží ve zvláštním provedení nebo zboží nařezané podle přání 
kupujícího není přijímáno zpět.
Storno nebo částečné storno potvrzené zakázky není možné bez souhla-
su prodávajícího. V  předem dojednaných nebo prodávajícím potvrzených 
případech storna, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí 
prodávajícímu vzniklé náklady ve výši minimálně 15 % z hodnoty zakázky 
(bez DPH), nejméně však 300 Kč (bez DPH).
9. Ochrana osobních údajů a zasílání novinek
Ochranu osobních údajů našich zákazníků bereme velmi vážně. Informace 
týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v našich zásadách ochra-
ny osobních údajů, dostupných na  www.schachermayer.cz/ datenschutz. 
Pro zasílání našich obchodních sdělení (newsletterů), pokud neexistuje 
obchodní vztah mezi společností Schachermayer, spol. s r.o. a adresátem 
obchodního sdělení, je nezbytný souhlas se zpracováním osobních údajů 
adresáta, který je možno udělit zakliknutím v online formuláři na webových 
stránkách společnosti Schachermayer, spol. s r.o. Tento souhlas může být 
kdykoli písemně odvolán, a  to prostřednictvím emailu, doporučeného do-
pisu, faxu, nebo online formuláře na  kontaktech společnosti uvedených 
v záhlaví tohoto dokumentu.
10. Závěrečná ustanovení
Smluvní vztahy neupravené těmito OP, kupní smlouvou a  ani rámcovou 
kupní smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb.
Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluv-
ních povinností, budou řešeny smírnou cestou. V případě nedohody stran 
o řešení sporu je pro projednání sporu mezi stranami věcně příslušný soud 
s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká 
obchodní inspekce www.coi.cz

Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky 
společnosti.

Tyto Obchodní podmínky byly vydány společností Schachermayer, 
spol. s r.o. dne 10. 3. 2022

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r.o. 
Naše obchodní společnost věnuje velkou pozornost kvalitě své práce 
i kvalitě prodávaných výrobků. Proto spolupracujeme s renomovaný-
mi dodavateli kvalitního zboží a naši pracovníci jsou profesionálně 
připravováni na manipulaci se zbožím i na spolupráci se zákazníkem.

Pokud se přesto vyskytne důvod k  reklamaci, doporučujeme kupujícímu 
jako zákazníkovi, aby ve vlastním zájmu postupoval dle těchto reklamač-
ních podmínek:

a. Způsob uplatnění reklamace a záruční doby
• Ihned při přejímce zboží v  rámci osobního odběru na  prodejně ověřit 
balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné 
poškození a event. reklamaci zde přímo uplatnit do písemného protokolu 
sepsaného s prodávajícím.
• Ihned při přejímce zboží při dodávce spediční službou (dopravcem) ově-
řit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné 
poškození a  event. reklamaci vyznačit na  přepravním listě a  následovně 
vyplnit s řidičem spediční firmy zápis o reklamaci (v opačném případě nelze 
reklamaci uznat). Případné poškození zboží je povinen zástupce kupujícího 
nahlásit dále i firmě Schachermayer, spol. s r.o., a to nejpozději do 24 hodin 
od převzetí zboží od dopravce. Rozdíly v  počtu dodaného množství zboží 
oproti objednávce, je kupující povinen nahlásit prodávajícímu do 48 hodin 
od převzetí zboží.
»» V případě reklamace poškození zásilky je kupující povinen jako přílohu 
k  reklamačnímu protokolu (nahlášení reklamace) přiložit následující foto-
dokumentaci:
• foto etikety na poškozené zásilce
• celkový pohled poškozené zásilky
• celkový pohled poškozené položky
• foto manipulačních značek, pokud na obalu byly uvedeny
• (pozor sklo, manipulační šipky atd.)
• poškozené místo obalu
• pohled do rozbalené zásilky
• Nejpozději do  konce záruční doby dle Obchodních podmínek je třeba 
reklamovat výrobní vady nebo funkční vady výrobku způsobené výrobcem, 
které se objeví v průběhu užívání výrobku.
• Reklamace se uplatňuje písemně v  záručních dobách dle Obchod-
ních podmínek na  příslušných pobočkách společnosti Schachermayer, 
spol. s  r.o. a  s  doručením reklamovaného zboží na  reklamační oddělení 
společnosti Schachermayer, spol. s r.o. na adrese Průmyslová 1369, 253 01 
Hostivice. V reklamaci je třeba ztotožnit dodávku s odkazem na dodací list 
a datum plnění. Dále je třeba charakterizovat uplatněné vady zboží a vol-
bu kupujícího ohledně zvoleného způsobu vyřízení reklamace dle § 2099 
a násl. obč. zákoníku. Podmínkou pro řádné uplatnění reklamace je rovněž 
předložení dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.
b. Posouzení reklamace
Posouzení reklamace provede v  běžných případech pověřený zaměstna-
nec naší společnosti ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace, v závažných 
a  komplikovaných případech ve  spolupráci s  dodavatelem či výrobcem 
předmětného zboží ve  lhůtě do  60 dnů od  uplatnění reklamace, event. 
ve  lhůtě stanovené dodavatelem či výrobcem zboží. V  případě zjištěné 
oprávněnosti reklamace bude kupujícímu sdělen způsob a termín vyřízení 
reklamace. V případě zjištěné neoprávněnosti reklamace bude tato odmít-
nuta s odůvodněním a písemným vyrozuměním kupujícího.
c. Vyřízení oprávněné reklamace
V případě oprávněnosti reklamace lze tuto následně řešit dle volby kupu-
jícího:

1. dodáním chybějícího zboží
2. opravou zboží
3. přiměřenou slevou z kupní ceny
4. dodáním nového zboží bez vady

Není-li možno reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů nebo 
jde-li o tzv. vady neodstranitelné, má kupující právo na odstoupení od kup- 
ní smlouvy a vrácení již uhrazené kupní ceny za reklamované zboží oproti 
jeho zpětnému předání, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Re-
klamace nemůže byt uznána v případě stavu zboží, které bylo vyvoláno jeho 
poškozením či zničením vnějšími vlivy či nevhodným zacházením se zbožím 
kupujícím, jiným uživatelem či osobou se zbožím manipulující.

Jde zejména o tyto případy:
• umístění či uskladnění zboží na nevhodném místě
• (vlhko, prudké slunce, chemicky či jinak nevhodné prostředí)
• zanedbání odborné péče o zboží
• nevhodné zacházení se zbožím ze strany uživatele či jiných osob
• nevhodná přeprava či manipulace
• nedbalostní či úmyslné poškození nebo zničení zboží
• neodvratitelná událost v důsledku tzv. vyšší moci.

d. Neoprávněně vrácené zboží bez souhlasu společnosti  
Schachermayer, spol. s r.o.
Dojde-li při kontrole vraceného zboží ke zjištění, že dodávka obsahuje zboží, 
které není uvedeno na přibaleném „potvrzení vratkové zakázky“ nebo, že 
zboží neodpovídá parametrům pro vrácení (není v originálním obalu, nese 
známky opotřebení, je poškozeno apod.), budou tyto položky s kupujícím 
řešeny následovně:

• kupujícímu bude s  jeho souhlasem zboží vráceno na  jeho náklady, tj. 
kupující hradí zejména přepravné.

• kupující si může toto neoprávněně jím vrácené zboží do 30 dnů od výzvy 
prodávajícího osobně vyzvednout na pobočce Praha – Hostivice

V  případě nesoučinnosti kupujícího s  převzetím tohoto zboží, bude toto 
po  uplynutí 30 dnů od  rozhodné události, tj. neposkytnutí součinnosti 
ke zpětnému převzetí, sešrotováno na náklady kupujícího.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s jejím vyřízením 
kupující.

Tyto reklamační podmínky jsou přílohou Obchodních podmínek vydaných 
firmou Schachermayer, spol. s r.o.

Schachermayer, spol. s r.o.
V Praze dne 25. 1. 2022
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