
DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

Svislá formátovací pila

STANDARD TRK1 S 
typ 6224
Pro každou formátovací pilu Striebig platí pravidlo hotového řezu, 
rozměrově přesný, s  ostrou hranou a  precizní. Základem pily je 
samonosný, svařený, vyztužený pilový rám odolný proti ohybu. Horní 
vodicí kladka, středová podložka a nakládací úložné válečky ve spodní 
části jsou sestavené v absolutní paralelnosti. Tyto faktory jsou zárukou 
kvalitního řezu, dlouhé životnosti a rentabilní investice.

Technické údaje: 

rozměry řezu, D x V vertikal. x V horiz. 5300 x 2240 x 2100 mm

hloubka řezu 80 mm

motor 5,5 kW (7,5 PS)

Ø pilového kotouče 300 mm

připojení stlačeného vzduchu 6 – 10 bar

Možnost ušetřit 
až 77 700 Kč

Cenové a technické zmeny yhrazeny. 

Jan Kaňka
 244 001 357
jan.kanka@schachermayer.cz
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DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

STANDARD S
4NÁSOBNĚ VÍC BEZ 
NAVÝŠENÍ CENY*

OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ STANDARD S VČETNĚ  
BALÍČKU COMFORT BEZ NAVÝŠENÍ CENY*
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Pneumatická aretace vozíku motoru 
– bez manuálního upínání přes hla-
vu, bez neúmyslného mimovolného 
rozladění mír zapříčiněných posu-
nutím vozíku motoru.

Digitální systém odměřování verti-
kální osy (Y) - motorizované dola-
dění osy Y jednoduchým stlačením 
tlačítka, bez rizika zkresleného 
odečtení míry.

Laserový ukazatel horizontálního 
řezu – přesné určení pozice pilové-
ho kotouče u horizontálních omíta-
cích řezů.

Pneumaticky brzděné nakládací 
válečky – bez blokování nožní brz-
dou.

* Pro objednávky od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 – STANDARD S včetně balíčku COMFORT bez navýšení ceny!
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Svislá formátovací pila 
STRIEBIG STANDARD S  
je dostupná ve dvou  
provedeních:
TRK 2 s hliníkovým roštem, 
TRK 1 s dřevěným roštem.

Stroje STRIEBIG 
koupíte exkluzívně 
pouze u společnosti
SCHACHERMAYER 
Česká republika

akce



DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

historie společnosti
• od založení v roce 1956 se specializuje na výrobu  

dřevoobráběcích strojů
• rodinná firma druhé a třetí generace
• od začátku etablovaná na trhu s permanentním rastrem
• zkušenosti a „know-how” z několika tisíc dodaných  

a instalovaných strojů
• vlastní vývojové oddělení (mechanika, elektronika,  

software) na jednom místě
• vlastní výroba a montáž na jednom místě
• vyrobené v Rakousku (Telfs/Tirolsko) – garance kvality
• profesionální servis
• od roku 1996 zastupovaná firmou Schachermayer

Protec 571
Precizní CNC obráběcí centrum pro kompletní opracování 
korpusů – vrtání, řezání, frézování. Největší výhodou obrábě-
cího centra Protec je horizontální opracování obrobku. Vhodné 
na dřevotřísku i na masiv. Zaměření obrobku probíhá pomocí 
laserového senzoru.

Technické údaje:
• šířka obrobku (X): min. 60 mm/ max. 1000 mm
• délka obrobku(Y): min. 250 mm / max. 5.600 mm 
• tloušťka obrobku(Z): min. 6 mm/ max. 60 mm
• hmotnost obrobku: až 75 kg

Selekta 253 je narážečka kolíků se současným nástřikem le-
pidla. V standardním vybavení naráží kolíky o průměru 8 mm 
a délce 25-40 mm. Sady na převybavení umožňují narážet kolí-
ky o průměru 6, 10 a 12 mm. Stroj disponuje zařízením na kon-
trolu průměru a délky kolíku s Auto-DL-Selekt systémem (auto-
matické vyhození vadného kolíku).

Technické údaje:
• průměr kolíků: 6, 8, 10 nebo 12 mm
• délka kolíků: 25 – 40 mm
• kapacita stroje: 45 kolíků/ min.

Pozn. Pro narážení kolíků větších rozměrů nabízí firma Ganno-
mat stroj s označením Selekta 253 HD – bližší informace na vy-
žádání. 

Selekta 253

Schachermayer a Gannomat – více než 20 let spolupráce

produktinfo

Jan Kaňka
 244 001 357
jan.kanka@schachermayer.cz



DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

produktinfo

Concept 70 Eco
Tento korpusový lis je vhodný pro řemeslníky i pro průmyslovou 
výrobu. Concept 70 Eco se vyznačuje jednoduchým ovládáním 
pomocí šesti velkých tlačítek, kterými se ovládá osm směrů  
přítlačných ramen. Zařízení už ve  standardním vybavení 
disponuje regulací času lisování a automatikou otvírání lisu.

Technické údaje:
• lisovací síla/lisovací nosník: 300/500 do 2.200 kg
• rychlost lisování a přestavování: 5/10/25  

a v rychlém posunu 50mm/sec.
• pracovní výška/výška vkládání: 500 mm
• elektrické připojení: 400V
• potřeba místa d x š x v: 3.450 x 950 x 2.300 mm
• hmotnost: 1.800 kg

CNC vrtací a  kolíkovací automat na  plně automatizované  
vrtání, nanášení lepidla a  narážení kolíků. Toto vrtací  
a kolíkovací centrum se vyznačuje kompaktností, efektivitou, 
kvalitou a flexibilitou.

Stručný popis stroje:
• univerzální CNC řízený stroj na vrtání a narážení kolíků
• kontrola dávkování lepidla pomocí GIC
• uzavřený systém dávkování lepidla
• vhodný k opracování dřevotřísky i masivu
• volitelná přídavná horizontální a vertikální vřetena
• optimální doplněk k velkým obráběcím centrům

Index

Automat na  vrtání a  osazování kování se zásobníkem 
k  automatizovanému zpracování závěsů a  montážních 
desek. Robustnost, dlouhá životnost a  jednoduchý provoz 
charakterizují naše automatické vrtací a montážní stroje.

Stručný popis stroje:
• stroj na vrtání a lisování kovaní s velkou kapacitou
• pevná a robustní vrtací jednotka GANNOMAT
• lisovací matrice z ocele pro dlouhou životnost
• vrtání do masívního dřeva se standardním motorem
   s výkonem 1,5 kW
• bezpečnostní ovládání s detektorem kovu (volitelné)

Express S1

Schachermayer a Gannomat – více než 20 let spolupráce


