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TRADICE
TECHNOLOGIE

Toskánsko je zemĕ tradic. Najdete ji v umĕní, r̆emeslech, technologii
i ve vs̆ech lidských c̆innostech, kde se spojují kreativita a zkus̆enost.
V Toskánsku, ve mĕstĕ Certaldo, vyrábí firma Maggi od roku 1963
dr̆evoobrábĕcí stroje. Firma zac̆ala výrobu s podávacími zar̆ízeními,
dnes se zde vyrábí radiální pily, vícevr̆etenové kolíkovac̆ky, stroje pro
r̆emeslo a pru° mysl.
Vysoká kvalita výrobku°, serióznost s profesionalitou a technickou
kompetencí pr̆ispĕly k tomu, z̆e firma Maggi engineering patr̆í mezi
absolutní s̆pic̆ku ve svĕtĕ výroby vícevr̆etenových kolíkovac̆ek.
Bezchybný a v ýkonný servis pr̆ispĕl k tomu, z̆e byla vybudována kvalitní
prodejní sít’ v 80 zemích svĕta, s exportní kvótou 85%.
Maggi engineering je dnes dynamickým a strukturovaným podnikem
s více nez̆ 60 zamĕstnanci, který je se svou nejmodernĕjs̆í technologií
pr̆ipraven na výzvu 3. tisíciletí.

° pr̆edstavuje technologický v ývoj firmy
R̆ada nas̆ich KOLÍKOVACÍCH STROJU

Maggi, která si díky výrobĕ stroju° nové technologie zajistila významnou pozici na
nároc̆ném a velmi konkurenceschopném trhu vrtacích stroju°.
Velké zkus̆enosti nas̆ich konstrukteru°, kompetence techniku° a cílený pru° zkum
trhu umoz̆nily výrobu r̆ady vysoce inovativních stroju° – a to vz̆dy se zohlednĕním
norem CE a ISO 9001.
Pr̆i projektování a výrobĕ tĕchto stroju° klade Maggi engineering velký du° raz na
rychlé a precizní systémy pr̆estavování, kvalitu zpracování a bezpec̆nostní zar̆ízení.

SPECIÁLNÍ PATENTOVANÉ SYSTÉMY - jako napr̆. systémy pro zabránĕní zranĕní
rukou a rychle nastavitelné pneumatické pr̆ítlaky, nebo spirálový systém pro
nastavení horizontální / vertikální hloubky vrtání i pro nejbĕz̆nĕjs̆í typy kolíkovac̆ek
– to je jen nĕkolik pr̆edností nas̆ich stroju°, které jsou pr̆íkladem kvality tĕchto
produktu°.
R̆ada nas̆ich vrtacích stroju° se skládá z:
Jednovr̆eteníkových kolíkovac̆ek s pneumatickým pr̆eklápĕním vrtací hlavy do
vertikální a horizontální polohy, modely s 23, 29 a 35 vr̆eteny
Pevné vertikální kolíkovac̆ky s jednou vrtací hlavou - 23 vr̆eten
Jednovr̆eteníkové kolíkovac̆ky s 29-ti vr̆eteny pro zvlás̆tĕ masivní dr̆evo
Kolíkovac̆ky se dvĕmi vertikálními vrtacími hlavami – kaz̆dá se 23 vr̆eteny, urc̆ené
pro r̆adové vrtání vs̆ech materiálu°.
Poloautomatické vyvrtávac̆ky pro svislé a vodorovné vrtání

Maggi engineering si vyhrazuje právo provést event. nutné zmĕny v obsahu tohoto propagac̆ního materiálu bez
pr̆edchozího upozornĕní.
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• BORING SYSTÉM 23 je univerzální vícevr̆etenová kolíkovac̆ka s jednou vrtací
hlavou pro horizontální a vertikální vrtání.
• Spiral systém, pro rychlé nastavení hloubky vrtání
• Pneumatické pr̆ítlaky s jednoduchým a rychlým nastavením výs̆ky opracovávaných
kusu° zabran̆ující úrazu° m.
• Rychlé a precizní nastavení stroje
• S̆pic̆ková kvalita zpracování
• Bezpec̆nostní tlac̆ítka – ochrana pr̆ed zranĕním

TECHNICKÁ DATA

1250

850

POC̆ET VR̆ETEN (11 LEVÝCH/12 PRAVÝCH)

23

ROZTEC̆ VR̆ETEN

32 mm

CELKOVÁ ROZTEC̆

704 mm

MAX. HLOUBKA VRTÁNÍ

100 mm

UPÍNACÍ Ø VRTÁKU°

10 mm

MAX. ROZMĔRY OBROBKU

950 x 3000 mm

VÝS̆KA PRACOVNÍHO STOLU

850 mm

ROZMĔRY PRACOVNÍHO STOLU

1000 X 410 mm

POC̆ET PR̆ÍTLAKU°

2

POC̆ET MOTORU°

1

VÝKON MOTORU

2 (1,5) HP (KW)

OTÁC̆KY MOTORU 50HZ

2800 r.p.m.

HLUC̆NOST (MAX. POVOLENÁ 90 dB)

76,1 dB

PRACOVNÍ TLAK

6-7 bar

SPOTR̆EBA VZDUCHU NA PRAC. KROK

10 L/ciklus

HMOTNOST

310 Kg

1040
930
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• BORING SYSTÉM 29 je univerzální vícevr̆etenová kolíkovac̆ka s jednou vrtací hlavou
pro horizontální a vertikální vrtání.
• Spiral systém, pro rychlé nastavení hloubky vrtání
• Pneumatické pr̆ítlaky s jednoduchým a rychlým nastavením výs̆ky opracovávaných
kusu° zabran̆ující úrazu° m.
• Rychlé a precizní nastavení stroje
• S̆pic̆ková kvalita zpracování
• Bezpec̆nostní tlac̆ítka – ochrana pr̆ed zranĕním

TECHNICKÁ DATA

1250

850

POC̆ET VR̆ETEN (15 LEVÝCH/14 PRAVÝCH)

29

ROZTEC̆ VR̆ETEN

32 mm

CELKOVÁ ROZTEC̆

896 mm

MAX. HLOUBKA VRTÁNÍ

100 mm

UPÍNACÍ Ø VRTÁKU°

10 mm

MAX. ROZMĔRY OBROBKU

1142 x 3000 mm

VÝS̆KA PRACOVNÍHO STOLU

850 mm

ROZMĔRY PRACOVNÍHO STOLU

1200 X 410 mm

POC̆ET PR̆ÍTLAKU°
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POC̆ET MOTORU°

1

VÝKON MOTORU

2 (1,5) HP (KW)

OTÁC̆KY MOTORU 50HZ

2800 r.p.m.

HLUC̆NOST (MAX. POVOLENÁ 90 dB)

76,1 dB

PRACOVNÍ TLAK

6-7 bar

SPOTR̆EBA VZDUCHU NA PRAC. KROK

12 L/ciklus

HMOTNOST

380 Kg

1040
1122
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• BORING SYSTÉM 35 je univerzální vícevr̆etenová kolíkovac̆ka s jednou vrtací
hlavou pro horizontální a vertikální vrtání.
• Spiral systém, pro rychlé nastavení hloubky vrtání
• Pneumatické pr̆ítlaky s jednoduchým a rychlým nastavením výs̆ky opracovávaných
kusu° zabran̆ující úrazu° m.
• Rychlé a precizní nastavení stroje
• S̆pic̆ková kvalita zpracování
• Bezpec̆nostní tlac̆ítka – ochrana pr̆ed zranĕním

TECHNICKÁ DATA

POC̆ET VR̆ETEN (17 LEVÝCH/18 PRAVÝCH)

35

ROZTEC̆ VR̆ETEN

32 mm

CELKOVÁ ROZTEC̆

1088 mm

MAX. HLOUBKA VRTÁNÍ

100 mm

UPÍNACÍ Ø VRTÁKU°

10 mm

MAX. ROZMĔRY OBROBKU

1340 x 3000 mm

VÝS̆KA PRACOVNÍHO STOLU

850 mm

ROZMĔRY PRACOVNÍHO STOLU

1330 X 410 mm

POC̆ET PR̆ÍTLAKU°

4

POC̆ET MOTORU°

2

VÝKON MOTORU

2 (1,5) HP (KW)

OTÁC̆KY MOTORU 50HZ

2800 r.p.m.

HLUC̆NOST (MAX. POVOLENÁ 90 dB)

76,1 dB

PRACOVNÍ TLAK

6-7 bar

SPOTR̆EBA VZDUCHU NA PRAC. KROK

15 L/ciklus

HMOTNOST

450 Kg

1250

850

1040
1320
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BORINGSYSTEM23/29/35
PATENTOVANÝ

PATENTOVANÝ SPIRAL SYSTÉM
Spirálový systém pro nastavení hloubky vrtání pro
standardní vrtáky následující délky:
57,5 – 70 – 77 – 85 – 105 mm. S takto dlouhými
vrtáky je moz̆ né provádĕt vs̆echny potr̆ ebné práce.
Tento patentovaný systém je jednoduchý
a inovativní. Umoz̆n̆uje nastavení vrtané
hloubky a její odec̆tení rychle a preciznĕ
za pomoci následujících kroku°:
• vybrat délku vrtáku,
• zvolit hloubku vrtání,
• otoc̆it spirálou az̆ se objeví pod c̆ernou ryskou
poz̆ adovaná hloubka vrtání,
• zajistit aretac̆ní páku.
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PATENTOVANÉ BEZPEC̆NOSTNÍ PR̆ÍTLAKY
• Nas̆e pneumatické pr̆ ítlaky umoz̆n̆ují okamz̆ ité vloz̆ ení obrábĕného kusu jakékoliv tlous̆t’ky za
pomoci jednoduchého vytaz̆ ení „knoflíku“,
• pru° mĕr pístu° je 60 mm,
• kaz̆ dý pr̆ ítlak vyvine tlak 90 kg pr̆ i 6 atm,
• stroj je opatr̆ en tlakový m spínac̆em - bezpec̆nostním zar̆ ízením, které zaruc̆uje minimální
pracovní tlak.

Nas̆e bezpec̆nostní pr̆ítlaky zabrání zranĕní obsluhy

Max. v ýs̆ka pod pr̆ítlaky je 80 mm

Pr̆íklad souc̆asného obrábĕní dvou desek s pouz̆itím
c̆tyr̆ pr̆ítlaku°
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ZADNÍ PRAVÍTKO

PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ A DETAILY

Posun zadního pravítka o 300 mm.
• k pr̆esnému spojení horizontálních a vertikálních
obrábĕných dílcu°
• pro vrtání tr̆etí r̆ady otvoru° s posunutím az̆ 300 mm
od vrtací hlavy, bez pouz̆ití pr̆ídavného pravítka
• pro pr̆íc̆né vrtání max. do 300 mm, bez pouz̆ití
pr̆ídavného pravítka

BOC̆NÍ PRAVÍTKA
Vyrovnávací systém odchylky pravého úhlu umoz̆n̆uje i u
nepr̆esných dílcu° perfektní spasování dvou vzájemnĕ
spojovaných kusu°.
C̆ÍSELNÍKOVÉ ODEC̆ÍTÁNÍ posuvu boc̆ních pravítek pro
precizní nastavení na pracovním stole (zdvih 34 mm).
Tento rychlý a spolehlivý systém umoz̆n̆uje rychlé pr̆estavení
pravítek i pr̆i zrcadlovém opracovávání dvou desek.
Pr̆ípravek pro pr̆esné nastavení
zadního pravítka – 500 mm.

CHYBNĔ

SPRÁVNĔ

Rychlé a jednoduché sklopení boc̆ních
pravítek z pracovního stolu.
Dva pevné dorazy s výsuvným
kolíc̆kem umoz̆n̆ují velmi rychlé a
pr̆esné nastavení zadního pravítka
o 37 mm, napr̆. pro vrtání r̆ady
otvoru° - systém 32. Pouz̆itím více
dorazu° docílíme jes̆tĕ rychlejs̆ího
a hlavnĕ pr̆esnĕjs̆í pr̆estavení
pravítka i pro dals̆í vrtací operace.

BOC̆NÍ PRAVÍTKO 90°

VYROVNÁNÍ
ODCHYLKY V ÚHLU

CHYBNÁ POZICE DESKY

SPRÁVNÁ POZICE DESKY
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VRTACÍ HLAVA

PNEUMATICKÉ PR̆EKLÁPĔNÍ HLAVY

Vrtací hlava s 23 vr̆eteny, roztec̆ 32 mm
a rychloupínací pouzdra.
Dostatec̆ný prostor mezi vrtací hlavou a
ocelovým stolem pro jednoduchou v ýmĕnu
nástroju° .

Pneumatické pr̆eklápĕní vrtací hlavy.
Nový a spolehlivý pr̆eklápĕcí systém vrtací hlavy od 0°
do 90° s aretací v kaz̆dé poloze.

C̆íselníkové poc̆ítadlo pro nastavení výs̆ky
vrtání.

Pneumatický píst pro pr̆eklápĕní vrtací hlavy.

Vrták pro miskové závĕsy o max. Ø 40
mm. V hr̆ebenovém dorazu se pro nĕj
nachází tr̆i mezery. Vr̆etena z tvrzené a
brous̆ené oceli k rychlému a preciznímu
nasazení rychloupínacích pouzder.

Pr̆ipojení odsavac̆e
11

PRAVÍTKA S DORAZY – PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ
Z eloxovaného hliníkového profilu

Podélné nastavení 1,5 m dlouhého pravítka se dvĕma
pr̆eklápĕcími dorazy pro vyvrtání r̆ady otvoru° do velkých
desek. Délka tohoto pravítka umoz̆n̆uje jeho snadnou

Podélné nastavení 3 m dlouhého pravítka se c̆tyr̆mi dorazy
pro vyvrtání r̆ady otvoru° do velkých desek. I pr̆es jeho délku
je moz̆né jej rycle nastavit.

manipulaci i v malých prostorech.

Pr̆íc̆né nasazení dvou pravítek s
pr̆eklápĕcími dorazy pro souc̆asné
vyvrtání otvoru° pro police ve dvou
nábytkových dílcích.

Pr̆ípravek pro rychlé a precizní
nastavení pr̆eklápĕcích dorazu° na
pravítku – 704 mm.
PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ

Stranové dorazy pro leps̆í vedení
dlouhých desek pr̆i pr̆íc̆ném vrtání.
PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ

Pr̆íc̆né pouz̆ití pravítka s pr̆eklápĕcími
dorazy pro vyvrtání otvoru° pro police
v nábytkovém dílci.

Prodlouz̆ení pravítka o 1000 mm.
PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ

Pr̆eklápĕcí doraz na pravítko.

° PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ
S̆ABLONA PRO VRTÁNÍ RÁMU

DORAZ PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ

Dorazový kolík pro rychlé vrtání r̆ady otvoru°
bez pouz̆ití dlouhého pravítka. Toto
pr̆íslus̆enství lze namontovat na obĕ strany
stroje.

Vrtání rámu° na pokos pomocí
s̆ablony 45°.

Pr̆i kolíkování rámu° jsou dílce pr̆iloz̆eny k
s̆ablonĕ 90° pr̆íc̆nĕ a podélnĕ.

°L
PRACOVNÍ STU
Se skládá ze dvou c̆ástí: ocelového stolu a ergonomického stolu z MDF s ochranným lakem. Pouz̆ití
tohoto materiálu usnadn̆uje vkládání dílcu° do stroje a zabran̆uje pr̆itom jejich moz̆nému pos̆krábání.
PR̆EDNÍ OVLÁDACÍ PANEL
Ves̆keré elektrické a pneumatické ovládací prvky se jsou pr̆ehlednĕ umístĕny na pr̆ední stranĕ z du° vodu
jednoduché obsluhy.
CE normám odpovídá ovládací panel s:
• elektrickým zar̆ízením s ochranou motoru
• odnímatelný kryt
• spínac̆ nízkého napĕtí (24 voltu° )
• STOP tlac̆ítko
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• Kolíkovac̆ka s jednou vrtací hlavou pro vertikální vrtání.
• Tento stroj je obzvlás̆t’ vhodný pro vrtání hladkých a jemnĕ zpracovávaných
povrchu° , jako dvír̆ek nebo c̆el zásuvek a vz̆dy, kdyz̆ je zapotr̆ebí pec̆livého a
pr̆esného opracování pr̆edních c̆ásti nábytkových dílcu° .
• Stroj pro r̆adové vrtání, s moz̆ností vrtání otvoru° pro miskové závĕsy do Ø max.
40 mm.
• Rychlé a precizní nastavení stroje
• S̆pic̆ková kvalita zpracování
• Bezpec̆nostní tlac̆ítka – ochrana pr̆ed zranĕním

TECHNICKÁ DATA

1500

840

635

POC̆ET VR̆ETEN (11 LEVÝCH/12 PRAVÝCH)

23

ROZTEC̆ VR̆ETEN

32 mm

CELKOVÁ ROZTEC̆

704 mm

MAX. HLOUBKA VRTÁNÍ

65 mm

UPÍNACÍ Ø VRTÁKU°

10 mm

MAX. ROZMĔRY OBROBKU

600 x 3000 mm

VÝS̆KA PRACOVNÍHO STOLU

850 mm

ROZMĔRY PRACOVNÍHO STOLU

700 X 810 mm

POC̆ET PR̆ÍTLAKU°

2

POC̆ET MOTORU°

1

VÝKON MOTORU

2 (1,5) HP (KW)

OTÁC̆KY MOTORU 50HZ

2800 r.p.m.

HLUC̆NOST (MAX. POVOLENÁ 90 dB)

76,1 dB

PRACOVNÍ TLAK

6-7 bar

SPOTR̆EBA VZDUCHU NA PRAC. KROK

7 L/cyklus

HMOTNOST

240 Kg

894
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PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ A DETAILY

Vrtací hlava s 23 vr̆eteny, roztec̆ 32 mm, vertikální
provedení s rychloupínacími pouzdry.
Zesílená konstrukce pro vys̆s̆í stabilitu stroje a
pr̆esnost vrtání.

C̆íselníkové poc̆ítadlo pro
nastavení výs̆ky vrtání.

Pr̆ítlak
Pravítko pro r̆adové vrtání (pr̆íslus̆enství):
1,5 m dlouhé se dvĕma dorazy, nebo 3 m
dlouhé se c̆tyr̆mi dorazy.

Dorazový kolík pro r̆adové vrtání.

Pr̆ípravek pro pr̆esné a rychlé nastavení
pr̆eklápĕcích dorazu° na pravítku
(PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ).

Pr̆ední ovládací panel.
Ves̆keré elektrické a pneumatické
ovládací prvky se jsou pr̆ehlednĕ umístĕny
na pr̆ední stranĕ z du° vodu jednoduché
obsluhy.
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• Kolíkovac̆ka navrz̆ená pro intenzivní vrtání masivního dr̆eva s úc̆elnou a vysoce
stabilní konstrukcí.
• Dels̆í osa vr̆eten pro zabudování tr̆etího loz̆iska (o jedno více nez̆ obvykle), z toho
vyplývající vys̆s̆í odolnost vr̆eten a vrtací hlavy stejnĕ jako nejvys̆s̆í preciznost
provedení
• Pro vysokou stabilitu a preciznost i pr̆i intenzivních a obtíz̆ných operacích a k
omezení tepelné roztaz̆nosti, byla navrz̆ena vĕts̆í vrtací hlava, díky které je teplo
mnohem rychleji odvadĕno.
• Dva motory 2 HP pro leps̆í stabilitu vrtací hlavy.
• C̆tyr̆i pneumatické pr̆ítlaky pro bezpec̆nou aretaci obrobku°.
• Dvojitá aretace vrtací hlavy pro nejvys̆s̆í stabilitu v jakékoli pozici mezi 0° a 90° .
PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ: Roztec̆ 20 mm mezi posledními dvĕmi vr̆eteny, k vrtání uz̆s̆ích
kusu° masivního dr̆eva s max. tlous̆t’kou 25 mm, pro leps̆í vrtání spojovaných
kusu° .

TECHNICKÁ DATA

POC̆ET VR̆ETEN (15 LEVÝCH/14 PRAVÝCH)

29

ROZTEC̆ VR̆ETEN

32 mm

CELKOVÁ ROZTEC̆

896 mm

MAX. HLOUBKA VRTÁNÍ

100 mm

UPÍNACÍ Ø VRTÁKU°

10 mm

MAX. ROZMĔRY OBROBKU

1142 x 3000 mm

VÝS̆KA PRACOVNÍHO STOLU

850 mm

ROZMĔRY PRACOVNÍHO STOLU

1200 X 410 mm

POC̆ET PR̆ÍTLAKU°

4

POC̆ET MOTORU°

2

VÝKON MOTORU

2 (1,5) HP (KW)

OTÁC̆KY MOTORU 50HZ

2800 r.p.m.

HLUC̆NOST (MAX. POVOLENÁ 90 dB)

76,1 dB

PRACOVNÍ TLAK

6-7 bar

SPOTR̆EBA VZDUCHU NA PRAC. KROK

12 L/cyklus

HMOTNOST

400 Kg

BORINGSYSTEM46
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• BORING SYSTÉM 46 univerzální kolíkovac̆ka se dvĕma vr̆eteníky pro vertikální vrtání.
• Spiral systém, pro rychlé nastavení hloubky vrtání.
• Pneumatické pr̆ítlaky s jednoduchým a rychlým nastavením výs̆ky opracovávaných
kusu° zabran̆ující úrazu° m.
• Rychlé a precizní nastavení stroje
• S̆pic̆ková kvalita zpracování
• Bezpec̆nostní tlac̆ítka – ochrana pr̆ed zranĕním
• Do 400 mm vysouvatelné podpĕrné válec̆ky po obou stranách stroje

TECHNICKÁ DATA

POC̆ET VR̆ETENÍKU°
POC̆ET VR̆ETEN VE VRTACÍCH HLAVÁCH 12 LEVÝCH/11 PRAVÝCH

2
23

ROZTEC̆ VR̆ETEN

32 mm

CELKOVÁ ROZTEC̆

704 mm (PRO HLAVU)

MAX. HLOUBKA VRTÁNÍ

100 mm

MAX. VÝS̆KA POD PR̆ÍTLAKY

80 mm

UPÍNACÍ Ø VRTÁKU°

10 mm

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI VR̆ETENÍKY

150 MM

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI VR̆ETENÍKY

650 MM

MAX. ROZMĔRY OBROBKU

700 x 3000 mm

VÝS̆KA PRACOVNÍHO STOLU

850 mm

POC̆ET PR̆ÍTLAKU°

6

POC̆ET MOTORU°

2

VÝKON MOTORU

2 (1,5) HP (KW)

OTÁC̆KY MOTORU 50HZ

2800 r.p.m.

HLUC̆NOST (MAX. POVOLENÁ 90 dB)

82 dB

PRACOVNÍ TLAK

6-7 bar

SPOTR̆EBA VZDUCHU NA PRAC. KROK

20 L/cyklus

HMOTNOST

380 Kg

1290

11

65

80

10
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BORINGSYSTEM46
PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ
A DETAILY

PATENTOVANÝ SPIRAL SYSTÉM
Spirálov ý systém pro nastavení hloubky
vrtání pro standardní vrtáky následující délky:
57,5 – 70 – 77 – 85 – 105 mm. S takto
dlouhými vrtáky je moz̆né provádĕt vs̆echny
potr̆ebné práce.
Tento patentovaný systém je jednoduchý a
inovativní. Umoz̆n̆uje nastavení vrtané hloubky
a její odec̆tení rychle a preciznĕ za pomoci
následujících kroku° :
• vybrat délku vrtáku,
• zvolit hloubku vrtání,
• otoc̆it spirálou az̆ se objeví pod c̆ernou
ryskou poz̆adovaná hloubka vrtání,
• zajistit aretac̆ní páku.

ZARÁZ̆KA PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ
Pr̆ípravek pro rychlé provedení r̆adového vrtání,
k pouz̆ití na jedné nebo obou stranách stroje.

Pravítko se c̆tyr̆mi pr̆eklápĕcími
dorazy. Do 400 mm vysouvatelné
podpĕrné válec̆ky po obou
stranách stroje. PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ

Nas̆e bezpec̆nostní pneumatické pr̆ítlaky zabran̆ují poranĕní
rukou obsluhy stroje a umoz̆n̆ují okamz̆ité vloz̆ení obrábĕného
kusu jakékoliv tlous̆t’ky za pomoci jednoduchého vytaz̆ení
„knoflíku“.
• S̆est pr̆ítlaku° je ve standardní v ýbavĕ,
• pru° mĕr pr̆ítlac̆ného pístu je 60 mm,
• kaz̆dý pr̆ítlak vyvine tlak 90 kg pr̆i 6 atm,
• stroj je opatr̆en tlakovým spínac̆em - bezpec̆nostním zar̆ízením,
zaruc̆ujícím minimální pracovní tlak,
• max. výs̆ka pod pr̆ítlaky je 80 mm.

Dvĕ vertikální paralelní vrtací hlavy, kaz̆dá s 23 vr̆eteny.
max. odstup vrtacích hlav 650 mm,
min. odstup vrtacích hlav 130 mm

ELEKTRICKÝ OVLÁDACÍ PANEL

Pr̆ípravek pro rychlé a precizní nastavení pr̆eklápĕcích
dorazu° na pravítku – 704 mm. PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ

Spínací skr̆ín̆ka dle norem CE se skládá z následujících
c̆ástí:
Ochranné bezproudové relé, tepelnĕ-magnetický bezpec̆nostní
spínac̆ pro motory, nízkonapĕt’ový spínac̆ (24V), STOP
tlac̆ítko.
Samostatné ovládání posuvu kaz̆dé vrtací hlavy.
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MODULAR BORINGSYSTEM

MODULAR BORING SYSTÉM

TECHNICKÁ DATA
•
•
•
•

ROZTEC̆ VR̆ETEN
MAX. TLOUS̆T̆KA MATERIÁLU
MAX. VRTANÁ HLOUBKA
POC̆ET PNEUMATICKÝCH PR̆ÍTLAKU°

32 mm
80 mm
80 mm
8

Poloautomatický vícevr̆etenový vrtací stroj, který rychle a
pr̆esnĕ vrtá r̆adu otvoru° jak do ploch, tak i do c̆el materiálu° .
Tento stroj vyrobí a opracuje díly pr̆esnĕ podle výrobního
výkresu uz̆ivatele. MODULAR BORING SYSTEM se 154 vr̆eteny
(viz obrázek) provádí následující operace:

VERTIKÁLNÍ VRTACÍ HLAVA:
•
•
•
•
•

POC̆ET SVISLÝCH VRTACÍCH HLAV
POC̆ET VR̆ETEN NA KAZ̆DÉ HLAVĔ
MIN. ODSTUP MEZI PARALELNÍMI VR̆ETENÍKY
MAX. ODSTUP MEZI PARALELNÍMI VR̆ETENÍKY
CELKOVÁ ROZTEC̆ VRTACÍ HLAVY

2
58
220 mm
480 mm

(DVĔ R̆ADY)
•
•
•

POC̆ET MOTORU° PRO VRTACÍ HLAVU
VÝKON KAZ̆DÉHO MOTORU
OTÁC̆KY ELEKTROMOTORU 50 HZ

1856 mm
1
HP 2
2800

• r̆adové vrtání do plochy
• oboustranné vrtání do c̆ela
• dráz̆kování dílu° pro nasunutí zad

HORIZONTÁLNÍ VRTACÍ HLAVA:
•
•
•
•
•
•
•
•

32 mm systém

POC̆ET VODOROVNÝCH VRTACÍCH HLAV
2
POC̆ET VR̆ETEN NA KAZ̆DÉ VRTACÍ HLAVĔ
17
PRO FIXNÍ A POHYBLIVOU HLAVU
CELKOVÁ ROZTEC̆ PRO PEVNOU A POHYBLIVOU VRTACÍ HLAVU 512 mm
KROK POHYBLIVÉ HORIZONTÁLNÍ VRTACÍ HLAVY OD 400 DO 1876 mm
POC̆ET MOTORU° PRO VRTACÍ HLAVU
1
VÝKON KAZ̆DÉHO MOTORU
HP 2
OTÁC̆KY ELEKTROMOTORU 50 HZ
2800

Tento stroj je velmi rychle nastavitelný:
• Pr̆estavování vrtacích hlav pomocí
C̆ÍSELNÍKOVÉHO ODEC̆ÍTÁNÍ
• nastavení hloubky vrtání pomocí
patentovaného SPIRÁLOVÉHO SYSTÉMU
• jednoduché ser̆izování dorazu° na pravítku
• v ýmĕna vrtáku° v libovolné pozici pomocí
RYCHLOUPÍNACÍCH POUZDER
• BEZPEC̆NÉ PATENTOVANÉ
PNEUMATICKÉ PR̆ÍTLAKY snadno
nastavitelné dle tlous̆t’ky materiálu
• jednotlivé spous̆tĕní vrtacích hlav pomocí
snadno pr̆ístupného ovládacího panelu

ZVLÁS̆TNÍ DVOU VR̆ETENOVÉ VRTACÍ AGREGÁTY
S RYCHLOUPÍNÁNÍM, PRO VRTÁNÍ MIMO OSU:
°
• POC̆ET SVISLÝCH VRTACÍCH AGREGÁTU
4
• POC̆ET VR̆ETEN NA KAZ̆DÉ VRTACÍ HLAVĔ
2
• ROZTEC̆ VR̆ETEN
32 mm
FRÉZOVACÍ JEDNOTKA:
•
•
•
•
•

PRU° MĔR PILOVÉHO KOTOUC̆E
S̆ÍR̆KA KOTOUC̆E
VÝKON MOTORU
MAX. FRÉZOVANÁ HLOUBKA
RYCHLOST POSUVU FRÉZOVACÍHO

AGREGÁTU

Ø 150 mm
4 mm
HP 1,5
7 mm
1-6 mt\min
22

VE SROVNÁNÍ S CNC STROJI JE OBRÁBĔNÍ
JEDNOTLIVÝCH DÍLU° S TÍMTO STROJEM O 65%
RYCHLEJS̆Í.
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MODULAR BORINGSYSTEM

SPIRÁLOVÝ SYSTÉM pro
nastavení hloubky vrtání.
Tento patentovaný a inovativní
systém umoz̆n̆uje rychlé a pr̆esné
nastavení vrtané hloubky.
Osm pneumatických pr̆ítlaku° pro
upnutí opracovávaných kusu°.
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Horizontální vrtací hlava se spirálovým systémem pro vrtání
do c̆ela. Podle potr̆eby mu° z̆e být tato vrtací hlava pevná nebo
pohyblivá.

PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ A DETAILY

Frézovací jednotka pro dráz̆kování zad.

Vrtací nástavec. Poc̆et nástavcu° lze mĕnit podle potr̆eby
zpracování.
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Woodworking machinery
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