
Profesionálne  riešenia 

 

  Frézovanie pod 90°   Frézovanie pod 45°   Frézovanie pod 0° 

 
 

Novinka 

Frézka na spájanie AB181 
 Frézka  pre skryté rýchlospojky OVVO - na rozoberateľné aj trvalé spájanie. 



Príslušenstvo  (1) 

 

 
 Váš distribútor: 
 

Centroglob, s.r.o. 
 Stará prešovská 10 
 040 01 Košice 
 tel.: +421 55 6784112 

fax : +421 55 6784113 
 mobil : +421 905 454 812 
 e-mail : elektronaradie@centroglob.sk 

Technické parametre : 
 
Príkon             1 000 W  
Otáčky bez zaťaženia   14.000-27.000/min 
Priemer klieštiny               8 mm 
Hmotnosť                4,7 kg 

         Dátum aktualizácie :   21. júna 2016 

AB181 Frézka na skryté rýchlospojky OVVO 

  
S použitím ručného elektrického náradia - frézky AB181 – je možné do plochy a do 
hrán dielcov vyfrézovať  otvor pre špeciálnu spojku OVVO.  Frézka je vybavená 
dorazmi, tak aby bolo možné vyfrézovať otvory bez použitia špeciálneho 
zameriavania. 
Frézku je možné použiť všade kde je prívod elektrickej energie 230V to znamená 
v dielni ale aj priamo na montáži. Nový spojovací systém plne nahrádza kolíkový 
spoj bez použitia lepidla a navyše spoj môže byť  rozoberateľný . 
Týmto spôsobom je možné vyrobiť nábytok v dielni, dopraviť ho v rozobratom 
stave na miesto určenia a následne ho behom chvíľky jednoducho poskladať. 
V prípade záujmu  si môžete pozrieť na našej stránke, alebo na stránke výrobcu 
krátke predvádzacie video kde budete mať možnosť vidieť ako jednoducho sa 
spoje OVVO vyrábajú. 

http://www.centroglob.sk/start.php3?id=5 
http://virutex.es/productes/?accio=producte&id=149 
Toto zariadenie je vhodné pre výrobcov kuchynského, ale aj všeobecne 
skrinkového a skriňového nábytku tiež aj ako  doplnkový spoj ak firma kolíkuje, 
alebo neviditeľná a rozoberateľná alternatíva ku lamelovému, skrutkovému, alebo 
inému spoju. 
Verím, že Vás táto ponuka zaujme , tešíme sa na Vaše otázky. 
 
     
 

 
 

 

                 Uvádzacia cena bez DPH 
AB181 frézka na spájanie    600,00 € 
 
 
 
 
 
7940398 (1) Frézka – nástroj - na spájacie prvky 12x51   23,50 € 
5646670 Frézovacia hlavica s bočným pravítkom 

 a jemným nastavením    138,00 € 
5646365 Frézovacia hlavica pre zaobľovanie  

nalepených ABS hrán a náglejkov    32,00 € 
5600060 frézovacia hlavica CA56U       55,00 € 
1746245 odsávacia hadica 5 m      30,80 € 
6946073 odsávacia hadica 2,25 m     23,00 € 

http://www.centroglob.sk/start.php3?id=5
http://virutex.es/productes/?accio=producte&id=149


AB181 Stroj špeciálne navrhnutý pre frézovanie otvorov na automatické spojky OVVOTM pre 
spájanie dielcov. Je ľahko ovládateľný a frézovanie je  rýchle a presné. 
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Patentovaný model 

Voliteľné príslušenstvo 
Frézovacia hlavica na rovné 
alebo tvarové kusy. 
obj. číslo. 5600060 

Voliteľné príslušenstvo 
Frézovacia hlavica pre zaobľovanie 
nalepených ABS hrán a náglejkov. 
obj. číslo. 5646365 

Voliteľné príslušenstvo 
Frézovacia hlavica s bočným pravítkom 

a jemným nastavením. 

obj. číslo. 5646670 

Bez nadstavcov môžete 
stroj použiť ako priamu 
brúsku 

Výkonný 1 000W motor 
s elektronickou 
reguláciou  otáčok, ktorá 
udržuje  konštantnú 
rýchlosť aj pri zaťažení.  

Frézovanie vo viacerých 
uhloch.  

Nastaviteľné pravítko pre 
frézovanie vo viacerých uhloch.  

Precízne nastavenie 
 hrúbky dosky  
a precízne nastavenie  
hĺbky frézovania  

Polohovanie stroja podľa vysúvacích 

dorazov a vizuálneho ukazovateľa. 

Nie je potrebné už nič merať. 

Vývod pre pripojenie 
externého odsávania.  

Rýchle nastavenie hĺbky 
frézovania pre rôzne 
rozmery spojok.  Nie sú 
potrebné ďalšie nástroje 
a nastavenia stroja.  

Automatické zarážky 
pre 0°,45° a 90° . 

Protisklzová  dvojitá 
základňa  s ochrannou 
vrstvou proti 
poškriabaniu.  

Frézka AB181 môže byť 
aj “COMBI” 
Frézka AB181 je multifunkčná a môžeme ju 
vybaviť viacerými typmi hláv a nadstavcov .  
Podľa typu nadstavca ju môžeme použiť ako 
vrchnú frézku, zaobľovaciu, alebo hranovú 
frézku. Bez nadstavca poslúži ako priama 
brúska. 

Všetky nadstavce sú vybavené vývodom na 
pripojenie odsávania. 

 

 

138,00 eur 
bez DPH 

 

55,00 eur 
bez DPH 

 

32,00 eur 
bez DPH 



 

 
 
 
 

KONIEC PREVÁŽANIA VZDUCHU! 
 

Nový OVVO™ demontovateľný spojovací systém. 
SPÁJANIE SYSTÉMOM OVVO ™ ŠETRÍ MONTÁŽNY ČAS 

 UMOŽŇUJE PREPRAVOVAŤ NÁBYTOK V PLOCHÝCH BALÍKOCH 
UMOŽŇUJE   SPÁJANIE  V  RÔZNYCH  UHLOCH 

MONTÁŽ BEZ POUŽITIA NÁSTROJOV, SKRUTIEK A LEPIDLA 

SYSTÉM OVVO ™ JE RIEŠENIE PRE SPOJENIE DVOCH DIELCOV JEDNODUCHO, 

BEZ POUŽITIA TRADIČNÝCH SYSTÉMOV. 
MOŽNOSŤ VÝROBY NA CNC STROJOCH, ALEBO FRÉZKOU VIRUTEX AB181 

https://www.youtube.com/watch?v=rftBh2oP-hg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Rozoberateľné                     Fixné 
 
 
 

 

          
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

PATENTOVANÉ 
 

Spojky 12x51 (výška) pre dosky 19 mm alebo hrubšie 
 

Obj. číslo    Typ spojky      Balenie 
7905005   Rozoberateľná spojka 12x51     1000 ks 
7905006   Rozoberateľná spojka 12x51       300 ks  
7905008      Fixná spojka  12x51     1000 ks  
7905009      Fixná spojka  12x51       300 ks  

 
Spojky 9x21 (výška) pre dosky 15 mm alebo hrubšie 
 

Obj. číslo    Typ spojky                      Balenie 
7905019   Rozoberateľná spojka 9x21          1000 ks 
7905018   Rozoberateľná spojka 9x21             300 ks 
7905022     Fixná spojka  9x21                     1000 ks 
7905021     Fixná spojka  9x21                         300 ks 

Spojky 9x21 (výška) pre dosky 12 mm  alebo hrubšie 

   Typ spojky         Balenie                    
7905014   Rozoberateľná spojka 9x21         1000 ks  
7905012   Rozoberateľná spojka 9x21           300 ks  
7905016     Fixná spojka  9x21                        1000 ks  
7905015     Fixná spojka  9x21                          300 ks  

 

Uvádzacia cena 
bez DPH 
Za 1 ks 

0,62 ,- EUR 

https://www.youtube.com/watch?v=rftBh2oP-hg

