
Vaše technológie a náhradné diely HOLZ - HER 
len dve hodiny zo Slovenska!

     Uprednostňujete pri výbere dodávateľa technológie pomer kvality stroja a ceny stroja?

     Patrí medzi hlavné kritériá pri výbere technológie značka stroja?

     Očakávate od kúpy novej technológie zvýšenie efektivity výroby, spoľahlivý servis a rýchle dodávky 

     náhradných dielov ?

My k Vašim kritériám pridávame ľahkú dostupnosť technológií a náhradných dielov, len 2 hodiny 

zo Slovenska! Kde? V rakúskom Grazi otvorila firma HOLZ - HER, výrobca technológií 

pre drevospracujúci priemysel, nové predvádzacie centrum a výrobu.

  

     olepovačky hrán najpoužívanejšej značky na Slovensku

     CNC obrábacie centrá s najlepším pomerom ceny a kvality stroja

     vertikálne píly a horizontálne nárezové centrá

.........................................................................................................................................................................

Graz Rakúsko – 2  hodiny zo Slovenska – showroom HOLZ HER  - Vaše ľahko dostupné 

technológie a náhradné diely

.........................................................................................................................................................................

Skontaktujte sa s nami a presvedčte sa o pružnom prístupe k vašim požiadavkám. 

Poďte s nami do Grazu!

WWW.KRAL-ZILINA.SK
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HORIZONTÁLNE NÁREZOVÉ CENTRÁ

Horizontálne nárezové centrá predstavujú presné 
a efektívne pílenie vo veľkých aj malých množstvách.
Obsiahla softwarová výbava a jednoduchý nakladací
systém umožňujú týmto centrám širokú škálu použitia
vo výrobnom procese.

Max. dĺžka rezu 4400 - 5250 mm
Max. šírka rezu 4300 - 6250 mm
Výkon motora 11 - 18 kW
Priemer pílového kotúča 300 - 400 mm

VERTIKÁLNE PÍLY

Tieto píly sa vyznačujú vysokou dokonalosťou rezu a 
ľahkým ovládaním od vstupných modelov po top triedu.
Predrezový systém „Super-Cut“ zaručuje hladké hrany.

Max. výkon motora 4 - 5,5 kW
Priemer pílového kotúča 250 - 303 mm
Max. výška rezu 60 75 mm
Max pracovné rozmery 5300 x 2200 mm

OLEPOVAČKY HRÁN

Široký výber olepovačiek Holz-Her - od základného
modelu kompaktných rozmerov po riešenia pre priemy-
selnú výrobu, vyznačujúce sa pevnou a presnou kon-
štrukciou, vybavené výkonnými jednotkami, jedinečným 
patentovaným systémém nanášania lepidla a inovatív-
nym ovládaním

Max. hrúbka pásky  3 - 30 mm
Hrúbka obrobku min/max 6/60 mm
Rýchlosť posuvu 8 - 30 m/min

CNC OBRÁBACIE CENTRÁ

Najnovšia úroveň technológie otvára nové dimenzie tak
v zákazkovej ako aj v sériovej výrobe. V jednotlivých
sektoroch sa stroje Holz-Her vyznačujú nadpriemernou
rýchlosťou opracovávania, kombinovanou s vysokou 
presnosťou a pohodlným ovládaním vďaka ergonomic-
kému ovládaniu panelu 


