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CabinetControl (1)

 výroba korpusov jedným kliknutím
automatické vytvorenie porezového 
plánu  a CNC-programov

Racionálny a presný porez (2)

 perfektné výsledky porezu

 Optimalizačný software najvyššej úrovne

 Optimálny porezový cyklus

Inteligentné olepovanie hrán (3)

 Voľba programu stlačením tlačidla

 Alternatívne plnoautomaticky cez čítačku
Bar-kódov

Perfektný tok dát (4)

 Informácie o programoch aj cez 
Data-Matrix-Barkód

Efektívny výkon CNC (5)

 Automatické vyvolanie programu  
cez Bar-kód

 Variabilné programovanie cez
CAMPUS-Software

 Perfektné výsledky frézovania

Vysoko efektívna výroba spojením strojov HOLZ-HER 
Programovanie – porez – olepovanie – CNC-obrábanie

EVOLUTION 7405 4mat
Jedinečné. Precízne. Kompaktné.
jedinečné vo všestrannosti a výkone. Nové vertikálne 
CNC-obrábacie centrum s impozantnými rozmermi 
obrábania na malom výrobnom priestore.

   Jedinečný koncept upínania dielcov 
Plne automatické polohovanie vákuo-
vých prísaviek. Automatická kontrola 
tlaku, nezávislá na hrúbke materiálu.

   Najkratšie časy obrábania  
Šetrné k materiálu a čas šetriace CNC, 
schopné obrábať dielce do dľžky 1500 
mm bez potreby prechytávania dielcov.  
Skrátenie výrobného cyklu  až  o 35%.

   s opciou Performance Paket 
vr. zásobníku na 6-nástrojov; 6,5-kW-HSK 
hriadeľa je schopné čeliť akýmkoľvek 
výzvam.

Kompletný svet CNC-opracovania v kompaktnom formáte

EVOLÚCIUR... zažite

Kompletné opracovanie na 

všetkých 4 hranách dielca.

www.holzher- evolution.de

Len HOLZ-HER EVOLUTION 7405 

ponúka kompletné opracovanie 

na ploche dielca a všetkých 4 hranách 

dielca. Dokonalý vzhľad - dokonalý 

výsledok!

UVÁDZACIA 

CENA

* bez dopravy, inštalácie, nástrojov a DPH. – akcia platí do 15.11.2013

www.holzher.com

UVÁDZACIA CENA

od 41.490 EUR*



Vertikálna dokonalosť vrátane
TRK a SuperCut plus

Univerzálne 5-osé-riešenia 
Choďte s novým PRO-MASTER  7125 do ďalšej generácie
5-osého obrábania.

Presnosť silného 12 kW 5-osého-Power hriadeľa Vás presvedčí.  

Dosiahnite perfektné výsledky pri súčasnom krátkom 

výrobnom čase vďaka extrémnej dynamike 

5-osej pracovnej hlavy nového druhu.

Robustný talent 
70-ková séria PRO-MASTER  v novom dizajne 
od fi rmy HOLZ-HER určená pre racionálne
obrábanie

Voľba je Vaša – šitý na mieru k Vašim potrebám 

ako PRO-MASTER 7017 classic a performance alebo ako

PRO-MASTER 7018 premium.

Plná výbava  - aby ste boli fl exibilný! PRO-MASTER 

7125 Powerpaket otvára neobmedzené možnosti pre 

Vašu výrobu. 24-hriadeľová-vŕtacia hlava garantuje 

perfektné vŕtanie v najkratších cykloch. Zásobník pre 

32 nástrojov pre dosiahnutie najvyššej variability – 

Vaša istota do budúcnosti!

Otvorená systémová štruktúra  - Jednoduché 

pripojenie bežného 5-osého CAD/CAM- softwaru. 

Optimálna dynamika, najlepšie výsledky frézovania a 

maximálne rýchlosti obrábania pri frézovaní oblúkov 

a 3D tvarov – to všetko vďaka integrovanému 

CURVE-3D Performance Paketu.

Optimálnosť použitia  – vysoká úroveň výbavy, 

významné rozmery obrábania 3425 x 1285 x 180 

mm a vyspelý CAMPUS Softwarepaket predstavujú 

všestrannosť 70-kovej série.

Výkonný a efektívny – vďaka keramickému 

ložiskovému uloženiu hriadeľov s výkonom až do 16 

kW, dynamickým vŕtacím hlavám a plne 

interpolačnej C-osy (čiastočne opcionálne zabudova-

teľná) je pripravený na najvyššie požiadavky.

Nová výbava pre PRO-MASTER 7018  – silný 

dlabací agregát a opcionálna dĺžka obrábania 5220 

mm pre vysoko efektívnu výrobu dverí a ďalších 

prvkov.

Veľkoplošné píly HOLZ-HER zlučujú precíznu  technológiu s inte-
ligentnými manipulačnými riešeniami

Veľkoplošné píly s veľkou škálou využitia. 

Moderné technológie pre manipuláciu s mate-
riálom v súčasnej dobe ponúkajú      najvyšší 
potenciál racionalizácie výroby v oblasti po-
rezu materiálu v remeselnej či priemyselnej 
oblasti výroby.
V časoch vysokých individuálnych požiadaviek 
zákazníkov a malosériovej výroby sa objavuje sy-
nergia medzi horizontálnymi veľkoplošnými 
pílami a inteligentnými manipulačnými tech-
nológiami šitými na mieru 
pre každého užívateľa.
 
Podávanie materiálu môže 
byť tvorené tak ako pri 
CUT 6120 LIFT z integ-
rovaného zdvižného sto-
lu alebo  ako  CUT 6120 
PERFORMANCE manuál-
ne rsp. plošným skladom 
s priamym podávaním 
do stroja. Pre požiadavku 
na najvyšší výkon môže 
byť pri modely CUT 6120 
DYNAMIC zabezpečené 
podávanie materiálu už 
počas predošlého cyklu 
delenia platne, bez toho, 

aby došlo k ovplyvneniu výkonu cyklu delenia 
materiálu.

Podávanie platní môže byť pri týchto inteli-
gentných skladových riešeniach plne auto-
matizované cez software veľkoplošnej píly. 

HOLZ-HER CUT  6120  pracuje s najmoderne-
jším softwarom, ktorý vie podľa vykonaného 
porezu delených materiálov určiť miesto ulože-
nia na konkrétnu paletu alebo skladové miesto 

a to miesto vie zobraziť v 3D. Týmto spôsobom 
software optimalizuje  tok materiálu.
 Tlačenie etikiet umožňuje jasné označovanie 
dielcov a určovanie ďalších krokov opracova-
nia na nasledujúcich strojoch, napr. pre CNC 
-centrum, určuje programy opracovania dielca.
Vďaka vysokým hodnotám zrýchlenia a posu-
vným rýchlostiam CUT  6120 racionálne spra-
cováva veľké množstvá platní.

Táto univerzálna píla dodávaná v rôznych 
šírkach a dĺžkach pílenia a môže tak byť 
prispôsobená rôznym požiadavkám.
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PRO-MASTER 7125
dynamika a presnosť.

PRO-MASTER 7018
Profesionál pre dvere.

   presná kvalitu rezu k 
okamžitému olepovaniu

   silný motor píly 4 kW 

   ľahko prístupná a jednoduchá 
obsluha

Tvrdo sme na tom pracovali, 
aby sme Vám to uľahčili!

„3 Modely pre každú 
požiadavku“

„Porez a tok materiálu 
na najvyššej úrovni“

Vertikálna píla

CUT 1254

CUT 6120

od 1.290.000 Kč*

* bez dopravy, inštalácie, nástrojov a DPH. – akcia platí do 15.11.2013

PRO-MASTER 7125

od 109.900 EUR*

PRO-MASTER 7017 CLASSIC

od 56.790 EUR*

od 13.690 EUR*

CUT 6120

od 51.590 EUR*

Príplatok za automatickú verziu

CUT 1260 od 11.000 EUR
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Základná trieda – STREAMER

Optimálny pomer ceny a výkonu s a bez 
predfrézovaním.

   Hrúbka hrany do 6 mm

   Príplatok za frézovanie rohov do 60 mm  
4.400  EUR*

Multiúčelová  – AURIGA

Výmena hrany stlačením gombíka s
HOLZ-HER Edge  Control PC-riadením.

  Hrúbka hrany do 8 mm

   plne automatické prestavenie cez
NC-servo osi

Prémiová trieda SPRINT

Vysoká produktivita - vyriabilný 
posuv do 18 m/min.

   Hrúbka hrany až do 15 mm

   vrátane motorického 
prítlačného mosta

Vysoká produktivita  – ARCUS

Viac výkonu a ešte viac stability
Posuv do 25 m/min.

   Hrúbka hrany do 20 mm

   Dvojitá olepovacia stanica
Hrúbka dielca do 80 mm a i.

CUT 6220 – CNC-Technológia pre vysoký výkon porezu
Nové nárezové centrum CUT 6220 od fi rmy 
HOLZ-HER stanovuje enormnou dynamikou a 
použitím precíznej technológie ako brúsené 
lineárne vedenie a servo riadené pohony 
známe z technológie CNC strojov v najvyššej 
kategórii nové 

štandardy. Kompletne novo vyvinuté SPS-riadenie 

ponúka okrem extrémnej presnosti spolu s vysok-

ými rýchlosťami posuvu  až do 150 m/min aj naj-

kratšie taktovacie časy.

 

Výkonné – až do 25 kW
S presahom pílového kotúča do max. 130  mm je 

nové CUT 6220 zároveň vybavené vysoko 

výkonnými energeticky úspornými 

záťažovými motormi do 25 kW. 

Nová konštrukcia upínacích klieš-

tin na dvojitých lineárnych 

vedeniach, s inteligent-

ným pneumatickým 

systémom, zaručujú be-

zpečné upnutie 

a presný rez aj paketov platní s vyššou 

výškou. Pílový kotúč je riadený servomotorom 

pre dosiahnutie presnej polohy. Hlavný motor ostá-

va na mieste, čo je veľkou výhodou pre celkovú dy-

namiku a kvalitu rezu.

Predrezávacia píla je už v základnej výbave dodá-

vaná s dvomi servo riadenými osami pre nastavenie 

výšky a bočnej polohy rovnako ako aj čas šetriaci a  

plynule prestaviteľná Bi-direkcionálna drážkovacia 

jednotka do výšky 130 mm. Dvojité uhlové prítlaky 

sú softwarom dopredu polohované a vďaka tomu 

zabezpečujú krátke taktovacie časy a presné 900 

rezy.

 Kvalitný software  
Okrem mechanickej precíznosti sa nové nárezo-

vé centrum CUT 6220 vyznačuje aj širokou škálou 

základnej výbavy vrátane vyspelého softwarového 

balíku OPTI-CUT.  Pre optimalizáciu a prípravu po-

rezu v kancelárii je možné na základe požiadavky 

vyberať z dvoch alternatív. CUT   6220 je možné 

dodávať vo výbave Performan-

ce,  Lift     a Dynamic  

vrátane rôznych dĺžok 

a šírok rezu podľa in-

dividuálnych požiada-

viek zákazníkov.

Efektívne a automatické kompletné opracovanie na profesionálnej úrovni, 
kompaktné a cenovo zaujímavé
PUR-lepidlá a nulová škára ako štandard pre profesionálneho nábytkára. Profi tujte aj Vy z našich 50-ročných skúseností v oblas-
ti olepovania hrán. HOLZ-HER má pre Vás vždy vhodné a fl exibilné riešenie - od lepenia moderných hrán s vysokým leskom až po masívne 
náglejky. Inteligentné. Plne automatické...

Priemyselná technológia aj do menších prevádzok – s HOLZ-HER Glu Jet systémom 
môžete kedykoľvek sériovo pracovať aj s PUR lepidlami. Tak jednoducho, ako s EVA 
lepidlami. Silný argument pre Vás aj Vašich zákazníkov.

Pri patentovanej HOLZ-HER Glu Jet Hybrid  
technológii sa tavné lepidlo vplyvom tlaku 
dostane hlboko do pórov v doske. Spolu 
s novo vyvinutou nanášacou dýzou a veľmi 
riedkym lepidlom môžete so strojmi 
HOLZ-HER dosiahnuť opticky nulovú škáru 
pri každom druhu hrany.

 

Špeciálne PUR lepidlá (PUR vode a teplu 
vzdorné tavné lepidlo) Vám vďaka ich 
vodovzdorným vlastnostiam dajú do rúk 
veľkú výhodu, obzvlášť v oblasti nábytku 
pre kúpeľne a kuchyne. 
Optická nulová špára a PUR – lepidlo aj vo 
vlhkom prostredí – to je pre zákazníkov 
HOLZ-HER samozrejmosťou.

Najjednoduchšia práca s PUR - už v základnej výbave

   Žiadna prídavná vanička na lepidlo

   Žiadny zásobník dusíka

   Extrémne dlhá životnosť s vysokou pevnosťou spoja

   HTeplu a vode odolné spojenie, čo je kvalitatívnou výhodou 

pre všetky typy nábytku

* PUR-lepidlo,  EVA-lepidlo a zmena farby

Výmena lepidla a čistenie - každé iba za 3 minúty

Čas nahriatia

3 minúty

Výmena lepidla*

3 minúty

Čistenie

3 minúty

UVÁDZACIA CENA

na vyžiadanie

* bez dopravy, inštalácie a DPH. – akcia platí do 15.11.2013

CELKOVĚ

od 69.900 EUR*

CELKOVĚ

od 46.500 EUR*

CELKOVĚ

od 36.990 EUR*

CELKOVĚ

od 20.590 EUR*



Nový HOLZ HER Online
Katalóg náhradných
dielov vždy k
dispozícií.
Pokiaľ musia byť náhradné diely vymenené, 
má rýchlosť najvyššiu prioritu. Aby bol priebeh 
hladký, sľubujeme Vám jednoduchú objednávku, 
promptné dodanie a dlhoročnú dostupnosť 
náhradných dielov. Neustále máme pre Vás cez 
pol milióna dielov skladom a dodávame ich do 
celého sveta spoľahlivo a v najkratšom čase.

Kedykoľvek dostupný na celom svete

 www.holzherparts.de
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Nová produkcia v spoločnosti A. Kuhlman GmbH s CNC a 
nesting- technológami od HOLZ-HERu 
Tradičné stolárstvo A. Kuhlmann GmbH z mesta Schwerin expanduje a rozširuje svoj HOLZ-HER strojový 
park. Vstupupuje do nových nesting-technológií s obrábacím centrom CNC DYNESTIC 7521.

Krátko pred oslavou 100- ročnej existencie otvára spoloč-
nosť A. Kuhlmann GmbH vo Schwerine novú prevádzku. 
Tradičný stolársky podnik založený v roku 1913, ktorý je 
dlhoročným zákazníkom a referenčným podnikom robí 
ďalší krok ku Hightech-výrobe. HOLZ-HER prijal výzvu na 
tvorbu profesionálneho integrovaného riešenia pre sklad 
materiálu a manipuláciu s HOLZ-HER zariadeniami, a to 
v súlade s defi novaným rozhraním odvetvia- a ERP-Soft-
warom.
Sťahovanie do novej haly s rozlohou 2.200 m2 v blízkosti 
pôvodného sídla podniku  by malo vylepšiť chod výroby. 
Pre A. Kuhlmanna toto znamenal vstup nesting-technolo-
gií od HOLZ-HERu do výroby, ktoré umožňujú formátova-
nie a vŕtanie na jednom stroji. Prvou voľbou bolo CNC-ob-
rábacie centrum DYNESTIC 7521. Tento portálový stroj 
ponúka techniku na najvyššej úrovni a vzorovú výbavu 
pre veľké objemy.

Druhý stroj, CUT 6120, vybral šéf spoločnosti Andreas Kuh-
lmann. Výbava nárezového centra postačuje aj pre väčšie 
požiadavky a presvedčí svojou absolútnou presnosťou 
rezu. Popri širokej základnej výbave a veľkom množstve 
opcii existuje aj možnosť jednoduchého napojenia na au-
tomatizovaný sklad platní, aj v remeselnej dielni. Nárezové 
centrum CUT 6120 je ďaľším stupňom vývoja nárezovej 
linky od HOLZ-HERu.

Popri vysokej presnosti rezu a jednoduchej obsluhe, 
pracuje pomocou dynamického dávkovania ešte racionál-
nejšie Tretím prvkom novej Hightech- výrobnej linky – 
bude vybavenie oboch strojov softwarom pre (chaotické) 
riadenie a správu skladu od fi rmy Barbaric. Materiál bude 
pripravovaný cez obslužné portály strojov CUT 6120 ako aj 
DYNESTIC 7521. Programátor pritom zadá 
len rozmery obrobku do nadradeného 
softwarového systému (IMOS) a výrobný 
a optimalizačný software od HOLZ-HERu 
vypracuje optimálny plán porezu Značenie 

prebieha cez  modul značenia a cez 
tlačiareň, prípadne pri DYNESTICu 
cez „Touch Label System“. 

AV ďalšom kroku výrobného reťa-
zca nasleduje za formátovaním a 
vŕtaním riadenie, mimochodom tiež 
novo zriadenej HOLZ-HER olepo-

vačky hrán, CONTRIGA.
 Potom môžu byť dosky otáčané, vrátené späť alebo od-
ložené prostredníctvom automatického  Return-systému 

alebo idú do lakovne, alebo na montáž. 
Aj napriek všetkým novo zakúpeným zariadeniam vo fi rme  
A. Kuhlmann, ostávajú doterajšie stroje  v plnom nasadení, 
čo poukazuje na dimenziu rozšírenia produkcie.
HOLZ-HER-strojový park skvelého rodinného podniku 
štvrtej generácie, pozostáva v súčasnosti okrem iného z 

dvoch nárezových centier (CUT 85, CUT 6120) s prepoje-
ním na sklad, tak ako aj štyri CNC-centrá, medzi nimi nové 
5-osé centrum a Nesting-centrum 7521.
Celkový projekt bol realizovaný do pol roku. „Spolupráca 
bola opäť raz veľmi dobrá, založená na dôvere“, zhodnotil 
HOLZ-HER projektový manažér- Stefan Benkart.
O to sa v Schwerine postaral aj tím piatich servisných 
technikov. Títo mali aj možnosť kvôli malým updatom a 
nahrávaniam noviniek softwaru externe kedykoľvek zasi-
ahnuť do softwaru strojov. 

„S priebehom projektu 
veľmi spokojný“

A. Kuhlmann GmbH & Co. KG
Einrichtungswerkstätten

Lankower Straße 6-10 

19057 Schwerin

T +49 (0) 385 485280

E info@akuhlmann.de

www. akuhlmann.de

„Spolupráca bola opäť veľmi dobrá“, 
hodnotí konateľ Andreas Kuhlmann (vľ.) 
a HOLZ-HER-Produktmanager
Stefan Benkart (vpr.).

Nestingové a nárezové centrum

Vysoký výkon na olepovaní a CNC

Aus Liebe zum Detail.

Váš certifi kovaný HOLZ-HER partnerKrál s.r.o.
Predmestská 83   •  010 01 Žilina, Slovakia
Tel.: 00421 41 7241152   •  Fax: 00421 41 7241180
E-mail: info@kral-zilina.sk   •  Web: www.kral-zilina.sk


