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technologie – inzerce

Obě inovované řady jak EURO 9 – ře
meslnické dřevoobráběcí stroje, tak 
INDUSTRY 9 – průmyslové dřevo
obráběcí stroje, vyrábí tradiční česká 
společnost ROJEK výhradně ve svém 
výrobním závodě v Kostelci nad Orlicí, 
na vlastních výrobních technologiích. 
Jedním z cílů inovovaných řad je odlišit 
se od asijské konkurence spolehlivostí 
a kvalitou zpracování. Rozdíly u obou 
řad ve srovnání s původními jsou patrné 
již na první pohled. Jsou navrženy v jed
notném moderním designu, nových bar
vách a společným inovačním prvkem je 
způsob označování. Výraznou inovací 
prošla i konstrukce strojů, zejména řady 
EURO 9. Společnost ROJEK stále drží 
své tradice a stroje v obou řadách osa
zuje pracovními stoly, vřeteníky a pilo
vými mechanikami z šedé litiny. Stojany 
strojů jsou svařeny z ocelového 5 mm 
plechu. Pro ovládání strojů je použita 
elektroinstalace od francouzské firmy 
Schneider Electric a pro pohon elektro
motory italské značky CEG.
Nosným programem inovované řady 
INDUSTRY 9 jsou formátovací pily typo
vé řady PF. V Brně bude poprvé předsta

vena novinka – formátovací pila PF 400S 
s elektromotorickým vysouváním a na
klápěním pilového kotouče, programo
vatelným elektromotorickým posuvem 
a odměřováním podélného pravítka, kte
rá je řízena systémem firmy Schneider 
Electric s horním ovládáním přes dotyko
vý LCD panel. Otáčky je možné plynule 
regulovat v rozsahu 3.500 – 6.000 ot/
min., maximální šíře řezu je 1.500 mm 
a průměr kotouče až 450 mm. 
Další novinkou bude tloušťkovací frézka 
RFT 630 s programovatelným elektro
motorickým zdvihem protahovacího 
stolu. Nově je možné stroj vybavit spi
rálovým válcem s žiletkami. 
Na stánku ROJEK si také budou moci 
zákazníci prohlédnout olepovačky špa
nělské firmy CEHISA, která aktuálně 
představuje novou, inovovanou řadu ole
povaček hran FLEXY a COMPACT. Ty 
jsou svými kompaktními rozměry vhodné 
i do menších provozů a dílen. Tyto řady 
byly navrženy pro nejvyšší požadavky 
na kvalitu a flexibilitu a pro kompletní 
obrábění moderních deskových mate
riálů. Tyto olepovačky nabízí unikátní 
kombinaci dvou systémů použití lepidla 

pro perfektní spoje rychlo výměnnou 
vanou. Řetězová podávání s gumovými 
podložkami zajišťují maximální přilnavost 
dílce, včetně centrálně pohyblivého hor
ního přítlačného trámce. Olepovačky lze 
vybavit diamantovým předfrézovacím 
agregátem, který frézuje boky dílce pro 
maximální přilnavost hrany a téměř ne
viditelnou spáru. Použitá teflonová vana 
usnadňuje rychlé čištění. Oba modely 
olepovaček lze vybavit profilovou a ploš
nou cidlinou, což zaručuje kvalitní opra
cování hrany bez dalších úprav.
Dále zde budou prezentovány teplovod
ní kotle ROJEK na tuhá paliva, certifi
kované v SZÚ Brno, splňující podmínky 
Ekodesignu pro právě nastupující dru
hou vlnu KOTLÍKOVÉ DOTACE.

Profesionální truhlářské stroje ROJEK 
již tradičně na WOOD-TECu

Rodinná společnost ROJEK, jako již tradiční vystavovatel, představí na letošním ročníku veletrhu 
WOOD-TEC v Brně kompletní sortiment dřevoobráběcích strojů ROJEK vlastní konstrukce rozdělený 
do dvou inovovaných řad.
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Olepovačka hran CEHISA COMPACT PS
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ROJEK prodej, spol. s r.o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Česká republika
www.rojek.cz

WWW.ROJEKSTROJE.CZ
Mob.: 731 421 894
e-mail: obchod@rojekstroje.cz

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
Mob.: 737 237 262, 731 421 894
Tel.:  494 339 122
e-mail: tprodej@rojek.cz

KSTROJE.CZ
894

e-shop

TEPELNÁ TECHNIKA
Tel.:  494 339 134/144
Mob.: 731 663 189
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

Přijďte si nakonfigurovat provedení a zkontrolovat proces výroby Vašeho nového stroje do výrobního závodu ROJEK v Kostelci nad Orlicí.

Záruka nejvyšší kvality a dodavatelského servisu od tradičního českého výrobce. Ú
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Sámovací patka

Upínací excentr
Příčné pravítko

s možností úhlování 0°- 45°

Podpěrný profil rámu

Úhlovací pravítko

Podélné pravítko
s jemným doladěním

Vrchní odsávání
(Parallelogram CPS)

Šedá litina

Rukojeť formátovacího stolu

Přesná a tuhá aretace
pravítka při 90°

Váleček
podpěrného rámu

FORMÁTOVACÍ PILA ROJEK PF 400S - ŘADA INDUSTRY 9

Předřez + vnější
seřízení předřezu

Kompletní díl mechaniky

CV 360TCV 360

Uložení formátovacího stolu NC řízeníRozšíření formátovacího stolu Upínací excentr

Masivní uložení
mechaniky pily

Navštivte nás na našem stánku na veletrhu WOOD-TEC BRNO

Horní ovládací
panel
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