
predfréz

predn streká

OLEPOVAČKY

Olepovačka predstavuje startovací mo-
del olepovacieho stroja s predfrézovacím 
agregátom. Stroj zaručuje vysokú kvalitu 
olepovania, flexibilitu a jednoduchosť 
obsluhy.

Olepovačka remeselnej kategórie. 
Nalepí aj ABS pásku. Populárny model 
pre jeho spoľahlivosť, bezúdržbovosť a 
jednoduchosť obsluhy.

ME 28 T
16 600,- € + DPH

akčná cena

Valčekový stôl

Integrované valčeky v stole znižu-
jú trenie a prispievajú k lepšiemu 
pohybu dielca počas jeho olepo-
vania.

Ovládací panel

Prehľadný ovládací panel s disple-
jom zvyšuje komfort obsluhy a 
eliminuje jej možné chyby.

Predfrézovacia jednotka

Spolahlivý predfrézovací agregát 
s jednou DIA frézou.

akčná cena

predfréz
predn streká

ME 20
9 500,- € + DPH

hrúbka rolovanej hrany 0,4 - 3 mm / ABS/5 v pásoch
hrúbka dielca 12 - 50 mm
kapovanie nožnicami
min. dĺžka/ šírka dielca 180/65mm / 190/65mm
spodný hnací pás polyuretánový s výstuhou garancia 5 rokov
rýchlosť posuvu 6 m/min.
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ME 25
14 200,- € + DPH

náš tip!

garancia 5 rokov

hrúbka rolovanej hrany 0,4 - 3 mm / ABS/5 v pásoch
hrúbka dielca 12 -50 mm
predfrézovací agregát s DIA nástrojom D80 x H56 mm
kapovanie pílovým agregátom 
rádiusová a plošná cidlina áno
spodný hnací pás polyuret. s výstuhou

Kompaktná olepovačka vybavená agre-
gátmi ako sme zvyknutý u veľkých prie-
myselných strojov. Najpredávanejší mo-
del vyniká neprekonateľným pomerom 
cena/výbava, kvalita.

ME 35 T
23 000,- € + DPH

áno

predfrézovací agregát s DIA nástrojmi D80 x H56 mm
kapovanie pílovým agregátom (rožkovanie R2)
3 polohy na frézovacom agregáte áno
rádiusová a plošná cidlina áno
leštiaci agregát áno
článkový dopravník

Kapovanie s rožkovaním

Kapovacia píla má funkciu rožko-
vania zmenou nastavenia z ovlá-
dacieho panela. 
Od modelu ME28T

Člankový pás

Priemyselné riešenie už od mode-
lu ME 35.

Drážkovací agregát

Volitelná opcia je schopná vykonať 
drážkovanie priamo v olepovacom 
procese.
0÷20 (ME 35) a 0÷16 od okraja .
Drážka 4 mm, hĺbka 1 - 8 mm.



OLEPOVAČKY

áno

predfrézovací agregát s DIA nástrojmi D100 x H49 mm
kapovanie pílovým agregátom 
3-poloh. fréz. agregát s pneu nastav. áno
1-motor. round agregát 2 prac. polohy áno
rádiusová a plošná cidlina áno
leštiaci agregát

Olepovavačka predstavuje osvedčený 
model z triedy Olimpic, ktorý je vybavený 
všetkým, čo je potrebné pre kvalitne 
olepovanie dielcov.

OLIMPIC K 230 evo
od 32 000,- € + DPH

akčná cena

Článkový dopravník

Článkový dopravník pre ME40, má 
špeciálne vyhotovenie, ktoré zaru-
čuje jeho dlhotrvajúcu presnosť 
vedenia dielca.
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predfréz
predn streká

predfréz
predn streká

rožkovanie

áno

predfrézovací agregát s DIA nástrojmi D80 x H56 mm
kapovanie pílovým agregátom (rožkovanie R2)
3 polohy na frézovacom agregáte áno
rádiusová a plošná cidlina áno
rožkovač áno
článkový dopravník

Kompaktná olepovačka vybavená všet-
kými agregátmi plus článkový posuvový 
systém.  

ME 40 TR
31 300,- € + DPH

akčná cena

náš tip!

predfrézovací agregát s DIA nástrojmi D100 x H49 mm
kapovací agregát s pneu naklápaním áno
3-polohový fréz. agregát s pneu nastavením áno (pneu nastavenie)
1-motor. rund. agregát 2 pracovné polohy áno (pneu nastavenie)
rádiusová a plošná cidlina s pneu nastavením áno
leštiaci agregát áno

Automatická priemyselná olepovačka 
hrán pre náročné zákazkové výroby, kedy 
na výkone a kvalite hrany naozaj záleží. 

OLIMPIC K360 T-ER1
od 37600,- € + DPH

akčná cena

Rožkovač 

Plnohodnotný rožkovač už od 
modelu ME 40.

Rýchla výmena 

Vanička pre rýchlu a ľahkú zmenu 
farby/ typu lepidla (EVA/PUR).

Plošná cidlina 

Vysokú dokončovaciu kvalitu za-
bezpečujú plošné cidliny.

Predfrézovacie  hlavy

Plnohodnotná dvojagregátová 
predfrézovacia jednotka zabezpe-
čí odfrézovanie prednastaveného 
rozmeru z olepovaného dielca.

Prednástrek

Užitočná chémia, ktorá zabezpečí 
pri niektorých povrchoch olepova-
ných materiálov dokonalú čistotu a 
úplne vylúči potrebu manuálneho 
čistenia.



OLEPOVAČKY

Vratný dopravník

Olepovačky je možné vybaviť vrat-
ným dopravníkom pre zvýšenie 
produktivity práce.

HP servo

Multipolohové nastavenie jednot-
livých agregátov vrátane nástrojov 
R1 - R2 mm cez servo riadenie čo 
umožňuje ľubovoľné presta-
vovanie a ukladanie do programu 
ovládanie stroja.
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Air fusion

Najvyššia kvalita olepenej hrany 
bez lepidla pomocou technológie 
bezšpárového lepenia. 
Riešenie, ktoré zabezpečí nevidi-
teľný spoj medzi hranou a dielcom.

predfrézovací agregát s DIA nástrojmi D100 x H49 mm
kapovací agregát s pneu/servo nastavením áno pneu/servo
3-polohový fréz. agragát nastavenie pneu/servo
2-motor.rund.agregát 2 prac. polohy nastavenie pneu/servo
rádiusová a plošná cidlina nastavenie pneu/servo
leštiaci agregát áno

Olepovačka pre vysoké zákaznícke náro-
ky s veľkými možnosťami jej vybavenia. 
Stroj určený do priemyselných pomerov. 

OLIMPIC K560 T-ER2
od 51 300,- € + DPH

OLIMPIC K560 ER2 servo
od 60 000,- € + DPH

Industriálna olepovačka s požiadavkou 
na výkon. Veľké posuvy ocení sériová 
výroba, kde cena dielca rozhoduje.

predfrézovací agregát s DIA naśtrojmi D100 x H64 mm
kapovací agregát s pneu/servo nastavením 0 / 15 °
kapovací agregát s pneu/servo nastavením áno pneu/servo
3-polohový fréz. agregát nastavenie pneu/servo
2-motor.rund.agregát 2 prac.polohy nastavenie pneu/servo
rádiusová a plošná cidlina nastavenie pneu/servo

STEFANI KD
od 73 300,- € + DPH

Dokonalá univerzálnosť použitia s vanič-
kou SGP a predtaviacou jednotkou PU 
BOX L, pre používanie PU bez obmedze-
nia. Mimoriadna úroveň kvality  AirFusion 
+, ktorá umožňuje olepovanie bez lepidla. 

predfrézovací agregát s DIA naśtrojmi D100 x H64 mm
kapovací agregát s pneu/servo nastavením 0 / 15 °
kapovací agregát s pneu/servo nastavením áno pneu/servo
3-polohový fréz. agregát nastavenie pneu/servo
2-motor.rund.agregát 2 prac.polohy nastavenie pneu/servo
rádiusová a plošná cidlina nastavenie pneu/servo

STEFANI MD
na vyžiadanie

PU BOX

Patentovaný systém vaničky pre 
polyuretánové lepidlo umožňuje 
rýchly prechod z PVA na PUR bez 
zvláštnej potreby čistenia.

Ovládací panel

Ergonomicky riešený ovládací pa-
nel umožňuje pohodlné vytváranie 
programov. Prehľadné usporia-
danie a veľký displej zvyšujú 
komfort obsluhy.

Tavná vanička

Patentová tavná vanička SGP od 
SCM, EVA, zmena farby, Polyure-
tán bez nutnosti použiť ochrannú 
atmosféru
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