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Uvedené ceny jsou bez DPH
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stroje a strojní zařízení

express

PANHANS
německá preciznost

Stroj je vyroben v moderním elegantním designu a z ušlechtilých 
materiálů. Stůl je vyroben z eloxovaného hliníku a jeho uložení zaručuje 
lehkou manipulaci.

• Plynulá regulace otáček
• Touch-Screen 17“ umístěná v ovládacím panelu
• Elektrické nastavení výšky a sklonu
• Automatická kalibrace nastavení výšky podle 
 digitálního ukazatele
• Super-Gehrfi x I, pokosový podélný doraz s automatickým 
 vyrovnáním nastavených rozměrů
• Pokosový pomocný doraz
• APA System rychloupínací systém pilového kotouče
• Komfortní upínání podélného dorazu
• Nastavování výšky dvojitého sloupového vedení
• Příčné výsuvné pravítko s výsuvným oboustranným dorazem
• Nastavitelné prodloužení stolu
• Automatické třípólové el. zapojení (hvězda-trojúhelník)
• Automatická motorová brzda

Emisní hodnota dB(A) prEN 1870-1, ISO 7960
Povolená hranice hluku K = 4 db(A)
Hlučnost při volnoběhu: 89,2 dB (A)
Hlučnost při zatížení: 87,7 dB (A)
Emise prachu: 0,49 mg/m3

Minimální rychlost odsávaného vzduchu: 20 m/s

Firma Panhans patří již dlouhou řadu let mezi přední 

výrobce dřevoobráběcích strojů. Jako jeden z předních 

výrobců se věnuje stálému vývoji a zdokonalování svých 

strojů. Při výrobě používá výhradně ušlechtilé materiály 

a prověřenou techniku, která zaručuje dlouhou životnost 

strojů a bezporuchový provoz.

h 
aručuje 

Technické údaje:

Rozsah náklonu +45,5 / -45,5°
ø kotouče pily max. 500 mm
Výška řezu max. 172,5 mm
Otáčky 1000 - 6000 U/min
Délka řezu  3200 mm
Šířka řezu mezi pilovým kotoučem 1250 mm
Výkon motoru 7,5 kW / 10 PS
Napětí 400 V / 50 Hz
ø hlavního pilového kotouče 30 mm
Rozměr stolu 685 × 1200 mm 
Výška stolu 875 mm
Podélný doraz max. regul. 3200 mm
Příruba odsávání 120 / 80 mm
Rozměry 5700 × 5500 mm
Hmotnost netto 1300 kg

Formátovací pila Panhans V91 Twin II
kompaktní a fl exibilní – pro menší formáty desek
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stroje a strojní zařízení

• Polohování pro nastavení výšky a náklonu
• Digitální zobrazení nastavení stupně, 
 výšky řezu a počtu otáček
• 3200 mm délka řezu
• 1250 mm šířka řezu zprava od kotouče, 
 ukazatel rozměru formou stupnice
• APA pilový kotouč s rychloupínacím 
 systémem
• Komfortní upnutí pro délkový doraz
• Výškové seřízení pro dvojí vedení
• Jemné nastavení pro KS-doraz
• Možnost posunu délkového dorazu 
 (oboustranně použitelný)
• Prodloužení stolu
• Automatický start „hvězda-trojúhelník“
• Automatická motorová brzda

od Kč 289 170,- 

Formátovací pila Panhans model 690 easy4mat
jednoduše profesionální

Technické údaje:

Úhel náklonu 0 - 45°
ø pilového kotouče max. 315 mm
Výška řezu max. 75 mm
Otáčky 4000 U/min
Délka řezu 3200 mm
Šířka řezu 
mezi pilovým kotoučem 1250 mm 
Výkon motoru  5,5 / 7,5 kW
Napětí 400 V / 50 Hz
Rozměry stolu 685 × 1200 mm
Výška stolu 875 mm
Rozměry 5900 × 5500 mm
Váha netto 1050 kg

• Nastavení výšky a náklonu pomocí ručního ovládání
• Analogový měřič pro nastavení výšky a náklonu
• Zařízení pro rychlé napnutí řemenu
• Elektrický otáčkoměr
• Automatický start „hvězda-trojúhelník“
• Levý a pravý chod
• Fraser – rychloupínací zařízení
• Jemný litinový stůl
• Frézovací doraz Typ 215 – nastavení dorazu 
 ručním kolem
• Nastavení čela pomocí stupnice a hvězdicové 
 úchytky, multiplexové dorazové desky
• Strojní zásuvka
• Uzamykatelný hlavní vypínač
• Elektrická brzda motoru
• Frézovací ochrana a tlakové zařízení 
 GAMMA V typ 1629
• Obloukový frézovací doraz typ 1639 Tapoa

od Kč 251 100,- 

Frézovací stroj Panhans typ 245 classic
fl exibilita technologie frézování

Technické údaje:

Naklápění 5 až +45°
Počet otáček 3000 / 4500 / 6000 / 9000 ot/min
Výkon motoru 5,5 kW / 7,5 PS
Napětí 400 V / 50 Hz
Velikost stolu 1100 × 760 mm
Výška stolu 870 mm
Frézovací rozteč 30 mm, nezměnitelná
Upevňovací výška 140 mm
Výškové nastavení 140 mm
Odsávací hrdlo ø 120 mm, 2 ks
Užitná plocha 1100 × 1170 mm
Hmotnost ca. 800 kg

 

• PANHANS - 4 nožové hřídele se seřizovacím zařízením
• Kyvadlově uložené podávací válce
• Řízení polohování easy drive
• Ergonomický rozměr stroje
• Protahovací stůl na 4 trapézových vřetenech
• Segmentová podložka
• Elektrické nastavení výšky protahovacího stolu
• Segmentové podávací válečky ø 90 mm
• Protahovací stůl bez kluzných válců
• 2 rychlostní převodovky pólově přepínané
 motorem
• Automatický start „hvězda-trojúhelník“
• Automatická motorová brzda
• Odsávací hrdlo 160 mm polohovatelné 
 vpravo / vlevo

od Kč 375 690,- 

Tloušťkovací frézka Panhans typ 436 easy drive
pro něco výjimečného a zvláštního

Technické údaje:

Pracovní šířka 630 mm
Pracovní výška 3 - 300 mm
Délka stolu 1040 mm
Výkon hlavního motoru 7,5 kW / 10 PS
Výkon podpůrného motoru 0,55 / 0,75 kW / 0,8 / 1,0 PS
Posuv 7 + 14 m/min
Odsávací hrdlo 160 mm
Rozměry 1070 × 1200 × 1060 mm
Hmotnost 1050 kg
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• Elektromotorové nastavení nabíjecího stolu pomocí stisku tlačítka
• Elektronický digitální displej pro zobrazení odběru napětí
• PANHANS-4 nožová hřídel se zařízením pro nastavení
• Nastavitelný doraz do 45° uložený v extrémně
 hladkém ocelovém krytu
• Eloxované dorazové zařízení
• Pohyblivá pomocná zarážka Typ 1545
• Jemný litinový stůl
• Duté a špičaté nastavení na posuvném stole
• Ozubené tabulky na redukci šumu
• Podstavec pro podavač
• Můstková ochrana TXF Typ 1570 se sklopným
 krytem
• Automatická motorová brzda
• Automatický start „hvězda-trojúhelník“
• Motorový jistič

od Kč 298 000,- 

Srovnávací a protahovací fréza Panhans typ 334 / 335 / 336
detaily, které přesvědčí

Technické údaje:

Pracovní šířka 410 / 510 / 630 mm
Nabíjecí stůl 1620 mm  
Posuvný stůl 1170 mm
Celková délka 2850 mm
Výkon hlavního motoru 5,5 kW / 7,5 PS
Napětí 400 V / 50 Hz
Odsávací hrdlo 160 mm
Počet otáček hřídele 5000 ot/min
Rozměry 2850 × 635 / 735 / 855 mm
Hmotnost 870 / 1050 / 1400 kg

F2 umožňuje levný vstup do světa olepovaček hran do 2 mm 
tloušťky hrany včetně spojovací techniky – samozřejmě osazen 
diamantovými drážkovacími nástroji. 

Optimální plošné cidliny s jedinečným 
dvojitým kopírováním. Drážkovací 
agregát, rychlo vyhřívací nádobka 
na lepidlo, kapovací pilka, kombino-
vaná fréza a optimální plošné cidliny, 
přesto má stroj délku pouze ca. 3,3 m. 
Délka stroje je extrémně kompaktní 
a úsporná na místo. od Kč 398 450,- 

Olepovačka hran Hebrock typ F2
výbava, kterou profesionál ocení

Technické údaje:

Tloušťka hran max 2 mm
Min./max. tloušťka obráběného dílce 10 - 40 mm
Min. délka obráběného dílce ca. 180 mm
Rychlost posuvu ca. 7 m/min.
Příprava provozu ca. 3,5 min.
Výkon 5,9 kW
Příkon 400 V - 3 Ph - 50 Hz
Výška pracovního stolu ca. 900 mm
Rozměry stroje (d × š × v) ca. 3300 × 1300 × 1400 mm
Hmotnost 600 kg
Odsávání - D 1 × 120 mm

S jednoduchým elektrickým připojením bez 
nutnosti dalších přídavných rozvodných skříní. 
Zároveň s dodávkou obdržíte 7 m dlouhý 
přípojný kabel se zásuvkou a jističem, dále 
spínač odpovídající normám CE a splňující 
předpisy pro funkci v oblasti EX.

*Nabídka neobsahuje regulaci odsávání

od Kč 75 000,- 

Odsávací stěna do lakoven „Super MAX“
moderní řešení pro profesionály

Technické údaje:

Otáčky motoru  3000 ot/min.
Způsob jištění  EExe,II,2G,
 PTB Nr. 00ATEX 3215
Jmenovitý výkon  2,0 kW
Napětí 3 Ph ≈ 400 V, 50 Hz
Max. množství vzduchu  7650 m³/h 
 (volně vystupujícího)
Odrazová plocha  2000 × 1700 mm
Odsávací plocha d/v  2200 × 1830 mm
Rozměr fi lrů  2000 × 1250 mm
ø odsávacího vedení 350 mm
Rozměry d/š/v  2650 × 800 × 1860 mm
Hmotnost 195 kg
Hor. poloha výstupu ventilátoru  1599 mm
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Více informací obchodní zástupce:

Čechy

Mobil: 602 374 049
stanislav.porhajas@schachermayer.cz
Morava

Mobil: 724 324 542
josef.minarik@schachermayer.cz

od Kč 56 250,- 

NIVEAU HS 300 standard

Technické údaje:

Nosnost do 300 kg
Max. zdvih 610 mm
Celková výška 1010 mm
Celkové rozměry 1200 × 740 mm 

Zůstaňte fl exibilní. Standart Plus může být zatížen jak z přední tak i ze 
zadní strany. Pomocí podložných trubek s přídavnými vsuvnými tyčemi 
je možné několikrát zvětšit produktivní místo.

• Vysoce kvalitní, žlutě potažené podpěry
• Čtyři řídící kolečka, z toho dvě s brzdou 
• Možnost rozšíření přídavnými podpěrami 
 

Pojízdný stojan pro sušení Standard Plus
zázrak když jde o místo

Technické údaje:

Rozměry d/š/v 2000 × 840 × 1870 mm
Počet podpěr 17
Užitková hloubka 600-1100 mm
  (zasunovatelná)
Rozteč podpěr  92 mm
Min. výška mezi podpěrami  65 mm
Přípustné zatížení  400 kg

NIVEAU
výškové stavitelné pracovní stoly
Mají již dlouhou dobu svoje pevné místo ve vybavení dílen veškerých výrobních 

odvětví. Ergonomie hospodárnost, všestranné využití to jsou argumenty, které 

samy hovoří o rentabilitě nasazení tohoto mobilního pomocníka, který se zcela 

přizpůsobí Vašim potřebám. 

od Kč 9 990,- 

NIVEAU HS 300 midi

od Kč 27 250,- 
Technické údaje:

Nosnost do 300 kg
Max. zdvih 610 mm
Celková výška 1010 mm
Celkové rozměry 1000 × 600 mm 

Volitelné příslušenství: pracovní 
deska buk, deska s otvory a rastry, 
s rámem, se zásuvkami, válečková 
dráha, deska se zabudovanými 
kuličkami, nerezová deska nebo 
posuvné rameno atd.

Klopný rám je spojen 
s nosnou konstrukcí 
a zaručuje snadnou 
manipulaci s deskovým 
materiálem bez velké 
fyzické námahy.


