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Nové stroje

Přesvědčte se na vlastní oči v
našich výstavních prostorách

Odprodej výstavních
a předváděcích strojů
Potřebujeme vystavit stroje nové

Speciální nabídka
nástrojů a dílenského
vybavení
U nás si vybere každý!

čt 11.04. 2013,
Pá 12.04. 2013,
So 13.04. 2013,
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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9.00 – 18.00
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Felder-Group CZ
Čechy

Jáchymovská 721
155 00 PRAHA 5 - Řeporyje
Tel 220 516 596
Morava:

Felder-Group SK:

Chválkovická 90/3
779 00 OLOMOUC - Pavlovičky
Tel 733 538 156

Beňadická cesta 1
953 01 ZLATÉ MORAVCE
Tel 037 6344 353

www.felder-group.cz

AZ/AH/VH/VP · © 01/2013 FELDER KG · KR-Felder-Straße 1 · A-6060 HALL in Tirol · www.felder-group.com Změna cen a technických parametrů bez předchozího oznámení, tiskové chyby a omyly vyhrazeny. Uvedené ceny jsou platné pouze po dobu akce a do vyprodání zásob!
Všechny ceny se rozumí v Kč bez DPH, ze skladu v Praze. Nabídka platí do vyčerpání zásob! Upozornění: některé stroje mohou být vyobrazeny v nadstandartním provedení! Provozní doba pouze v oznámeném časovém rozpětí.
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Přijďte se osobně přesvědčit o kvalitě našich
strojů, nástrojů i dílenského vybavení!

Vážení truhláři a stolaři,
vážení příznivci značky Felder!
Speciálně při příležitosti jarních výstav či mimořádných
prodejních akcí v našich prodejnách Vám představíme
novinky a akční nabídky strojů, nástrojů a příslušenství.
Srdečně Vás zvu, navštivte nás a prožijte zajímavé
okamžiky v našich výstavních prostorách. Náš tým Vám
rád zodpoví Vaše dotazy.
Těším se na Vaši návštěvu!
P.S. Využijte této přílžitosti a profitujte z
našich časově omezených nabídek!

Komm.-Rat Johann Felder
Zakladatel koncernu FELDER-GROUP

Naše jarní TOP nabídka

2+1ZDARMA
Sada

VYUŽIJTE!

Odběrní akce!*
V YUŽIJTE!

3 l Super-Gleit + 0,5 l v rozprašovací láhvi ZDARMA!

Super-Gleit

Roztok Super Gleit zvyšuje kluznost
dřeva při srovnávání, tloušťkování
a frézování, neobsahuje vodu ani
silikonové oleje, díky čemuž na dřevě
nezůstávají žádné stopy po roztoku

Systémový hoblovací nůž

Oboustranně broušené otočné nože, S průchozími otvory pro uchycení
montážních čepů potřebných k umístění hoblovacího nože v hoblovací
hřídeli bez jakéhokoli nastavování
07.1.231

310 mm, 1 Sada, 6 ks

2.054,00
Kč bez DPH

07.1.241, FE, 1 Sada, 6 ks, 410 mm
07.1.251, FE/F4, 1 Sada, 6 ks, 510 mm
07.1.263, FE/F4, 1 Sada, 6 ks, 635 mm
500-07-011, HA, 1 Sada, 3 ks, 260 mm
500-07-002, HA, 1 Sada, 3 ks, 310 mm
500-07-005, HA, 1 Sada, 3 ks, 410 mm

2.340,00
2.890,00
3.591,00
875,00
1.035,00
1.220,00

*Akční cena platná pouze při odběru během firemních dnů. Nezasíláme!

Silent-POWER
Nabídka SADY

3.767,00
03.02.31528+03.02.31548+03.06.30360
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Kč bez DPH
Kč bez DPH

SET-FJ3

3 l + 0,5 l

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

FE = Felder
F4 = Format-4
HA = Hammer

+

původní cena 1.308,00
Kč bez DPH

960,00

Nabídka SADY
Kombinovaný přířezový pilový kotouč
Ø 250, B 3,2/2,2, ø 30, Z 24, WZ
Univerzální pilový kotouč
Ø 250, B 3,2/2,2, ø 30, Z 40, WZ
Pilový kotouč s dutým stříškovým zubem
pro laminované materiály
Ø 253, B 3,2/2,2, ø 30, Z 48, DZ/HZ

Kombinovaný přířezový pilový kotouč
Ø 315, B 3,2/2,2, ø 30, Z 28, WZ
Univerzální pilový kotouč
Ø 315, B 3,2/2,2, ø 30, Z 48, WZ
Pilový kotouč s dutým stříškovým zubem
Ø 303, B 3,2/2,2, ø 30, Z 60, DZ/HZ

SET-FJ2
původní cena 6.041,00
Kč bez DPH

Kč bez DPH

-38%

ou dobu a
Nyní pouze po omezen
ání zásob!
pouze do doby vyprod

SET-FJ1
původní cena 3.591,00
Kč bez DPH

-28%

2.579,00
501-03-003+500-03-005+500-03-009P

CZE

CZK.6

TIchý
hObLOVací
hŘídeL
Exkluzivně v srovnávacích a tloušťkovacích frézkách koncernu FELDER

Senzačně tichý -

Pro vaše zdraví a dobré sousedské vztahy!
Spirálový hoblovací hřídel Silent-POWER® redukuje ve
srovnání se standardními nožovými systémy hlukové
zatížení o 50 % (10 dB A).

Dvacetinásobné prodloužení
životnosti ostří -

Opracování povrchu
bez vytrhání -

Úspora financí!

Ryzí technologie spirálového nože!

Tvrdokovové ostří ve spirálovém hoblovacím hřídeli Silent-POWER
se stará až o 20 násobné prodloužení životnosti oproti HSS nožům.
®

Velký vyklízecí prostor pro třísky -

Čtyřnásobné ostří břitové destičky -

Prostorově optimalizovaný vyklízecí prostor nožů spirálového
hoblovacího hřídele Silent-POWER® a krátké hobliny zabezpečují
nejlepší transport hoblin a nizkou náročnost na objem při jejich
skladování.

Každý tvrdokovový břit (ve spirálovém hoblovacím hřídeli
Silent-POWER®) má čtyři ostří. Rychlá výměna břitů
jednoduchým pootočením.

Zmenšení velikosti třísek!

Průběžný, tažený řez díky uzavřenému uspořádání všech
ostří s optimalizovaným řezným úhlem - přednost spirálového
hoblovacího hřídele Silent-POWER®.

Více „ostří“ za stejnou cenu!

Redukce potřebného
příkonu stroje Redukce odběru proudu!

Nezávisle na hoblovací šířce vykazuje spirálový hoblovací
hřídel Silent-POWER® podstatně nižší požadavek na příkon
než standardní nožové systémy.

VIDEO online

Podívejte se na všechny přednosti na:
www.felder-group.com/Silent-Power
3

Perfektně opracovaný povrch
až do šířky 630 mm
Těžká, masivní tloušťkovací frézka za
co nejpříznivější cenu.

Novinka

Nová tloušťkovací frézka Felder D 963 je
soubor síly, výkonu a přesnosti s protahovací
šířkou 630 mm. Inovativní ovládací prvky a
vysoce dimenzované, masivní konstrukční díly
převzaté z již osvědčeného stavebnicového
systému Felder zabezpečují maximální přesnost
a vysokou životnost.

od 205.990,00
Kč bez DPH

Výkon motoru 10 PS (7,35 kW), Šířka tloušťkování
630 mm, Výška tloušťkování 3–300 mm, Max. úběr
třísky 8 mm, Plynulá regulace protahovací rychlosti
4–16 m/min

Nůžkový zvedací stůl

Tloušťkovací stůl je na přání možno
prodloužit o 1150 mm pomocí
nůžkového zvedacího stolu.

FELDER D 963
Tloušťkovací frézka
4

Upozornění: některé stroje mohou být vyobrazeny v nadstandartním provedení!

„digi-drive“

Zadejte požadovaný rozměr, stiskněte tlačítko Start
a tloušťkovací stůl se naprosto přesně přesune do
Vámi požadované polohy. LED displeje pro stávající
a požadovanou polohu. Další funkce: řetězcová
funkce, 4 programovatelné polohy stolu.

akčNí MOdeL
exact 63 „digi-drive“
Tloušťkovací frézka

 4 nožový hřídel - systém FORMAT-4
 4 vřetena s lichoběžníkovým závitem
( pro vysoké zatížení při každodenním nasazení, bez kompromisů)
 Odpružená přítlačná lišta na vstupní straně
Nyní krátkodobě v nadstandardní výbavě za akční cenu:
 Výkon motoru 10 PS (7,35 kW)
 Předvolba protahovací výšky číslicovou klávesnicí („Digi-Drive“)

původní cena

333.826,00

ušetříte 49.836,00

283.990,00

Kč bez DPH

Tloušťkovací šířka 630 mm, Tloušťkovací výška 300 mm, Max. úběr třísky
8 mm, Podávací jednotka Vario, plynulá regulace rychlosti 5–20 m/min.

VIDEO online

NOVINka

... nebo nová tloušťkovací
frézka exact 51 s protahovací
šířkou 510 mm.

Zaváděcí cena na vyžádání!

TIchý
hObLOVací
hŘídeL
Exkluzivně v srovnávacích a tloušťkovacích frézkách koncernu FELDER
CZK.6

CZE

www.felder-group.com/Silent-Power
5

Vynikajicí technika opracování
Povrch, který vidíte a na dotek necítíte!

AD 951 „Power-Drive“
Kombinovaná srovnávací
a tloušťkovací frézka
 Elektromotorické nastavení řezné výšky „Power-Drive“
 Současné odklápění obou srovnávacích stolů
 Systém výměny nožů Felder: rychlá a přesná výměna
nožů bez potřeby ustavovacích přípravků
Nyní krátkodobě v nadstandardní výbavě za akční cenu:
 Výkon motoru 7,5 PS (5,5 kW)
 Start hvězda/trojúhelník
 Eloxované srovnávací pravítko
 Elektronické digitální zobrazení výšky

původní cena

242.274,00

ušetříte 56.284,00

185.990,00

Odprodej
výstavních
strojů!

da
Nová modelová řa
přichází!

Kč bez DPH

Srovnávací šířka 510 mm, Délka srovnávacího
stolu 2250 mm, Srovnávací pravítko 1150 mm,
Čtyřnožový hoblovací hřídel, Srovnávací stoly
současně odklopné, Šířka tloušťkování 504 mm,
Tloušťkovací výška 4–254 mm, Plynulá regulace
protahovací rychlosti 4–16 m/min, Tloušťkovací
stůl s vedením na 4 hřídelích

Současné odklápění srovnávacích stolů

Systém rychlé výměny hoblovacích nožů

6

Profesionální pravítko

Patentovaný systém přestavení
srovnávacích stolů

Upozornění: některé stroje mohou být vyobrazeny v nadstandartním provedení!

CZE

CZK.6

Nabídka SadY
Hranová svěrka 48

NOVINk a

Sevření pro tloušťku 10–48 mm, bezproblémové
nasazení a upnutí v každé situaci s vysokou
úsporou času, protiskluzné a povrch materiálu
nepoškozující pogumované čelisti, vhodné
i pro laminované povrchy, nepostradatelný pomocník obzvláště v malých
dílnách

-13%

12.0.084

4 Ks

původní cena 3.264,00
Kč bez DPH

2.835,00

Sada pro údržbu spirálového
hoblovacího hřídele Silent-POWER®,
vč. momentového šroubováku

NOVINk a

Profesionální podpěra

10x náhradní nůž HW, 10x náhradní upevňovací
šroub, momentový šroubovák, 5 Nm, odstraňovač
smoly 250 ml, mycí miska a čistící kartáček, v
praktickém nářaďovém kufříku

ovládání jednou rukou, max. zatížitelnost
70 kg, nastavitelná délka 1550–3100 mm,
výsuv po stisknutí až ke stropu, kloubově
uložená pogumovaná horní i spodní
patka (80 x 130 mm) umožňuje
použití i ve zkosených prostorách

400-106
Zaváděcí cena
Kč bez DPH

3.251,00

12.0.074
Zaváděcí cena
Kč bez DPH

NOVINk a

1.287,00

VIDEO online

jedINečNÉ - jedNOdUchá - PŘeSNá

Oboustranné úhlové
pravítko DGL 690

Řeší všechny problémy s pokosem!
Lze připevnit na každou formátovací pilu!

Posuvné dorazy na pravítkách
mohou být za pomoci stupnice
nastaveny až do 690 mm.

Elektronická úhlová šablona EGL 1350

Patentované dvojité pokosové pravítko značky Felder Vám umožní
pokosové řezy různě širokých obrobků pod kterýmkoli úhlem!

Příznivá
alternativa!

Posuvné dorazy na pravítkách mohou být za pomoci stupnice nastaveny
až do 1350 mm. Podle nastaveného úhlu máte pro délkovou kompenzaci
k dispozici noniové stupnice – díky nim můžete přesně nastavovat délku
obrobku i při úhlových řezech.

-21%
400-155
původní cena 14.601,00
Kč bez DPH

11.584,00
401-152
původní cena 22.678,00
Kč bez DPH

NeZaPOMeŇTe!

21.904,00

Objednejte si hned odpovídající upevňovací přípravek.
Upevňovací přípravek pro DGL 690 a EGL 1350

✗ ✓

Upevnění Felder, Felder Serie 6, 7, 700 do 03/2007
401-154
příznivá cena
Kč bez DPH

3.225,00

Upevnění Felder, „X-Roll“ od 03/2007
430-154
příznivá cena
Kč bez DPH

Funguje to jednoduše: na klávesnici intergrovaného
počítače úhlové šablony zadáte požadovaný celkový
úhel g, šířky obrobku A a B - odečtením zjistíte
nastavované hodnoty „a“ a „b“ a nastavíte pokosové
pravítko pro první a poté pro druhý řez!

2.038,00

Upevnění, Format-4, „Pro-Glide“
601-120
příznivá cena
Kč bez DPH

6.682,00

Upevnění pro značky všech výrobců na vyžádání!
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ZARUČENÁ KVALITA
Formátovací pily FELDER zaručují kvalitu a přesnost po mnoho let.

Speciální edice 2013
K 900 S Přesná formátovací
pila v plné výbavě:
Elektromotorické nastavení řezné výšky
Výkon motoru 7,5 PS (5,5 kW)
Řezná výška 133 mm
Nezávislá předřezová jednotka
Délka formátovacího stolu 3200 mm
Horní kryt okružní pily
Šířka řezu 1250 mm

271.287,00

ušetříte 83.297,00

187.990,00

Kč bez DPH

FE

Novinka:

Odsuvný horní
odsávací kryt

8

LDER

FE

10 LET
Z

á r
u k

na „X-Roll“, systém
formátovacích a
čepovacích stolů!

Upozornění: některé stroje mohou být vyobrazeny v nadstandartním provedení!

LDER

6 LET
Z

á r
u k

a

původní cena

jedinečných
cenách!
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Navštivte naše
předváděcí prostory
eří
a dny otevřených dv
a profitujte na

na „Easy-Glide“,
vedení náklopných
segmentů Felder!

RYCHLE - JEDNODUŠE - PŘESNĚ
K 700 S - Přesná formátovací pila pro moderní výrobu nábytku!

K 700 S Formátovací pila
Nyní krátkodobě v nadstandardní výbavě za akční cenu:
 Výkon motoru 7,5 PS (5,5 kW)
 Start hvězda/trojúhelník
 Digitální zobrazení naklopení pilové jednotky v ručním kole
 Jemně nastavitelné paralelní pravítko
 Předřezová jednotka s vlastním elektromotorem
 Délka formátovacího stolu 3200 mm

původní cena

198.994,00

ušetříte 44.004,00

154.990,00

Kč bez DPH

Otáčky pilového kotouče 4800 ot/min, Pilový kotouč Ø max. 315 mm,
Kotouč náklopný 90°–45°, Eloxovaný hliníkový formátovací stůl s přesným
lineárním vedením „X-Roll“, Šířka řezu 800 mm, Výložník 1500, Pokosové
pravítko výložníku 2600 mm

Nové řízené paralelní pravítko s
elektromotorickým polohováním:

Díky bezúdržbovému systému lineárního vedení s uložením kuličkového
oběžného vřetena je elektromotoricky poháněné paralelní pravítko
polohováno rychle a s přesností na desetinu milimetru.








Vysoce přesný, bezúdržbový pohon kuličkového oběžného vřetena
Nejvyšší bezpečnost práce díky rozpoznávání odporu a dvoum nouzovým vypínačům
Automatické rozpoznávání pozice s paměťovou funkcí
Automatická kompenzace řezné šířky
Kompenzace dle šířky zubů pilového kotouče
Programová paměť pro nejvyšší přesnost opakování
Paralelní pravítko odklopné po celé šířce řezu

Doplatek Elektromotorické polohování paralelního pravítka

68.370,00
Kč bez DPH

Novinka

Ovládací panel Felder –
intuitivní a přehledný

Ovládací panel vás informuje včas o všech údajích
paralelního pravítka. Na přehledném ovládacím poli
zadáte rychle a jednoduše požadované rozměry,
ušetříte čas a zvýšíte tak svoji produktivitu.
Upozornění: některé stroje mohou být vyobrazeny v nadstandartním provedení!
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STaNdard beZ kOMPrOMISU

Nová formátovací pila kappa 400 x-motion - přesvědčující ve všech parametrech.

kappa 400 x-motion
Formátovací okružní pila
 Pravítko výložníku s „digi-compensation“
 Pilová jednotka s nulovým bodem naklápění
 Volba ovládání 3 nebo 5 os
 Databáze nástrojů s kapacitou až 99 nástrojů
 99 programovacích míst
 Zásobník pro 5 pilových kotoučů
 Odsuvný horní odsávací kryt
Nyní krátkodobě v nadstandardní výbavě za akční cenu:
 Výkon motoru 7,5 PS (5,5 kW)
 Předřezová jednotka
 Formátovací posuvný stůl 2800 mm

původní cena

413.109,00

ušetříte 88.119,00

324.990,00

Kč bez DPH

„digi-compensation“:
Digitální odečet polohy
posuvného dorazu s
automatickou délkovou
kompenzací

Odsuvný horní odsávací
kryt Standard

(Na přání)

Řezná délka 2500 mm, Řezná šířka 1250 mm, Řezná výška 133 mm,
Výložník 1500 mm, Pilová jednotka náklopná 90°–45°, Elektromotorické
výškové a úhlové přenastavení s digitálním zobrazením polohy

3 typy výložníku
na výběr: s úhlovou
šablonou, s uložením
„X-Roll“ nebo s paralelogramovou konstrukcí

Zásobník pro 5
pilových kotoučů

(Na přání)
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CZE

CZK.6

www.format-4.cz
Ovládání z TFT barevného
dotykového displeje
LCD dotykový displej umožňuje uživateli dotykem
prstu snadnou a přehlednou volbu všech zobrazených
automatických funkcí. Na základní ploše jsou pomocí
symbolů přehledně a srozumitelně zobrazeny všechny
osy, databáze nástrojů a ostatní další funkce.

NOVINka

Předřezová jednotka
stavitelná ve dvou osách

– Pohodlné výškové a stranové polohování předřezového
kotouče z ovládacího panelu.
– Parametry předřezového kotouče lze v nástrojové
databance uložit k příslušnému hlavnímu kotouči.
Při následném vyvolání tohoto kotouče se poloha
předřezového kotouče automaticky přenastaví do
příslošné pozice.

O

R M AT
-4

F

(Na přání)

6 LET
á R
U K

A

Z

na „Easy-Glide“,
vedení náklopných
segmentů Felder!

O

R M AT
-4

F

Vedení náklopných
segmentů „Easy-Glide“
se 6 letou zárukou

10 LET
á R
U K

A

Z

na „X-Roll“, systém
formátovacích a
čepovacích stolů!

Systém vedení formátovacího stolu „X-Roll“ se
zárukou 10 let
CZK.6

CZE

Upozornění: některé stroje mohou být vyobrazeny v nadstandartním provedení!

VIDEO online
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MnoHostrAnnost,
Která
sI
Vás
ZísKá
Přesnost, výkon, mnohostrannost a komfort obsluhy - vše soustředěno v jednom místě!
HAMMer F3
Frézka s náklopným hřídelem
 Masivní stoly a agregáty z šedé litiny!
 Novinka: Systém opakované aretace
frézovacího pravítka na přání
Nyní krátkodobě v nadstandardní výbavě za akční cenu:
 Výkon motoru 5,5 PS (4,0 kW)
 Přepínač směru otáčení

původní cena

74.717,00

ušetříte 16.727,00

57.990,00
Kč bez DPH

Frézovací hřídel náklopný od –5° do 45°, Čepovací stůl 800 mm,
Frézovací pravítko 220 pro nástroj o max. průměru 220 mm

Felder F 500
Frézka s náklopným hřídelem
 Frézovací hřídel náklopný od –5° do 45°
 Naklápění hřídele směrem dozadu!
 Frézovací pravítko Profi 220
Nyní krátkodobě v nadstandardní výbavě za akční cenu:
 Výkon motoru 5,5 PS (4,0 kW)
 Výsuvná podpěra pro frézovací stůl
 upevňovací lišty pro prodloužení stolu frézky
 2x Prodloužení posuvného stolu z hliníku (01.2.140)

původní cena

94.050,00

ušetříte 17.060,00

12

76.990,00
Kč bez DPH

CZE

CZk.6

Felder F 700 Z „power-drive“
Frézka s náklopným hřídelem
 Rychlovýměnný systém frézovacího hřídele
 Systém opakované aretace pro naprostou přesnost
Nyní krátkodobě v nadstandardní výbavě za akční cenu:
 Výkon motoru 5,5 PS (4,0 kW)
 Přepínač směru otáčení
 Elektromotorické výškové nastavení frézovacího hřídele.
 Elektronické zobrazení polohy výšky frézovacího hřídele
(„Power-Drive“)

ušetříte 35.282,00

112.990,00

Kč bez DPH

LDER

FE

10 LET
á R
u k

Z

Frézovací hřídel náklopný od –5° do 45°, Ruční kolo s digitálním
odečtem pro naklopení frézovacího hřídele, Frézovací pravítko
240 pro nástroj o průměru max. 230 mm, Frézovací pravítko se
systémem opakované aretace, Vodící lišty frézovacího pravítka z
eloxovaného hliníku, Otvor ve frézovacím stolu 320 mm, Čepovací
stůl 1000 mm, Systém spodního odsávání

FE

na „X-Roll“, systém
formátovacích a
čepovacích stolů!

LDER

6 LET
Z

á R
u k

a

148.272,00

a

původní cena

VIDEO online

na „Easy-Glide“,
vedení náklopných
segmentů Felder!

ForMAt-4 profil 45
Frézka s náklopným hřídelem





Elektromotorické výškové nastavení hřídele
Elektromotorické nastavení úhlu naklopení 90° až 45°
Rychlovýměnný systém frézovacího hřídele
Čepovací stůl

Nyní krátkodobě v nadstandardní výbavě za akční cenu:
 Výkon motoru 7,5 PS (5,5 kW)
 Čepovací stůl 1300 mm, eloxováno
 Elektromotorické výškové nastavení hřídele
 Rychlovýměnný systém frézovacího hřídele
 Frézovací pravítko 250 pro max. průměr nástroje 250 mm
 Eloxované vodící plochy frézovacího pravítka

Kč bez DPH

R M aT

10 LET
a

Z

á R
u k

na „X-Roll“, systém
formátovacích a
čepovacích stolů!
CZk.6

CZE

O

R M aT
-4

O

-4

F

ušetříte 60.467,00

200.990,00

6 LET
Z

á R
u k

a

261.457,00

F

původní cena

na „Easy-Glide”,
vedení náklopných
segmentů Format-4!

upozornění: některé stroje mohou být vyobrazeny v nadstandartním provedení!
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Ideální pár strojů
Nejen jako řešení do stísněných prostorů.

AD 741 „Power-Drive“
Kombinovaná srovnávací a tloušťkovací frézka
 Současné odklápění srovnávacích stolů
 Extrémně místošetřící konstrukce srovnávacího pravítka
 Systémový hoblovací hřídel Felder (Výměna hoblovacích nožů během několika vteřin!)
 Patentované prizmové vedení pro nastavení polohy srovnávacích stolů zabezpečuje nejvyšší přesnost
 4 vřetena s lichoběžníkovým závitem (pro vysoké zatížení při každodenním nasazení, bez kompromisů)

Elektromotorické přestavení protahovacího
stolu „Power-Drive“

Nyní krátkodobě v nadstandardní výbavě za akční cenu:
 Výkon motoru 5,5 PS (4,0 kW)
 Eloxované srovnávací pravítko
 Čtyřnožový hoblovací hřídel
 Elektromotorické výškové přestavení tloušťkovacího stolu
 Elektronické digitální zobrazení výšky

původní cena

193.718,00

ušetříte 38.728,00

154.990,00

Srovnávávací šířka 410 mm, Délka srovnávacího stolu 2000 mm,
Srovnávací pravítko 1150 mm, Tloušťkovací výška 404 mm

Prostor extrémně šetřící konstrukce
14

Systém rychlé výměny hoblovacích nožů

Kč bez DPH

e
Všechny hoblovací stroj
ým
rovněž i se sirálov
m
hoblovacím hřídele
®
Silent-POWER !

FE

LDER

6 LET
a

Z

á r
u k

na „Easy-Glide“,
vedení náklopných
segmentů Felder!

KF 700 S Professional
Formátovací pila se spodní frézkou

254.233,00

ušetříte 54.243,00

199.990,00

Kč bez DPH

a

á r
u k

na „X-Roll“, systém
formátovacích a
čepovacích stolů!

Nyní krátkodobě v nadstandardní výbavě za akční cenu:
 Výkon motoru 5,5 PS (4,0 kW)
 Řezná šířka 1250 mm
 Předřezová jednotka s vlastním motorem
 Formátovací posuvný stůl 2800 mm
 Výložník 1500 mm

původní cena

LDER

10 LET

Rychlovýměnný systém frézovacích hřídelů
Frézovací pravítko se systémem opakované aretace
Eloxovaný hliníkový formátovací stůl s přesným lineárním vedením „X-Roll“
Vedení náklopných segmentů „Easy-Glide“

Z






FE

Rychlovýměnný systém
frézovacího hřídele

Řezná výška 104 mm, Naklopení pilové jednotky
90°–45°, Pravítko výložníku 2600 mm, Vodící lišty
frézovacího pravítka z eloxovaného hliníku

Frézovací pravítko se
systémem opakované
aretace

Formátovací pila s velkým výložníkem
CZK.6

CZE

Frézka s extrémně velkou ložnou plochou

Upozornění: některé stroje mohou být vyobrazeny v nadstandartním provedení!
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eXtrÉMnĚ KoMpAKtní

... pro profesionální nároky při nejlepším poměru cena/výkon.

B3 winner Comfort
Formátovací pila se spodní frézkou
 Ideální do malých pracovních prostorů!
 Extrémní úspora místa
 Rychlé a pohodlné přestavení!
 Masivní stoly a agregáty z šedé litiny
 Vysoký komfort obsluhy
Nyní krátkodobě v nadstandardní výbavě za akční cenu:
 Výkon motoru 4,0 PS (3,0 kW)
 Pravítko výložníku 1300 mm
 Formátovací stůl 2000 mm
 Výložník 1100
 úhlová šablona výložníku

původní cena

134.573,00

ušetříte 26.583,00

107.990,00

Kč bez DPH

Plynule stavitelná řezná šířka 800 mm, kotouč
náklopný 90°–45°, Frézovací pravítko „220”

C3 31 Comfort
Kombinovaný stroj
 Masivní stoly a agregáty z šedé litiny
 Systém rychlé výměny hoblovacích nožů
 Rychlé přestavení
 Novinka: Systém opakované aretace
frézovacího pravítka na přání









Výkon motoru 4,0 PS (3,0 kW)
Formátovací stůl 2000 mm
Výložník 1100
Pravítko výložníku 1300 mm
Srovnávací šířka 310 mm
Délka srovnávacích stolů 1400 mm
3 nožový hoblovací hřídel s přednastavením
Srovnávací pravítko náklopné 90°–45°

původní cena

168.654,00

ušetříte 32.664,00

135.990,00

Kč bez DPH

Srovnávací šířka v mm 310 mm, Synchronní podávací rychlost 6,5 m/
min, frézka, 4 otáčky: 3000/6000/8000/10.000 ot/min, Pravý a levý
chod frézky, Naklopení pilového kotouče 90°–45°

VIDEO online
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CZE

CZk.6

FleXIBIlní poMoCníK
např.: Pásové pily koncernu FELDER

FB 610 pásová pila
3x 400 V, Masivní konstrukce (Ø 610 mm),
Výkon motoru 5,0 PS (3,6 kW), Řezná výška 400 mm, Řezná šířka 575 mm, Velikost
stolu 560 x 860 mm

noVInKA

původní cena

62.257,00

ušetříte 3.267,00

58.990,00

VčetnĚ

.001
prodloužení stolu 01.1
, 25 mm)
2 pilové pásy (10 mm
5
13.7.6210 + 13.7.622

Kč bez DPH

FB 510 pásová pila
3x 400 V, Masivní vodící kola (Ø 500 mm),
Výkon motoru 4,0 PS (3,0 kW), Řezná výška
410 mm, Řezná šířka 480 mm, Velikost stolu
500 x 640 mm

noVInKA

44.490,00

13.0.011
Pokosové pravítko
Na přání

Kč bez DPH

n4400 pásová pila
3x 400 V, Masivní vodící kola (Ø 440 mm),
Výkon motoru 4,0 PS (3,0 kW), Řezná výška
315 mm, Řezná šířka 420 mm, Velikost stolu
420 x 575 mm

původní cena

37.319,00

ušetříte 2.329,00

34.990,00

VčetnĚ

3 pilové pásy

(6, 10, 19 mm)
0+
13.7.3406 + 13.7.341
13.7.3420

Kč bez DPH

VIDEO online

upozornění: některé stroje mohou být vyobrazeny v nadstandartním provedení!
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PERFEKTNÍ OPRACOVÁNÍ HRAN

Nejjednodušší ovládání - kompaktní, místo šetřící konstrukce - senzační výsledky.

G 580 Olepovačka

s předfrézovací a rožkovací jednotkou
 Tloušťka hranovacího materiálu 0,4–5,0 mm (Na přání 8 mm)
 Ovládací panel s LCD displejem a klávesnicí
 Předfrézovací jednotka s dvěma protiběžnými
frézami s diamantovým ostřím
 Manuální nastavení pracovních jednotek
 Tloušťka obrobku 8–60 mm
 Rychlost posuvu 11 m/min
 Rožkovací jednotka
 3 volná místa pro volitelné finišovací jednotky

původní cena

747.942,00

ušetříte 76.952,00

670.990,00

Kč bez DPH

Zaoblovací jednotka

G 500 Olepovačka hran







Tloušťka hranovacího materiálu 0,4–5,0 mm
Ovládací panel s LCD displejem a klávesnicí
Manuální nastavení pracovních jednotek
Tloušťka obrobku 8–60 mm
Rychlost posuvu 11 m/min
3 volná agregátová místa

původní cena

360.942,00

ušetříte 38.952,00

321.990,00

Kč bez DPH

Upozornění: některé stroje mohou být vyobrazeny v nadstandartním provedení!
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CZE

CZK.6

Olepovačky hran koncernu Felder.
10 modelů pro každé použití.

G 580

G 570

G 560

G 500

G 460

G 400

G 330

G 300

P 200/G 200

G 460 Olepovačka hran
Předfrézovací jednotka








Tloušťka hranovací pásky 0,4–3,0 mm
Ovládací panel s LCD displejem a klávesnicí
Předfrézovací jednotka s dvěma protiběžnými frézami s diamantovým ostřím
Manuální nastavení pracovních jednotek
Výška obrobku 8–45 mm
Rychlost posuvu 9 m/min
2 volná agregátová místa
(Rádiusové nebo plošné cidliny, Nástřik leštících roztoků)

původní cena

438.342,00

ušetříte 51.352,00

386.990,00

Kč bez DPH

Předfrézovací jednotka

Individuální možnosti výbav G 460

Předfrézovací
jednotka

CZK.6

CZE

Přivádění hranovací
pásky či nákližku

Nanášecí váleček
a lepicí jednotka

Volby výbav pro volná agregátová místa

Odstřihávací nůžky Pneumatické předkapování (odstřižení
hrany z návinu)

Přítlačná jednotka

Kapovací jednotka

Frézovací jednotky
pro ofrézování s
úkosem či rádiusem

Profilové cidliny

Plošné cidliny

Lešticí jednotka

19

CNC PRO VŠECHNY, JAK CENOU, TAK VÝKONEM
úvod do CNC obrábění

Přesná CNC technologie
na pouhých 2,5 m²









Příznivý poměr ceny a výkonu
Minimální náročnost na prostor
Šetrný způsob posouvání dílců
Neomezená délka obrobku díky nekonečnému přepravnímu zařízení obrobků
Šířka obrobků do 920 mm
Inovativní technická řešení
Nejjednodušší, intuitivní programování a obsluha
Osvědčené řízení a software s visačkou Format-4

původní cena

859.011,00

ušetříte 85.021,00

773.990,00

Kč bez DPH

Novinka

Model c-express 920 má minimální
potřebu místa - pouze 1,9 m x 1,3 m
resp. zhruba 2,5 m². S těmito rozměry
se určitě vejde i do nejmenší dílny.

VIDEO online

Šířka obrobků od 70
do 920 mm

20

Nekonečné přepravní
zařízení obrobků

Technologie měření nejnovější generace

CNC vrtací a frézovací hlava

Vyfrézování jakýchkoliv obrysů a tvarů

Upozornění: některé stroje mohou být vyobrazeny v nadstandartním provedení!

CZE

CZK.6

Zázračná
úspora místa!

Profesionální olepovačka hran Felder zabere na délku necelé dva metry.

Novinka

G 330
Olepovačka hran










Tloušťka hranovací pásky 0,4–3,0 mm
Výška obrobku 10–45 mm
Podávací rychlost 8,0 m/min
Zásobník na lepidlo
Článkový dopravník
Kapovací jednotka
Ofrézování rádiusu, do roviny či s úkosem
Vysokofrekvenční motory
Jedno volné místo pro plošné
cidliny nebo leštící jednotku

původní cena

257.613,00

ušetříte 25.623,00

231.990,00

Kč bez DPH
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Kapovací jednotka

CZK.6

CZE

Frézovací začišťovací
jednotka

Plošné cidliny

Výškové nastavení horního přítlačného
trámce se provádí masivní ovládací
pákou. Nastavená hodnota se pohodlně
odečítá na velké přehledné stupnici.

Zásobník tavného granulovaného lepidla o obsahu
1,2 kg se vnitřní stranou pokrytou teflonem. Nanášení lepidla jemně stavitelným nanášecím válečkem.
Upozornění: některé stroje mohou být vyobrazeny v nadstandartním provedení!
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VAŠE
NOVÁ
DÍLNA
NA
VÝROBU
KORPUSŮ
Automatizovaná nebo manuální. Nyní krátkodobě za speciální cenu kompletního vybavení dílny.
KORPUSOVÝ BALÍČEK 1
Manuálně pomocí ...

+

FELDER K 900 S

FELDER G 330

více na straně 8

více na straně 21

Formátovací okružní pila

Olepovačka hran

KORPUSOVÝ BALÍČEK 2
Automatizovaně pomocí ...

+

FELDER K 900 S

FELDER G 330

více na straně 8

více na straně 21

Formátovací okružní pila

Olepovačka hran

Extrémní produktivita v
moderní výrobě korpusů.

1

2

3

Návrh pomocí programu „Flash 3D“

Přířezy a formátovací řezy

Obrábění dílců na CNC

22

CZE

CZK.6

www.felder-group.cz

Bližší informace získáte u
svého obchodního poradce!
Za speciální cenu
kompletního
v ybavení dílny
K 900 S + G 330 +
FD 921

+

0
původní cena 670.527,0

00
,
0
512.97

FELDER FD 921

Kolíkovačka
Nyní krátkodobě v nadstandardní výbavě za akční cenu:
 Bajonetové upínání vrtáků - rychloupínka (15.0.310)

ušetříte 157.557,00
Kč bez DPH

Výkon motoru 2,0 PS (1,5 kW), Max. hloubka vrtání 70 mm

Za speciální cenu
kompletního
v ybavení dílny
K 900 S + G 330 +
c-express 920

+

,00
původní cena 1.387.911

00
,
0
1.193.97

FORMAT-4 c-express 920

ušetříte 193.941,00

CNC vrtací a frézovací centrum

Kč bez DPH

více na straně 20

4

5

Olepovačky

Hotový výrobek získaný během neuvěřitelně krátké doby výrobního cyklu!

CZK.6

CZE
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MoBiLNÍ oDSavaČE
výměna odpadních pytlů v extrémně krátkém čase – do 15 vteřin!
FELDER aF 22 - JEDNoDUCHÉ - koMFoRTNÍ - RYCHLÉ

NoviNk a

AF 22

Závěsný 401-257
příznivá cena
Kč bez DPH

20.098,00

S 01

AF 14

AF 22

AF 22

AF 22–200

příznivá cena
Kč bez DPH

původní cena 11.610,00
Kč bez DPH

příznivá cena
Kč bez DPH

příznivá cena
Kč bez DPH

příznivá cena
Kč bez DPH

501-180

SET-HA12-11

4.767,00

10.707,00

Odsávací hrdlo Ø mm
Sací výkon (m³/h)
Zásobník
Rozměry v mm (d x š x v)

Automatické rozběhové zařízení pro
jeden stroj Vhodné pro všechny dřevoobráběcí stroje

s max. výkonem motoru 4 kW. Díky automatickému
rozběhovému zařízení se Váš odsavač automaticky spustí
4 s po spuštění vašeho dřevoobráběcího stroje
Připojení dřevoobráběcího
stroje

pojízdný 401-256

odsavače, spíná
" Připojení
se po 4 s po spuštění vašeho dřevoobráběcího stroje

!
$

Standard 401-258

25.516,00

401-260

22.936,00

S01

AF 14

AF 22

AF 22–200

100
950
100 l
720 x 380 x 1670

140/120+80
2350
200 l
960 x 570 x 2015

120/80 nebo 160
3100
400 l
1300 x 580 x 2150

200
3100
400 l
1300 x 580 x 2150

Automatické
rozběhové zařízení
pro 1–8 strojů

Odložená doba doběhu 10 s

Rídící automatika pro
odsávání až 8 strojů nebo
8 posuvných uzávěrů

objednejte nyní současně:
Snímací cívka pro automatické rozběhové zařízení
Napojení strojů na automatické rozběhové zařízení,
Pro každý stroj je zapotřebí jedna snímací cívka

02.0.346
původní cena 400,00
Kč bez DPH

-14%

1x 230 V, sepnutí po
4 s od spuštění vašeho
dřevoobráběcího stroje

25.516,00

323,00

Rozbočka pro odsávání

s přípojkou hadice - Ø 120/120/80 mm.
Hrdlo Ø 80 mm lze uzavřít pomocí uzávěru

1x 230 V,

# stále k dispozici
500-01-005
původní cena 3.633,00
Kč bez DPH

24

2.928,00

-19%

02.0.340
původní cena 2.061,00
Kč bez DPH

1.780,00

02.0.345
původní cena 7.471,00
Kč bez DPH

6.940,00

500-133
původní cena 2.594,00
Kč bez DPH

-11%

2.319,00
CZE

CZK.6

FiLTRaČNÍ JEDNoTkY

Filtrační jednotky Felder jsou rozhodujícím faktorem pro Vaše zdraví. Hodnota
zbytkového prachu ve vzduchu, který dýcháte v dílně, činí méně než 0,2 mg/m³!
Toto zajišťují filtrační prvky (prachová třída M) a ventilátor na výstupní straně
filtrační jednotky. Mobilní odprašovací jednotka, GS a BG test

NoviNk a
NoviNk a

RL 125

RL 160

původní cena 61.894,00

52.990,
ušetříte 8.904,00

00

Kč bez DPH

RL 200

původní cena 82.018,00

69.990,
ušetříte 12.028,00

Odsávací hrdlo Ø mm
Sací výkon (m³/h)
Zásobník
Rozměry v mm (d x š x v)

akČNÍ CENa
již od 1 m délky!

00

původní cena 123.711,00

105.990,
ušetříte 17.721,00

Kč bez DPH

Zaváděcí cena
na vyžádání!

RL 160

RL 200

RL 250

RL 300

125
1900
200 l
996 x 790 x 1940

160
3200
400 l
1660 x 820 x 1940

200
4000
400 l
1775 x 898 x 2005

250
5000
500 l
2640 x 1140 x 2260

300
6000
500 l
2640 x 1140 x 2260

Vysoká pružnost a průhlednost
0,7 mm Tloušťka stěny
Vysoká odolnost proti vzplanutí dle DIN 4102 B1
Naftě a benzinu odolné
Bez halonů a změkčovadel
Při uzemnění spirály vodivý dle BGI 739
Tepelná odolnost –40 °C do +100 °C

Obj. č.

Ø

původní cena

02.0.405

50

368,00

02.0.408

80

387,00

02.0.410

100

484,00

02.0.412

120

541,00

02.0.414

140

658,00

02.0.416

160

742,00

nyní jen

281,00
294,00
372,00
410,00
501,00
565,00
Kč bez DPH

CZE

Zaváděcí cena
na vyžádání!

Kč bez DPH

Průmyslové provedení odsávací hadice H/SE,
vysoce výkonné provedení
-

RL 300

RL 125

H/SE odsávací hadice zvyšují výkon vašeho
odsavače až o 40 %! Ceny za běžný metr.
CZK.6

00

RL 250

vysoká odolnost
proti přetržení,
nehořlavá

Pytle na třísky

Nové, protržení odolné
odpadní vaky ve vysoce
kvalitním provedení pro
vícenásobné použití!

až o

10 ks pro S01, AF 10
(Ø 410 x L 1150)

10 ks pro
RL 125/160/200
(Ø 740/630 x
L 1300)

02.2.013
původní cena 257,00
Kč bez DPH

02.0.036
původní cena 658,00
Kč bez DPH

10 ks pro AF 22, AF 14
(Ø 541 x L 1300)

10 ks pro RL 250/300
(Ø 1200+500 x L 1300)

02.1.015
původní cena 406,00
Kč bez DPH

02.0.037
původní cena 694,00
Kč bez DPH

205,00
334,00

-22%

515,00
566,00
25

-X X%

Sada dlát s korkovou
rukojetí, 6 dílná

6, 10, 13, 16, 20, 26 mm, ostří z
vysokopevnostní legované nástrojové
oceli, 2/3 celkové délky čepele tvrzeny na 62° Rockwell, rukojeť leštěna do
vysokého lesku, protikorozní ochrana
životnímu prostředí neškodícími látkami. Včetně krytu ostří, Ergonomicky
tvarovaná rukojeť snižující únavu
rukou, odolná proti proklouznutí díky
korkovým komponentům

PROFI SD 13 – vlhkoměr
se senzorovým snímačem

Libovolný počet měření bez porušení
povrchu, Hloubka měření do 13 mm

Měřte absolutně
bez poškození!
12.0.041
původní cena 7.436,00
Kč bez DPH

5.134,00

12.1.055
původní cena 2.554,00
Kč bez DPH

2.167,00

-X X%

Sada dlát

Čepele z vysoce jakostní ušlechtilé oceli,
rukojeť z ušlechtilého masivního dřeva!
Dřevěná kazeta se 6 ks dlát. Šířka ostří
6, 10, 12, 16, 20 a 26 mm

Ideální transportní pomůcka
Pro tloušťky desek od
10 mm do 80 mm

✗

-31%

✓

1.289,00

-19%

Dřevěná kazeta s HS přesnými dlabacími vrtáky
Ø 8, 10, 12, 14, 16 mm, HS Kvalita

olepovačka pro
ruční lepení hran

✗
✓

 Tloušťka pásky 0,5–3,0 mm
i pro křivkové dílce!
– Flexibilní ruční olepovačka se zásobníkem na lepidlo pro stacionární a mobilní
použití při montážních pracích
– Olepovačka ForKa ECO na ruční lepení
hran je vhodná jak pro rovné hrany
obrobků, tak i pro zakřivené obrobky s
konkávním nebo konvexním tvarem hran
– Lepení hran ABS, PVC a dýhy
– Podle druhu nalepované hrany je možný
minimální vnitřní poloměr od 25 mm
– Nastavení stupnice pro tloušťku hrany
– Rychlá připravenost k použití díky
systému rychloohřevu
– Flexibilita díky použití tavného
lepidlového granulátu
– Jemně nastavitelné dávkování
lepidla

06.2.101
původní cena 3.199,00
Kč bez DPH

-32%

2.166,00
Sada vykružováků

13ti dílná sada bimetalových
vykružováků o Ø 19, 22,
29, 35, 38, 44, 51, 57 a
68 mm, 2 ks výměnných stopek, 3 ks centrovacích vrtáků,
vše v praktickém hliníkovém
kufříku

etně
Nyní krátkodobě vč
2 ks podtlakových
upínáků zdarma!

34.290,00
26

2.036,00

Provedení SP v kvalitě Premium, Pro vrtání otvorů bez
otřepů, pro přesné neprůchozí otvory, pro otvory na
krajích dílce, pro vrtání šikmě orientovaných otvorů, pro
měkké i tvrdé dřevo,, Užitečná délka 60 mm, Celková
délka 90 mm, Stopka 8 a 10 mm, v dřevěné kazetě, Ø
15, 20, 25, 30, 35

1.896,00

ForKa ECO -

SET-HA12-1
16.1.009 + 2x 400-095
původní cena 48.839,00
Kč bez DPH

12.0.090
2 ks držáky desek
původní cena 2.161,00
Kč bez DPH

Sada přesných vrtáků Wave Cutter®
s vlnovým výbrusem, HW

06.0.081
původní cena 2.328,00
Kč bez DPH

12.0.055
původní cena 1.517,00
Kč bez DPH

2 ks
SADA

-30%
06.0.084
původní cena 1.871,00
Kč bez DPH
VIDEO online

1.625,00

-13%

www.felder.cz

BEST-SELLER

F-38

Prostorové naklápění, 3 pogumované podávací rolny, 8 podávacích rychlostí (3,2/6,3/
8,3/12,5/16,7/25,0/32,0/63,0 m/min),
Hmotnost 59 kg
05.0.010
3x 400 V
příznivá cena
Kč bez DPH

16.228,00

H 32

F-48

... lehký pro
menší frézky!

Podavač pro
průmyslové provozy

Jednoduché naklápění, 3 poháněné rolny
Ø 80 mm, Šířka 30 mm, 4 podávací rychlosti 3,4/7/8/15 m/min, Hmotnost 32 kg

Prostorové naklápění, 4 pogumované
podávací rolny, 8 podávacích rychlostí
(3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/
25,0 m/min), Hmotnost 67 kg

501-05-009
1x 230 V, 50 Hz
příznivá cena
Kč bez DPH

05.0.006
3x 400 V
příznivá cena
Kč bez DPH

10.294,00

20.639,00

NaBÍDka SaDY

4 různé velikosti svěrek
à 8 kusů

Lis PLANO k lepení
a klížení, montáž na
stěnu

12.0.087
původní cena 2.086,00
Kč bez DPH

představuje řešení nejednoho
problému souvisejícího s lepením
a klížením. Potřebuje jen málo
místa, protože se montuje na
stěnu. Lepicí a klížicí lis vytváří
svislý a vodorovný tlak, je zárukou rovnoměrného rozprostření
lepidla a zabraňuje popraskání
během samotného lepicího procesu. Díky lepicímu tlaku 800 kp
je tento lepicí a klížicí lis zcela
srovnatelný s běžnými hydraulickými lisy. Maximální upínací
šířka činí 12 mm až 120 mm.
Maximální výšky se dosáhne
při 1000 mm. Délka obrobku
nehraje v tomto případě žádnou
roli, protože stěnu pro lepení lze
libovolně rozšířit.

9.392,

00

CZE

-26%

Dřevěné svěrky

Snadné přiložení i na oblých hranách
obrobku, Velmi malá vlastní váha,
Plynulá regulace tlaku prostřednictvím
páky s výstředníkem
12.0.06110
10 ks Rohové stahováky
původní cena 2.287,00
Kč bez DPH

1.803,00

12.0.06210
10 ks Přídavné upínací čelisti
původní cena 1.096,00
Kč bez DPH

12.1.030
původní cena 3.225,00
Kč bez DPH

2.890,

-11%

1.332,00

900,

00

SET-HA12-8 4 ks Rozměr: 600 x 120
SET-HA12-9 4 ks Rozměr: 1000 x 120

00

původní cena 1.697,00
Kč bez DPH

65

1.776,00 Kč bez DPH
2.296,00 Kč bez DPH

Prodloužení možné
až na 1000 mm

Upínací čelisti pogumované, rozsah nastavení:
min. 230 mm až max. 1000 mm

!12.0.070

S upínacím ramenem
z vysoce kvalitní
temperované litiny
a s oboustranně
rýhovaným profilem,
Pozinkovaný profil i
šroub, Ergonomicky
tvarované dřevěné
madlo

SET-HA12-7
4 ks, Rozměr: 250 x 100
Kč bez DPH

Korpusový svěrák 1000 mm
1 ks Podélník 1000 mm

Profesionální
ztužidla

-13%

Objednejte současně!

Doporučená sestava - viz. vyobrazení:
1x SET-HA12-3 ......... 2 ks Nástěnná kolejnice 1000 mm + 3 ks Podélník 1000 mm
1x 12.1.030 ............ 1 ks Podélník 1000 mm

CZK.6

1.545,00

10 kS SaDa

e
2 ks Nástěnná kolejnic
+ 3 ks Podélník
SET-HA12-3
12.3.030 + 12.1.030
původní cena 10.501,00
Kč bez DPH

4 kS SaDa

Sada pro rámová
spojení

mm

1.289,00

Prodloužení pro korpusový svěrák

!
"

-24%

"12.0.071

původní cena 811,00
Kč bez DPH

670,00
27

Průmyslová řada pilových kotoučů FELDER.
Správný pilový kotouč v nejvyšší kvalitě pro každé použití.

B

B

10°

15°

25°

15˚

až o

až o

-27%

20˚

d

-34%

Silent-POWER Pilové kotouče pro jemný řez

K omítání a rozmítání masivních dřev podélně k vláknu dřeva
nebo k drážkování a čepování rovněž v podélném směru

Pro formátovací a pokosové řezy masivního dřeva a formátovací
řezy povrstvených deskových materiálů, plastových desek, akrylátového skla, svazků dýh

Podélné řezání: exotické dřevo, tvrdé dřevo, měkké dřevo
Příčný řez: měkké dřevo
Další použití pro: tvárnice Ytong

Obj. č.
03.01.30014
03.01.31514
03.01.35016
03.01.40028

Ø

B

ø

300
315
350
400

3,4/2,2
3,4/2,2
3,7/2,5
4,0/2,8

30
30
30
30

895,00
1.239,00
900,00
1.483,00 1.081,00
1.754,00 1.275,00
1.212,00

03.03.25060
03.03.30072
03.03.31572

JaPoNSkÉ RUČNÍ PiLY

řežou „tahem“, díky čemuž může být pilový list proveden
jako obzvlášť tenký. Díky tenkému pilovému listu dosahují za
vynaložení nevelké síly mimořádně přesných řezů, přičemž se tím
v neposlední řadě ještě zvyšuje samotná životnost pilové listu
Ryoba - ruční pila !"
Kombinovaná pila s trapézovými zuby pro příčné řezy a trojúhelníkovými zuby pro podélné řezy. Univerzální do dílny i na montáž,
ideální i pro čepové spoje
Douzuki - ruční pila #$%
Pila se hřbetem a velmi jemným ozubením pro
odsazovací řezy a extrémně přesné spoje.
Ideální pro cinkové spoje.

Nejvyšší kvalita řezu při formátování a zkracování Použitelné pro
masivní dřeva, překližky, MDF, plast a dýhou povrstvené desky.
Díky strmému úhlu zubu 38° jsou řezné síly mnohem nižší

vění
absolutní redukce ch
díky konstrukci zubu

B

ø

WZ původní cena nyní jen

250
300
315

3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2

30
30
30

Z60 1.565,00 1.135,00
Z72 2.052,00 1.352,00
Z72 2.079,00 1.378,00

Obj. č.
03.04.30090
03.04.31590

Ø

B

ø

WZ původní cena nyní jen

300
315

3,2/2,2
3,2/2,2

30
30

Z90 2.838,00 1.865,00
Z90 2.865,00 1.894,00

Kč bez DPH

Obj. č.

!12.1.006
"12.1.005
#12.1.007
$12.1.003
%12.1.004
&12.1.008
/12.1.009
(12.1.010
)12.1.002

sklopná

Kč bez DPH

Cd

BL

SB

ŠL

V

590

240

0,80*

0,5

83

565

240

0,80*

0,5

70

550

240

0,44

0,3

58

897,00

722,00

390

150

0,44

0,3

56

715,00

565,00

570

240

0,44

0,3

70

455

270

0,85

0,6

60

575

250

0,75

0,5

57

750

350

1,3

0,9

415

180

0,2

0,2




původní cena

nyní jen

768,00

645,00

1.326,00

1.486,00
644,00



-32%

1.184,00
436,00
1.081,00

54

1.006,00

849,00

52

955,00

823,00
Kč bez DPH

až o

*

!
"

1.081,00

1.326,00

*Příčný řez 0,80, Podélné řezání 0,75

Kataba - ruční pila &/(
Pila bez hřbetu, pro přesné řezání a hluboké řezy. Pružný list
umožňuje řezání i na velmi obtížně přístupných místech.

NoviNk a

#
$
%

&
/

)

všechny pily
s pilovým
listem!

Kugihiki - ruční pila )
Pila bez hřbetu, díky čemuž je zajištěno naprosto čisté
zaříznutí např. kolíčků.

Výkon motoru 0,75 PS/560 W,
Vyložení 165 mm, Sklíčidlo
3–16 mm, Upnutí MK 2,
Hloubka vrtání 80 mm,
12 rychlostí otáčení, Otáčky
180–2740 ot./min, Výška
1630 mm, Velikost stolu 254 x
254 mm, Hmotnost 63 kg

d

2°

Silent-POWER Pilové kotouče pro
povrstvené materiály

Ø

Obj. č.

Kč bez DPH

Nr.1 Sloupová vrtačka DS 80

-34%

Příčný řez: ušlechtilé dřevo, exotické dřevo, tvrdé dřevo
Další použití pro: Astrolon, Bisonat, tlumicí desky, Duroplast/celoplastové
desky, tvrzená tkaniny Dytron, Eternit, Formica, dýhové překližky, Getalit,
sádrokartonové desky, dřevovláknité desky, tvrdý papír, Homanit, homapas,
Hornitex, plast, parkety, plexisklo, PVC, vrstvené desky, dřevotřískové desky,
překližkové desky, Termoplast, celoplastové desky, truhlářské překližky,
spojovací desky, cementové desky

FZ původní cena nyní jen
Z14
Z14
Z16
Z28

až o

d

10°

Silent-POWER Přířezové pilové kotouče

B
38°

Nr.1 Sloupová vrtačka DS 120
Výkon motoru 1,4 PS/
1500 W, Vyložení 255 mm,
Sklíčidlo 5–20 mm, Upnutí
MK 3, Hloubka vrtání 120 mm,
12 rychlostí otáčení, Otáčky
120–3480 ot./min, Výška
1710 mm, Velikost stolu 425 x
475 mm, Hmotnost 150 kg

Rychloupínací sklíčidlo pro stojanové vrtačky
upínací rozsah 1–16 mm

500-15-011
původní cena 1.029,00
Kč bez DPH

978,00

Svěrák pro stojanové vrtačky
upínací rozsah 127 mm

500-15-003
příznivá cena
Kč bez DPH

7.611,
28

00

500-15-004
příznivá cena
Kč bez DPH

15.454,

00

500-15-010
původní cena 955,00
Kč bez DPH

875,00
CZK.6

CZE

www.felder.cz
Měřící přístroj

Excentrický upínák

Univerzální elektronický měřící a ustavovací přístroj
s mikroprocesorem a digitálním zobrazením

Upínací výška max.: 140 mm, Upínací hloubka max.: 300 mm,
Excentrický upínák M20 bez upínací sady

S výstředníkovým upínáním brusného papíru v návinu,
otvor pro upnutí na frézovací hřídel ø 30 mm

12.1.020
příznivá cena
Kč bez DPH

-23%

-21%

8.359,00

01.0.036
400-108
původní cena 3.353,00
Kč bez DPH

Profesionální hliníkový brusný váleček FELDER

2.579,00

Upevňovací sada pro posuvný stůl
01.0.036, (Felder) 877,00 Kč bez DPH
410-190, (Hammer) 877,00 Kč bez DPH

410-190

Ochrana kovu „Metallglanz“
Vysoce účinná ochrana proti korozi

Brusná houba

Pro jemné broušení dřeva, kitu,
lakovaných povrchů, obzvláště u
těžko přístupných a profilovaných
povrchů, extrémně tvarově
přizpůsobivá, brusné zrno na
dvou či čtyřech plochách,
také pro broušení za mokra

09.0.029

Ø 60, ø 30,
Brusná výška 110 mm,
původní cena 2.438,00
Kč bez DPH

1.932,00

-32%

Brusný papír pro ruční broušení
použitelný pro brusné válečky

-25%

10.5.003
0,5 l
původní cena 402,00
Kč bez DPH

275,00
10.3.003, 3 l, původní cena 1.379,00,

DŘÍvE

„Woodflex“ Antistatic, Brusný papír s
polootevřeným posypem, optimální brusný
účinek i u tvrdého dřeva

685,00 Kč bez DPH

PoToM

09.0.060

09.1.041

100 x 30 x 25,
40 ks SADA*

příznivá cena
Kč bez DPH

20000 x 110 mm, Z 80

původní cena 930,00
Kč bez DPH

583,00

694,

00

09.1.042, Z

*SADA obsahuje: 09.0.061 (10 ks, K 60) + 09.0.062 (10 ks, K 100) +
09.0.063 (10 ks, K 150) + 09.0.064 (10 ks, K 220)

09.1.043, Z

100, příznivá cena 568,00 Kč bez DPH
120, příznivá cena 568,00 Kč bez DPH

Odstraňovač smoly
Rozpouští zbytky
pryskyřice a smoly
ulpělé na nástrojích
a strojích
10.0.022
0,5 l
původní cena 348,00
Kč bez DPH

275,00

Ochranné brýle i-vo pro práci, sport i volný čas!

-21%

10.0.023, 3 l, původní cena 942,00,

Sluchová ochrana

Kruhové mušle, skládací, s pevným ocelovým třmenem, lehká,
pohodlné nošení i při dlouhodobém nasazení, 220 g

Duo-Component Technology; délkově stavitelné
stranice, stavitelný sklon zorníků, odolné proti
poškrábání a zamlžení; EN 166, EN 170

685,00 Kč bez DPH

BESTSELLER
Barva: modrá/šedá

Respirátor silv-Air C 2210
cup maska P2 s ventilem

Ochrana proti zdraví poškozujícím,
resp. méně jedovatým prachům, filtruje
pevné a kapalné částice. Použitelné
do 10ti násobné hraniční
hodnoty max. koncentrace
na pracovišti.

-33%

11.0.055
15 Ks
původní cena 771,00
Kč bez DPH

591,00

CZK.6

CZE

11.0.027
původní cena 319,00
Kč bez DPH

276,00

-13%

Náběhové brýle skyguard NT

Kompletní utěsnění prostoru kolem očí, délkové nastavení stranic, barva
šedá/oranžová, zorník bezbarvý/UV 2–1,2, povlak supravision HC-AF
(zvnějšku odolné proti poškrábání/zevnitř odolné proti zamlžení)

11.0.044
původní cena 277,00
Kč bez DPH

255,00

SNR 36 dB (a)
hlukový útlum!

SNR 31 dB (a)
hlukový útlum!

11.0.019
původní cena 773,00
Kč bez DPH

11.0.018
původní cena 670,00
Kč bez DPH

722,00

617,00
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WPL-HW Vysoce
výkonná falcovací fréza

WP-HW Ozubová fréza, 1 trapézový zub

Ocel, Ø 125 mm, B 50 mm,
ø 30 mm, Hloubka frézování 26,
Z 2, V 4

Ocel, Ø 140 mm, B 50 mm, ø 30 mm, Z 2

Ø

Frézovací nástroj
z oceli!

ø

-21%
!
Frézovací nástroj z oceli

-22%

WPL-HW Falcovací fréza

Hliníkové provedení, 2 Tvrdokovové
břity pro dosažení perfektního
výsledku, Ø 125 mm, B 50 mm,
ø 30 mm, Hloubka frézování 26,
Z 2, V 4

-25%
-31%

Ø

Ocel, Osazeno HW oboustranným nožem,
Axiální uspořádání ve šroubovité formě pro co
nejlepší úběr třísek, volitelný povrch a klidný
chod, Vypouklý tvar břitů pro optimální výsledek
frézování, Ø 80, B 100, ø 30, Z 14

Frézovací nástroj
z oceli!

-18%

B

4.876,00

STaviTELNÁ DRÁŽkovaCÍ FRÉZa, SaDa
WPL-HW Stavitelná drážkovací fréza ...

WP-HW Ozubová fréza na pokos 45°

Hliníkové provedení, Ø 140 mm, B 14–26 mm, B2 29 mm,
ø 30 mm, TZ 1, Z 2

Frézovací nástroj z oceli, Ø 140 mm, Hloubka drážky 25 mm,
B 4–7,5 mm, ø 30 mm, Z 4/4, Rozsah nastavení 4–7,5 mm

... s WPL-HW přídavná fréza pro
Šířky drážek až do 15 mm
Ø 140 mm, B 7,5 mm, ø 30 mm, Z 2

+

-25%
B

6.063,00

mm
Rozsah nastavení: 4–15
mm
Hloubka drážky: 25

6.448,00

ø

B²

ZT

ZT

B

-13%

SET-WA12-5
500-04-009 +
500-04-010
původní cena 7.375,00
Kč bez DPH

04.1.084
původní cena 7.374,00
Kč bez DPH

45°

17

2.812,00

Příznivá alternativa!

Spirálová fréza, WPL-HW

04.3.122
původní cena 6.495,00
Kč bez DPH

17

501-04-007
původní cena 4.053,00
Kč bez DPH

500-04-002
původní cena 3.307,00
Kč bez DPH

2.579,00

ø

5

16

2.063,00

B

04.2.097
původní cena 2.605,00
Kč bez DPH

WP-HW Ozubová fréza softline
se softline zuby

Hliníkové provedení, Ø 100 mm, B 50 mm, ø 30 mm,
TZ 1, Z 2

500-04-040
původní cena 4.770,00
Kč bez DPH

Ø

3.586,00

CENovĚ ZvÝHoDNĚNÉ SaDY
Kazetová sada s 6 profilovými noži
Ø1 93 mm, Ø2 100 mm, B 40 mm, ø 30 mm

04.4.005/04.A.005

04.4.018/04.A.018

04.4.008/04.A.008

04.4.028/04.A.028

6 párů profilových
nožů a omezovačů

-32%

04.0.070
původní cena 4.117,00
Kč bez DPH

04.4.031/04.A.031

30

04.4.009/04.A.009

2.812,00
CZE

CZK.6

Novink a

Příklad použití

!

NOVINKA v nabídce Felder ...
Pneumatický přítlak
Pohodlné upínání obrobků při maximální flexibilitě, použitelné pro
všechny formátovací pily a spodní frézky s posuvným stolem.
Výhody:
 Jednoduché upevnění řídící jednotky, díky magnetickému držáku
 Bezpečnostní pneumatický upínák pro maximální ochranu
 Funkce přítlačného trámce pro každou délku posuvného stolu
 Upínací výška: 95 mm, Upínací síla: cca. 300 kg

! 430-136

Pneumatický přítlak,
jednoduché manuální nastavení
Zaváděcí cena, Kč bez DPH

12.771,00

"

"

" 430-137

Pneumatický přítlak, s dálkovým ovládáním upínání
Zaváděcí cena, Kč bez DPH

!

25.671,00
‹ 430-138

#

"

Přídavný pneumatický upínák,
v kombinaci s 430-136 nebo 430-137
Zaváděcí cena, Kč bez DPH

12.513,00
CZK.6

CZE
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kvaLiTa a PŘESNoST
Za SUPER CENU!
Přesvědčte se na našich firemních dnech.

310

VIDEO online

e
Všechny hoblovací stroj
ým
rovněž i se sirálov
m
hoblovacím hřídele
®
Silent-POWER !

410

a3 41

Srovnávací a tloušťkovací frézka

260

a3 31

Srovnávací a tloušťkovací frézka

 Srovnávávací šířka 410 mm
 Masivní tloušťkovací a srovnávací
stůl z šedé litiny
 Prodlužitelný srovnávací i tloušťkovací stůl
 3-nožový hoblovací hřídel s
automatickým nastavením
 Rychlý přechod z jedné operace na druhou
 Výkon motoru 5,5 PS (4,0 kW)
 3x 400 V, 50 Hz

původní cena

79.954,00

ušetříte 11.713,00

 Výkon motoru 4,0 PS (3,0 kW)
 3x 400 V, 50 Hz

68.241,00
Kč bez DPH

Délka srovnávacího stolu 1800 mm, Srovnávací pravítko náklopné 90°–45°

Sériově dodávaný 3 nožový hoblovací hřídel
Hammer se samoustavovacími noži

 Srovnávací šířka v mm 310 mm
 Masivní tloušťkovací a srovnávací
stůl z šedé litiny
 Prodlužitelný srovnávací i tloušťkovací stůl
 3-nožový hoblovací hřídel s
automatickým nastavením
 Rychlý přechod z jedné operace na druhou

původní cena

55.934,00

ušetříte 5.160,00

50.774,00

Kč bez DPH

Délka srovnávacího stolu 1400 mm, Srovnávací pravítko náklopné 90°–45°

Extrémně místošetřící konstrukce
srovnávacího pravítka

Nastavení úběru třísky ovládací
pákou na přední straně stroje

a3 26

Srovnávací a tloušťkovací frézka
 Srovnávací šířka v mm 260 mm
 Masivní tloušťkovací a srovnávací
stůl z šedé litiny
 Prodlužitelný srovnávací i tloušťkovací stůl
 3-nožový hoblovací hřídel s
automatickým nastavením
 Rychlý přechod z jedné operace na druhou
 Výkon motoru 2,6 PS (1,9 kW)
 1x 230 V, 50 Hz

původní cena

45.408,00

ušetříte 5.031,00

40.377,00

Kč bez DPH

Délka srovnávacího stolu 1120 mm, Srovnávací pravítko náklopné 90°–45°

Současné odklápění srovnávacích stolů

