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Olepovačka hran Holzher UNO 1302 

   
 

 
Olepovačka hran Holzher UNO 1302  
– jedná se o Novinku firmy Holzher 
Průběžná olepovačka malých rozměrů (délka 3m) vhodná pro zakázkovou a maloseriovou 
výrobu. Stroj je určen pro olepování hran z melaminu, ABS i masivku do tl. 3mm 
s opracováním hran s rádiusem R2 (3)mm nebo v rovině, kompaktní stroj krátké konstrukce 
s nanášení lepidla válečkem, nebo možností patentovaným patronovým systémem nanášení 
lepidla dýzou.  
 

Max. tloušťka hrany v páscích   mm 3  
Max. tloušťka hrany v roli mm 3 
Max. tloušťka dílce mm 45 
Min. délka dílce mm 250 
Min. šířka dílce mm 65 
Max. přesah hrany na horní ploše mm 3 
Stlačený vzduch bar 6 
Odsávání – množství (přípojka) m3/hod  650  
Odsávání – přípojka průměr mm 100 
Posuv – rychlost m/min 10 
Příkon stroje  kW cca 4 
Rozměry stroje – délka mm 3060 
Odstup stroje od stěny mm 400 
Pracovní výška mm 850 
Váha stroje kg N 
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• transportní pás s centrálním mazáním drah 
• centrální nastavení přítlaku 
• elektronický regulátor teploty 
• bezpečnostní a protihlukové kryty 
• pevná válečková dráha - podpěra dílce 
• frekvenční měnič 300 Hz 

Osazení pracovními agregáty: 
  

• podávání hran, typ 1806-1  - automaticky z role, pásky manuálně jednotlivě, stůl na 
hranu v roli o Ø 820 mm 

• nanášení lepidla 1813 – váleček se spodní vaničkou; objem 1,8 kg, dýzou je možné 
dokoupit  

• boční přítlak, typ 1912 - 2 válečky – 1.hnaný, 1. přítlačný, nastavitelný rozsah 0-5 mm 
• kapování, typ 1822 -  1x 0,22 kW, 300 Hz, 9000 ot/min, pneumat. oboustranně 

přestavitelný 0-10°,  včetně kotouče pr. 140 mm/36 z 
• frézovací agregát,  typ 1825 - 2x0,6 kW, 300 Hz, rovina 2 mm, rádius 2(3) mm,včetně  

diamantových nástrojů.  
• frekvenční měnič 300 Hz 
• manuálně přestavitelný přítlačný most 

 
1 volné místo lze osadit: 

•          1929 – profilová cidlina pro šikmé nebo rádiusové hrany 
• nebo 1964 – plošné cidliny 
• nebo 1940 – kartáče na povrchové čištění hran 

 
 

 
   
 

http://www.levnestroje.cz
http://www.robland.info
mailto:info@levnestroje.cz

