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Vážení obchodní priatelia

Sedím vo vinici pri pohári vína a zamýšľam sa nad tým, že či to,
čo robím, robím dobre alebo zle.

Prvé, čo mi napadlo je, že naša firma je
najstaršia svojho druhu na Slovensku.
Už 25 rokov, jedno IČO, jedna adresa,
jeden mobil a jedno meno. Dokonca
moje. Prečo moje? Spomínam si, že
víziou bolo, aby za mojou firmou a jej
sľubmi som stál ja. Aby sľub mojej firmy
bol môj sľub, chlapské slovo.
Spomínam si dokonca, že mi nikdy ani
len nenapadlo vytvoriť firmu Král SK, Král
NOVA s iným IČO-m alebo, čo tak odísť
do „raja“ ?

editorial

Zo zamestnancov sa stali partneri. Toto
považujem za svoj najväčší podnikateľský úspech.
No a pri treťom pohári vína Vám
potvrdzujem, že budeme ďalej TU
a budeme prinášať pokrok a rozvoj do
drevárskej a nábytkárskej branže na
Slovensku.

Našich partnerov WEINIG, KATRES...
sme nikdy neopustili, naopak sme
prijali ďalších HOLZ HER, IMA, MARTIN,
ROBLAND... pod naše krídla.
Pri druhom pohári vína som si uvedomil,
že sme nikdy nikomu nedĺžili ani korunu,
ani cent. Nikdy sme neokradli európske
fondy a pri pohľade do obchodného
registra stále figuruje pod firmou moje
meno. Čo ma teší, že pribudli dve nové
mená, Samove a Martinove.

Pavol Král
Zakladateľ Král, s.r.o., Žilina
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Pri investíciách rozhoduje pomer
„cena - výkon“

rozhovor

Na naše otázky odpovedal majiteľ spoločnosti
Ing. Peter Tomko.

Spoločnosť Nábytkové stolárstvo TOMKO v Bratislave sa od roku 1989
venuje výrobe interiérového nábytku na mieru z laminovaných alebo
dyhovaných dosiek. Je spoľahlivým partnerom pri výrobe nábytku pre
kancelárie, obchody, reštaurácie, business centrá, súkromných klientov
alebo špecializované zariadenia.

Pán Tomko, ako si spomínate na začiatky svojho podnikania?
Firmu som založil v auguste 1989, t. j. pár mesiacov pred nežnou revolúciou získaním
„Oprávnenia k individuálnej činnosti-stolárske práce“, ktoré mi vydal Národný výbor
Bratislava I., vtedy ešte s oslovením súdruh Ing. Peter Tomko.
Podmienky mojej činnosti popri hlavnom zamestnaní boli v troch hlavných bodoch:
•
Činnosť sa dala vykonávať iba s pomocou rodinných príslušníkov (zamestnávanie
iných pracovníkov bolo vtedy ešte vykorisťovanie)
•
Národný výbor mi vydal „cenové usmernenie“ – stanovená zúčtovacia hodinová
sadzba 32,- Kčs/hod (vtedy cca 1 €/hod)
•
Súčasťou povolenia bola progresívna daňová tabuľka, ktorá končila stropom – pri
ročnom zárobku nad 80.000 Kčs (vtedy cca 2.500 €) bola daň z príjmu 80%.
Za rodinné úspory, vtedy 10.000 Kčs, som kúpil prvý stroj – UMDS2 (univerzálny
drevoobrábací stroj) od TOS Svitavy a začal som v pivnici rodinného domu vyrábať
vešiakové steny z masívu, ktoré sme predávali cez inzeráty vo Večerníku.
Zaujímavé spomienky. Kedy ste si prvýkrát uvedomili, že je potrebné investovať
do progresívnejšej technológie?
V roku 1993 som zamestnal prvých dvoch pracovníkov (zhodou okolností pracujú vo
firme dodnes, t. j. 23 rokov) a zároveň sme sa presťahovali do prenajatých priestorov
s výmerou cca 100 m2. S nástupom novinky, akou boli ABS hrany, vznikla požiadavka
na technológiu, ktorú sme začali vyberať na výstave v Nitre, kde sme aj objednali našu
prvú olepovačku hrán od firmy HOLZ HER.
Od tohto momentu sa začal objem našej výroby zvyšovať a nás to inšpirovalo
k úvahám o ďalších investíciách do technológie. Dospeli sme k známemu porovnaniu,
ktoré sa používa v IT biznise „pomer cena – výkon“.
Čiže kritérium „cena – výkon“ je Vašim hlavným kritériom pri výbere technológie?
Mali sme formátovaciu pílu talianskej výroby za prijateľnú cenu, ale vymenili sme
ju za pílu Martin, ktorá bola omnoho drahšia, ale zároveň jej presnosť a spoľahlivosť
zodpovedala nárastu ceny.
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Tieto poznatky nás presvedčili o kvalite
nemeckých strojov a aj preto sme ostali
pravidelným zákazníkom firmy HOLZHER. Postupne sme doplnili naše stroje
o CNC obrábacie centrum Easy Master,
nárezové centrum Tectra (už druhé
v poradí) prepojené s chaotickým
skladom Grundner, CNC vŕtacie centrum
Evolution a v súčasnosti čakáme na
dodanie našej v poradí štvrtej olepovačky
radu Sprint.
Ale technika nie je jediným faktorom
úspechu.
Všetky tieto moderné technológie však
nie sú zárukou kvalitnej výroby bez
vyškolenej a spoľahlivej obsluhy. Máme
poznatok, že v niektorých prípadoch je
jednoduchšie mladého IT-čkára naučiť
základy výroby nábytku ako staršieho
stolára naučiť programovať CNC stroje.
Pre zaujímavosť, naše nárezové centrum
so skladom Grundner obsluhuje kvalitný
pracovník, ktorý je pôvodom vyučený
kuchár.

Porovnaním súčasného objemu výroby
s minulými rokmi je jednoznačné, že
s pomocou moderných technológií sme
náš výkon zvýšili o cca 50 % v priebehu
3 rokov. Prispeli k tomu aj riadiace
softvéry, pomocou ktorých spracujeme
zákazku od cenovej ponuky cez výrobnú
dokumentáciu až po výstupy pre stroje.
Na zadávanie porezov používame
internetovú aplikáciu, ktorá so zadaním
vypočíta aj cenu. Túto aplikáciu
v súčasnosti rozširujeme aj o opracovanie
narezaných dielcov (vŕtanie a frézovanie)
s využitím CNC stroja HOLZ HER Evolution.

Ďakujeme za zaujímavý rozhovor
pánovi Petrovi Tomkovi a tešíme sa
na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

Ako hodnotíte spoluprácu
s dodávateľom Vašich technológií,
spoločnosť Král s.r.o., Žilina?
Ďalšie kvalitatívne kritérium súvisiace
s technológiou je spoľahlivý servis
a dodávka náhradných dielov. Naše
dlhoročné skúsenosti (od roku 2001)
so servisnými pracovníkmi firmy
HOLZ-HER to jednoznačne potvrdzujú.
Za celé obdobie práce na strojoch HOLZHER sme nemali výpadok stroja viac
ako 24 hodín. Veľa problémov sa dalo
vyriešiť telefonickým servisom, prípadne
technici vždy našli provizórne riešenie,
ktoré umožnilo, aby stroj pracoval
až do termínu dodania potrebného
náhradného dielu.
Po zaujímavých spomienkach na
minulosť, ako hodnotíte súčastnosť
a kde sa vidíte v budúcnosti?
Postupne s nárastom výroby sme rozšírili
naše priestory na cca 500 m2 a doplnili
stav zamestnancov na 10 pracovníkov.
Ťažisko našej výroby je v kancelárskom
nábytku a zariaďovaní kompletných
interiérov, zároveň robíme porez
a hranovanie dielcov pre malých stolárov,
čím sú naše stroje dostatočne vyťažené.

Nábytkové stolárstvo TOMKO Bratislava
www.nabytkovestolarstvo.sk
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25 rokov BEKY, a.s. Snina

VAŠE DREVO RASTIE U NÁS
reportáž

BEKY, a.s. Snina, www.beky.eu
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Firma BEKY, a.s., je na trhu od roku 1991 a je jedným z najväčších
spracovateľov tvrdého dreva v strednej Európe. Firmou nás
previedol pán Dušan Brečka, predseda predstavenstva
BEKY, a.s. Snina.

•

Za dátum zrodenia BEKY, a.s. sa považuje 12. január 1991. V tento deň o 16,00
sa pohla novopostavená rámová píla RZ – 710 z Královopolskej strojírny,
Moravské Budejovice. Prvá rámovka zakúpená súkromným podnikateľským
subjektom na území Československa (august 1990).

•

Za 25 rokov sme prešli skutočne dlhú, nie vždy hladkú cestu. Neplatiči
v 90-tych rokoch, „položené“ firmy na Slovensku, v Čechách, Slovinsku, Taliansku,
Tajwane, USA. Neustále sa zvyšujúca byrokracia na našom Slovensku, čudné
praktiky pri pomoci podnikateľom od štátu, alebo EU. Bohužiaľ firma BEKY, a.s.
žiadnu podporu nedostala, napriek niekoľkým projektovým pokusom.

•

Napriek tomu sa za toto obdobie stala firma BEKY, a.s. moderným drevospracujúcim závodom ktorý dokáže spracovať slovenskú guľatinu do poslednej
piliny (brikety RUF a drevná múčka).

•

Prvotné spracovanie bukovej a dubovej guľatiny, výsledné rezivo a prírezy sú
založené po naparení do sušiarenských komôr typu Katres.

•

Po vysušení je tovar smerovaný na ohýbanie, vyrezávanie, hobľovanie a lepenie.

•

V roku 2015 sme ukončili unifikáciu strojového zariadenia v suchej výrobe
a 7 kusov štvorstránok typu WEINIG 600 je základom suchej výroby polotovarov.

•

V tomto roku 2016 sme ukončili modernizáciu prvotného spracovania guľatiny
a výmenu časti technológie na výrobu drevnej múčky.

•

Budúci investičný rozvoj chceme smerovať do technológií, ktoré zvýšia pridanú
hodnotu. Hala na montáž CNC centier je ukončená. V budúcom roku chceme
zakúpiť prvé 3 CNC stroje.

•

Taktiež je vo výhľade ďalšie spracovanie drevnej múčky do drevoplastu
a bakelitových produktov.

•

Štafetu vo firme pomaly preberá mladšia generácia, ktorú čaká veľa dôslednej
a zodpovednej práce na budovaní dobrého mena spoločnosti.

ROČ NÍ K

9

Zhodnocovanie drevného odpadu v praxi

Firma Král s.r.o. v poslednom čase realizovala niekoľko zámerov
na zhodnocovanie drevnej suroviny. Možno aj Vy tu nájdete
inšpiráciu pre svoju firmu.

o nás

Vytvárať v dnešnej dobe pri spracovaní dreva a výrobe nábytku zisk je náročné.
Je nevyhnutné využiť všetky možné spôsoby zefektívnenia výrobných procesov
a zároveň speňažiť všetky možné produkty výroby – aj tie vedľajšie, ktoré sa dlhodobo
neoprávnene nazývali odpadom. Pre veľké výrobné prevádzky, hlavne pílnice, bolo
sekanie odrezkov aj v minulosti samozrejmosťou. Štiepka pre píliarov bola a bude
dobrým obchodným artiklom či už vo forme energetickej, alebo papierenskej. Dnes
už aj mnohé stredné a malé prevádzky zavádzajú technológie zužitkovania súbehu
výroby. Dôvodov je mnoho – stúpajúce ceny energií na vykurovanie vlastných
výrobných priestorov, nízke výkupné ceny za odrezky, podpora kapacity výroby
brikiet, energetická sebestačnosť či poriadok vo výrobe. Pre vytvorenie náhľadu Vám
uvádzame niektoré z našich posledných realizácií.

1

Výroba okenných hranolov
SACCO, s.r.o. Žilina
Typ stroja:
UNTHA, LR 520
Malý kompaktný typ stroja určený pre
malé a stredné prevádzky s objemom
odrezkov ca. 3,0 m3 / týždeň; denné
využitie stroja 2 – 3 hodiny,
Potreba miesta je menšia než 1 m2
Vstupný materiál:
odrezky z kapovacej píly, mäkké drevo
Výstupný materiál:
suchá energetická štiepka
premiešavaná v zásobníku s hoblinami
a pilinami vznikajúcimi pri výrobe
okenného
hranola
a
následne
spracovávaná do drevených brikiet
hranatého tvaru na briketovacom lise
RUF, typ RUF 400. Transport vyrobenej
štiepky do zásobníka odsávaním.
Perforácia sita 12 mm

2
Výroba drevených paliet
Palette-Wood s.r.o. Piešťany
Typ stroja:
UNTHA, LR 1000 – 22,0 kW
Stroj vyššej konštrukčnej triedy s dĺžkou
rotora 1 000 mm a výkonom hlavného
motora 22 – 30 kW. Resp. 2 x 18,5 kW.
Zariadenie vybavené hydraulickým
prítlakom pre dokonalé využitie celej
plochy rotora a optimálne drvenie
vstupného materiálu.
Týždenný objem odrezkov
ca. 12,0 m3 / týždeň
Násypka: 1 000 x 1 050 resp. 1 600 mm
Perforácia sita 25 mm

Vstupný materiál:
odrezky z výroby paliet
mäkké drevo
celé 1-cestné palety
Výstupný materiál:
suchá energetická štiepka
Dopravovaná šnekom do zásobníka
paliva pre kotol na drevený odpad určený
pre vykurovanie sušiarní a výrobných
priestorov.

3
Výroba dyhovaných
dosák,nábytkových dielcov pre
nábytkársky priemysel, vybavenie
obchodov, výstavné stánky,
interiérové architektonické prvky,
fasádne a interiérové obklady.
europlac s.r.o. Topoľčany

Typ stroja:
UNTHA, LR 1000 – 30,0 kW
Stroj vyššej konštrukčnej triedy s dĺžkou
rotora 1 000 mm a výkonom hlavného
motora 22 – 30 kW. Resp. 2 x 18,5 kW.
Zariadenie vybavené hydraulickým
prítlakom pre dokonalé využitie celej
plochy rotora a optimálne drvenie
vstupného materiálu.
Týždenný objem odrezkov
ca. 12,0 m3 / týždeň
Násypka: 1 000 x 1 050 resp. 1 600 mm.
Perforácia sita 25 mm
Vstupný materiál:
odrezky zo spracovávania
drevotrieskových dosák, MDF,
preglejky, masívne drevo, latovky
Výstupný materiál:
energetická štiepka
Dopravovaná odsávaním do zásobníku
paliva pre kotol na drevený odpad určený
pre vykurovanie výrobných priestorov.
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Správnymi rozhodnutiami ku kvalite

Tento článok je určený pre tých výrobcov, ktorí chcú dodať svojim
zákazníkom hodnotný výrobok a sú si vedomí toho, že niekto
iný dokáže dodať na trh cenovo atraktívnejšiu alternatívu.
Alternatívu, nie to isté.

o nás

V dnešnej dobe internetu nie je absolútne žiaden problém nájsť si dodávateľa nábytku. Vyhľadanie piatich kontaktov na výrobcov
nábytku nezaberie viac ako 5 minút. A zaslanie dopytu e-mailom ďalších 5 minút – tým piatim firmám, adresát v skrytej kópii.
Veď poznáte. Pretože dnes zákazník chce mať možnosť voľby, chce porovnávať, chce si vyberať z viacerých možností. Teda, pokiaľ
už nie je z istých dôvodov – odporučenie, vlastná skúsenosť – rozhodnutý pre spoluprácu s konkrétnym nábytkárom. Aký dôvod
to je? Cena? Zákazník, čo ide po cene, sa uspokojí s odporučením kamaráta, že Vaša firma je najlacnejšia a nebude hľadať inde?
Služby? Čo z toho, že užívateľovi nábytku prídu majstri žehličkou prilepiť odliepajúcu sa hranu alebo doladia kovania každý
mesiac? Kvalita? Zákazník už od Vás má nábytok a je s ním spokojný – kovania držia aj po rokoch, hrany sa neodliepajú, lak je stále
perfektný. Zariskuje s iným alebo vsadí na istého koňa? Alebo Váš produkt videl u kamaráta a ten mu porozprával o pozitívach
spolupráce s Vami. Bude to riskovať inde?
Kvalita výrobku je pri nábytku s vyššou
pridanou
hodnotou
rozhodujúca.
Kuchynské linky, vstavané skrine,
sektorový nábytok sú v prevažnej
väčšine pravouhlé diely. Narezať v
pravom uhle nie je ani tak závislé na píle,
ako na obsluhe. Uhlovosť je pri trocha
snahe možné dosiahnuť aj na akejkoľvek
priemernej formátke. Spájanie na
konfirmáty, kolíky, rýchlospojky či
lamello je taktiež do veľkej miery
záležitosťou šikovnosti obsluhy. Ostávajú
nám viditeľné prvky nábytku – dekor a
hrana. Dekor si vyberá zákazník, hrana
závisí od dekoru, ale čo ovplyvní stolár, je
spôsob, ako hranu nalepí na dosku.
Presnosť nalepenia hrany je rozhodujúci
pre dizajn a finálne aj kvalitu prevedenia
nábytku. Prax to potvrdzuje - či sú to
výstavy Lignumexpo, Holzhandwerk
alebo Ligna, nenájdte tu skoro nikdy
návštevníka, ktorý by meral priemery
dier na kolíky, pravé uhly porezu alebo
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rádius frézovania. Ale takmer všetci
kontrolujú, ako precízne je nalepená
hrana. V každom jednom stánku.
Tendencia opticky „nulovej“ špáry
neovplyvňuje už len odbornú verejnosť,
ale preniká spoľahlivo ku koncovým
zákazníkom – nákupcom nábytku –
k Vaším zákazníkom. Cez tematické
časopisy, z internetu alebo sú zaočkovaní
konkurenciou, ktorá už túto technológiu
má.
Pojem opticky nulovej špáry bol známy
dávno pred tým, ako prišli na trh prvé
laserové moduly. Problémom viditeľnej
špáry sú vlastnosti lepidla. Ak lepidlo
začne tuhnúť skôr, ako sa hrana na dosku
prilepí a zalisuje, vznikne tenká vrstva,
ktorá ostane viditeľná. Lepidlá typu
EVA sú na to obzvlášť citlivé. Čiastočne
sa tento fakt dá eliminovať použitím
farebných lepidiel. Lepidlá typu PUR však
majú iné chemické zloženie, pracovné
teploty a viskozitu. A práve tie umožňujú
pri tom istom čase medzi nánosom
lepidla a pritlačením hrany, že lepidlo
nestihne stuhnúť ešte pred prítlačnou
zónou olepovačky a vtlačí sa hlbšie do
drevotriesky. A súčasne má lepšie lepivé
schopnosti, preto jeho dávkovanie je
cca o 30 % nižšie ako u lepidiel PUR.
A má jednu zásadnú vlastnosť, ktorú
nemá ani laserová hrana – je absolútne
vodeodolné. Teda nábytok do vlhkého
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prostredia ako sú kúpeľne, kuchynské
linky, laboratóriá, plavárne môžete dodať
zákazníkovi bez obavy, že sa k nemu
budete musieť po čase vrátiť.
Potešujúcou informáciou teda je, že
nulová špára nie je synonymom iba
pre laserové hrany, kde sú investície do
novej olepovačky s laserovým modulom
alebo agregátom horúceho vzduchu
pre mnohé malé rodinné stolárstva
s dvoma ľuďmi nedosiahnuteľné.
Teda, pokiaľ to nechcú sociálnodemokratickým spôsobom prehnať cez
fondy za dvojnásobok ceny. S našimi
olepovačkami HOLZHER so systémom
nanášania GLUJET máte možnosť vyrábať
v špičkovej kvalite už od základného
modelu Streamer. Princíp olepovania
je vždy rovnaký, či je to krátky 3,5 m
stroj alebo 15 m električka – jednotlivé
modelové rady sa potom odlišujú hlavne
posuvnou rýchlosťou a komfortom
nastavovania a množstvom špeciálnych
agregátov.
Čím vyššia posuvná rýchlosť, tým
masívnejšia musí byť konštrukcia stroja
a agregátov.
Nakoniec, presvedčte sa sami o tom,
že môžete držať krok s nábytkárskymi
koncernami. Navštívte nás v našom
Technologickom centre alebo u našich
referenčných zákazníkov.

Vynaložená investícia do času i technológií
a aj do ľudí stála za to
IDONA, spol. s r. o. Bánovce nad Bebravou je slovenský výrobca
interiérov a nábytku s úspešnou 25 ročnou históriou hlavne
v mimoriadnych technických i dizajnových riešeniach.
Výroba spĺňa nároky najvyššej kvality s dôrazom na detail.
Kontrola kvality a osobná zodpovednosť pracovníkov
je zabezpečená na každej úrovni výrobného procesu.

reportáž

V súčasnosti sa firma presťahovala do nových výrobných priestorov. Pôvodne to
bolo sídlo Okresného podniku miestneho priemyslu, v týchto priestoroch sídlila
po novembri 1989 aj firma Beba, s.r.o. a neskôr NABAZ Bánovce, výrobca sedačiek.
V roku 2014 sa Ing. Jozef Zajko, konateľ firmy IDONA, spol. s r.o. po prvýkrát dozvedel
o blížiacom sa konkurze NABAZ-u a skrsla v ňom myšlienka, že by mohol do týchto
priestorov presťahovať svoju firmu.
Celý objekt bol postavený pre atypickú
stolársku výrobu v osemdesiatych
rokoch minulého storočia. V tomto areáli
pôsobil Ing. Zajko v rokoch 1995 až 1999.
S Bebou sa jeho cesty rozišli, ale napriek
tomu sa k tomuto priestoru u neho viažu
len dobré spomienky. Logistika hál,
nadväznosť technologických postupov,
technická dispozícia priestorov – to
všetko vyhovovalo predstavám firmy,
ktorá sa špecializuje na atypickú výrobu,
zariaďovanie interiérov a kancelárií, či
hotelových prevádzok. V pôvodnom
areáli, ktorý už bol veľmi tesný, mali
k dispozícii niečo vyše 1100 m2
plochy, dnes sa areál zväčšil viac ako
šesťnásobne. Rekonštrukcia však nebola
jednoduchá.

areál pripravil. Ale vďaka tomu sme sa
mohli trošku rozšíriť, aj keď – zatiaľ – do
výroby nových ľudí neprijímame. Máme
čo robiť, aby sme stíhali realizovať naše
objednávky, no dvojzmennú prevádzku
nechystáme. Asi aj kvôli tomu, že zohnať
kvalitných ľudí do výroby je dnes aj na
bánovecku problém. Jediné východisko
vidíme v uplatnení systému duálneho
vzdelávania, v rámci ktorého sme
podpísali zmluvu so SOŠ drevárskou v
Topoľčanoch. Za všetko nech hovorí ten
paradox, že my sami nemáme kapacitu,
aby sme si vyrobili nábytok do našich
kancelárií. Musíme sa spoliehať na
kolegov, či na staré zariadenie.“

Začiatok prác bol 15. októbra 2015 a dnes
už v priestoroch existujú a vyrábajú. Nie
je všetko ešte dokonalé, ale už ich čakajú
„iba“ príjemné starosti. Museli vyriešiť
problémy s novými elektro-rozvodmi,
novými
vodovodnými
prípojkami,
zatepľovanie, celé osvetlenie areálu
i výrobných hál. Protipožiarny systém bol
absolútne nefunkčný, museli ho zmeniť
od začiatku.

„Obnovou prešiel aj výrobný proces,
kde sme investovali do nárezového
centra HOLZ-HER CUT 6120 a nakladača
Barbarič. Pri sťahovaní technológie zo
starej do novej prevádzky nám výdatne
a just-in-time pomáhalo servisné
oddelenie a technici zo spoločnosti Král,
s.r.o. Žilina.“

„Roboty bolo vyše hlavy,“ hovorí Ing.
Jozef Zajko a dodáva: „Ľudia sa na to
tešili, aj keď sme každý deň museli riešiť
nové výzvy a prekvapenia, ktoré nám

Zdá sa, že vynaložená námaha,
investícia do času i technológií a aj do
ľudí stála za to. Porovnanie minulého
a súčasného stavu to potvrdzuje.

IDONA, spol. s r.o. Bánovce nad Bebravou
www.idona.sk
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Komplexné spracovanie dreva
s novými investíciami

reportáž

Na naše otázky odpovedal pán Ing. Štefan Nemčík,
majiteľ a konateľ spoločnosti.
Spoločnosť DREVOP, s.r.o., Dlhé nad Cirochou sa zaoberá od svojho vzniku v roku
1992 spracovaním ihličnatej a listnatej guľatiny, produkciou stavebného
a stolárskeho reziva, nábytkových hranolov, parketových vlysov a prírezov.

V čísle 8 našich Královských noviniek sme sa spolu rozprávali o histórii
Vašej spoločnosti a investíciách v priebehu rokov 1992-2014.
Zhrňme si spoločne minulý článok.

Spoločnosť DREVOP, s.r.o. vznikla v roku 1992 so zameraním na produkciu ihličnatého
stavebného reziva reagujúc na stavebný boom v danom období. Stálym rastom,
modernizáciou a investíciami do nových technológií sa stala v roku 1996 najväčším
producentom ihličnatého reziva v objeme 54000 m3 za rok. Na štyroch rámových
pílach zásobovala materiálom množstvo zákazníkov najmä v Nemecku, Maďarsku a
Grécku.
V roku 1999 sa spoločnosť začala orientovať aj na produkciu listnatých, najmä
bukových prírezov pre nábytkársky priemysel. Neustále zvyšovanie kvalitatívnych
požiadaviek a vyššia finalizácia výroby si vyžiadali množstvo investícií najmä do
veľkokapacitných sušiarní KATRES a štvorstranných hobľovačiek WEINIG.
Od roku 2005 až po rok 2014 - navýšenie sušiarenskej kapacity na 800 m3,
všetky formy opracovania vrátane CNC a uhlového vŕtania. Profilovací automat WEINIG
pre náročné tvarové hobľovanie, minimálne rozmerové tolerancie konštrukčných líšt
(Ikea).
Od roku 2008 – veľkokapacitná výroba spárovkových dosiek (priebežných aj
cinkovaných), presné formáty na výrobu obývacích izieb a jedálenských zostáv, spální,
predsiení a schodísk. Farebnosť, štruktúra, kresba podľa individuálnych požiadaviek
zákazníka. Hobľovací a profilovací automat WEINIG pre precízne lepenie lamiel,
neviditeľný spoj.
V roku 2015 ste opäť masívne investovali do technológie výroby.
Čo bolo hlavným podnetom?
V roku 2015 sme vybudovali novú výrobnú halu a inštalovali nové moderné
technológie, ktoré nám umožňujú zvýšiť podiel finalizácie výroby, výrobnú kapacitu,
produktivitu práce a zlepšujú kvalitu a efektivitu výroby, pracovné podmienky
zamestnancov a umožňujú znižovať spotrebu energie a tvorbu odpadov. Nové
technológie tak prispievajú k rastu celkovej konkurencieschopnosti našej spoločnosti.
Zaobstarali sme štvorstránku WEINIG Powermat 600, automatickú cinkovaciu linku
GRECON Combipact a ďalšie stroje do našej výroby.
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Všetko v rámci napĺňania dlhodobých
cieľov spoločnosti :
• výrazné zvýšenie kapacity
• zameranie sa na škárovku najvyššej
kvality
• rozšírenie okruhu zákazníkov
zameraných na top kvalitu
• zvýšenie podielu výroby škárovky
na celkovom obrate firmy
• zavŕšenie technologickej vyspelosti
Čo nová technológia priniesla s
odstupom času?
V krátkych bodoch:
• násobné zvýšenie kapacity
• minimálne technologické prestoje
• podstatné zníženie odpadu
z dôvodu chybných lamiel
• jednoduchosť a presnosť
nastavenia celej linky
• odbúranie osobitnej operácie
skracovania zlisovaných lamiel
na požadované dĺžky, keďže linka
skracuje automaticky na zadané
rozmery

Aj o stroje
sa treba starať
Využívate pravidelne
autorizovaný servis na svoje
stroje a technológie?
ALEBO siahnete po tejto
možnosti, až keď je to
nevyhnutné?

o nás

Náš servis Vám prináša jednoznačné výhody:
•
•
•
•
•
•

kvalitných technikov a ich know-how
záruku správne vytypovaných náhradných dielov
kvalitné, originálne náhradné diely Vám zaručia spoľahlivosť a trvácnosť
online podporu a spojenie sa priamo so strojom
online katalógy na náhradné diely na mnohé technológie – spoľahlivé
a rýchle vytypovanie potrebných dielov
rýchlo, včas a kvalitne odstránený problém

Ako prebiehal výber dodávateľa
a spôsob vyhodnocovania ponúk?

S nami máte možnosť dohodnúť si v pravidelných intervaloch servisné
prehliadky strojov a zariadení podľa Vašich potrieb, a tak:

Vedeli sme, že Grecon je roky svetový
líder v technológii cinkovania. Prebehlo
taktiež veľa konzultácií so zástupcami
firmy Král s.r.o., Žilina, kde sme hľadali
optimálne riešenie. Limitujúcim faktorom však bola nedostatočná vyspelosť
a skúsenosti s ostatnými operáciami
pri výrobe lepených dosák a taktiež
cena oproti jednoduchším konkurenčným strojom. Za posledné roky sme
však všetky tieto faktory odstránili
a rozhodli sme sa technologicky vyrovnať
najlepším výrobcom v Európe.

•
•
•
•

eliminovať prestoje a straty vo výrobe z dôvodu predvídateľných udalostí
ušetriť náklady za expres dopravy náhradných dielov
pravidelné konzultácie s obsluhou a zvyšovanie jej znalostí a schopností
pri práci so strojom alebo technológiou
zabezpečiť si spoľahlivosť a efektívnosť svojej výroby

KONTAKTUJTE NÁŠ SERVISNÝ TÍM / servis@kral-zilina.sk / 0911 409 419

Vaša vízia budúcnosti firmy
sa nezmenila?
Nie. Naďalej chceme udržiavať vysokú
kvalitu finálnych produktov pre náročných zákazníkov. Neustále optimalizovať
výrobu.
Ďakujeme za rozhovor.
DREVOP s.r.o., Dlhé nad Cirochou
www.drevop.sk
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Leitz-nástroje s.r.o.,
Logistické centrum pre predaj a servis nástrojov:
Stará Vajnorská 90,
831 04 Bratislava, Slovensko,
E-mail: leitz@leitz.sk,
Web: www.leitz.org
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www.kral-zilina.sk
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WEINIG

KATA LÓ G

P R O DU KTOV

CUBE
Hobľovací automat novej generácie
Technické údaje:

Rozmery dielcov max. 160 x 260 mm
Rýchlosť posuvu 6 - 12 m/min
Zadávanie rozmerov cez dotykovú obrazovku
Elektromotorické nastavenie hrúbky a šírky
Automatické ukladanie*

UNIMAT SÉRIA
Vstupný model do sveta WEINIG
Technické údaje:

Rozmery dielcov max. 120 x 230 mm (160 x 300 mm)
Elektronická podpora nastavovania profilov MEMORY System*
CNC prestavenie hriadeľov*

POWERMAT SÉRIA
Flexibilná koncepcia efektívnej výroby profilov
Made by Weinig
Technické údaje:

Rozmery dielcov max. 160 x 230 mm (200 x 300 mm)**
Rýchlosť posuvu od 5 m/min*
Systém upínania nástroja hriadeľ, POWERLOCK, Hydro*
Elektronická podpora nastavovania profilov
MEMORY PLUS System alebo POWERCOM

HYDROMAT SÉRIA
Vysoká kvalita opracovania pri vysokom výkone
Technické údaje:

Rýchlosť od 100 m/min*
Systém plávajúcich hriadeľov
Elektromotorické nastavenie hrúbky a šírky
Prepojenie na mechanizáciu

MULTIREX
CNC centrum pre výrobu okien
Technické údaje:

Špeciálne určené pre výrobcov okien a dverí
Kompletné opracovanie, rôzne spôsoby uchopenia dielca Grip systém upínania špeciálne vyvinutý na okenné
a dverové komponenty
Kvalita opracovania a spoľahlivosť Made by WEINIG
Prepojenie na oknársky softvér

1 4

(*) v závislosti na modeli stroja

WEINIG
CONTUREX
CNC centrum pre opracovanie
okenných a nábytkových
komponentov
Technické údaje:

Plne automatická prevádzka bez dozoru,
kompletné opracovanie dielca
Upínací systém POWER GRIP pre vysokú presnosť opracovania
Pracovná šírka do 260 mm*
Veľký nástrojový zásobník*
Prepojenie na oknársky systém

UNICONTROL SÉRIA
Uhlové centrá pre výrobu okien
Technické údaje:

1 až 3 čapovacie hriadele Nástrojový splitting*
Kompletné opracovanie dielcov vrátane vŕtania*
NC riadenie osi
Flexibilná výroba šikmých okien
Prepojenie na oknársky softvér

RONDAMAT SÉRIA
Profesionálne brúsky nástrojov
Technické údaje:

Brúsenie profilovacích a hobľovacích nožov,
fréz, pílových kotúčov
Vysoká presnosť brúsenia až do 0,005 mm
Automatický alebo manuálny režim

NÁSTROJE
Na problematiku kvality povrchu sa pozeráme komplexne.
Pre precízne technológie sú potrebné precízne nástroje.
Touto symbiózou dosahujeme jedinečnú kvalitu
opracovania. Opýtajte sa našich technikov odporučíme Vám také nástroje, ktoré sú vhodné pre Váš stroj a
spĺňajú Vaše požiadavky na kvalitu.*
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DIMTER

KATA LÓ G

P R O DU KTOV

OPTICUT - S50
Optimalizačná a skracovacia píla
s posuvnou zarážkou
Technické údaje:

Automatický porez pre malé a stredné prevádzky
Rezanie samostatne aj v balíkoch
Rozsiahle voliteľná výbava
Porez fixných dĺžok
Optimalizácia vád dreva*

OPTICUT - S90
Optimalizačná a skracovacia píla
s posuvnou zarážkou
Technické údaje:

Rozsiahla voliteľná výbava podľa požiadaviek výroby
– kapacita, presnosť, rozmery a podobne
Optimalizácia vád dreva*
Patentovaná odpadová šachta*
Automatické triedenie reziva na výstupe

OPTICUT 200/250
Priebežná optimalizačná a skracovacia píla
Technické údaje:

Jednoduchá obsluha pri vysokom výkone
Modulárna stavba stroja
Nezávislé meranie dĺžky dreva
Optimalizácia vád dreva
Patentovaná odpadová šachta*
Automatické triedenie reziva na výstupe

OPTICUT 450 QUANTUM
Najrýchlejšia optimalizačná
a skracovacia píla na svete
Technické údaje:

Max. rýchlosť posuvu: 450 m/min*
Optimalizácia vád dreva
Patentovaná odpadová šachta*
Automatické triedenie reziva na výstupe
Rôzne stupne výbavy podľa typu výroby

PROFIPRESS
Lis pre lepenie špárovky
Technické údaje:

Výška platne max. 60 mm*
Šírka platne max. 1300 mm
Dĺžka platne 300 - 5 500 mm*
Vytvrdzovanie lepidla vysokou frekvenciou*
Viacdráhové lepenie
1 6

(*) v závislosti na modeli stroja

RAIMANN
UNIRIP 310
Rozmietacia píla
Technické údaje:

Max. rýchlosť posuvu 35 m/min
Upínanie pílových kotúčov „QUICKFIX“ - Raimann patent
Elektrické prestavenie výšky prítlakov a pílových kotúčov
Ochrana proti spätnému vrhu „SAFETY PLUS“

VARIORIP 310
Omietacia a rozmietacia píla
Technické údaje:

Až 2 pohyblivé pílové kotúče*
Upínanie pílových kotúčov „QUICKFIX“ - Raimann patent
Elektrické prestavenie výšky prítlakov a pílových kotúčov
Ochrana proti spätnému vrhu „SAFETY PLUS“

PROFIRIP KR a KRD
Omietacia a rozmietacia píla
Technické údaje:

Max. 6 pohyblivých kotúčov*
Upínanie pílových kotúčov „QUICKFIX“ - Raimann patent
Elektrické prestavenie výšky prítlakov a pílových kotúčov
Ochrana proti spätnému vrhu „SAFETY PLUS“
Reťazový alebo valcový posun*

FLEXIRIP
Pozdĺžna rozmietacia píla
Technické údaje:

Pracovná výška max. 210 mm* Pracovná šírka 450 - 1 200* mm
Rýchlosť posuvu rezania 1 - 80 m/min, plynule prestaviteľný
Výmena pílového kotúča „EASYFIX“ Touchscreen pre riadenie píly*

BK SÉRIA
Rozmietacie pásové píly
Technické údaje:

Výška rezu 300 mm*
Prevedenie píl Single alebo Twin
Pre ručné vkladanie dielcov v malých prevádzkach, alebo
plne automatický režim v linke
Rýchlosť posuvu 10 - 40m/min (10 - 120 m/min)
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GRECON

KATA LÓ G

P R O DU KTOV

PROFIJOINT
Zariadenie pre dĺžkové nadpájanie reziva
Technické údaje:

1 alebo 2 frézovacie jednotky
Manuálne alebo poloautomatické predávanie dielcov do
lisu pre dĺžkové nadpájanie*
Dýzový systém nanášania lepidla FLANKENJET

ULTRA/ULTRA TT/ULTRA 3000;
COMBIPACT; TURBO-S;
HS 120/180/200 Vysoko výkonné zariadenie pre dĺžkové
nadpájanie reziva
Technické údaje:

1 alebo 2 frézovacie jednotky, pre vertikálne a horizontálne
nadpájanie
Plnoautomatické zavážanie reziva do frézy*
Plnoautomatické predávanie dielcov
do lisu pre dĺžkové napájanie
Dýzový systém nanášania lepidla FLANKENJET
Dvojkanálový čelný lis pre dĺžkové nadpájanie

LUXSCAN
LuxScan, EasyScan séria
Automatický skener na hodnotenie dreva
Technické údaje:

Automatická detekcia vlastností dreva
Najmodernejšia senzorová technika na zistenie trhlín, hŕč, dier
Spoľahlivé LED osvetlenie pracovnej zóny
Farebný modul *
Rýchlosť do 180 m/min *

CombiScan, Evo séria
Automatický skener na hodnotenie dreva
Technické údaje:

Na krátenie, rozmietanie alebo triedenie dreva *
Výbava s laserovou kamerou, farebnou kamerou, 3D+
alebo RTG modulom *
Automatické polohovanie kamery pre variabilné šírky
a hrúbky dosky *
Rýchlosť do 300 m/min *
Prepojenie s riadiacim systémom výroby Wenig OptiLink *
18

(*) v závislosti na modeli stroja

IMA

Advantage/Novimat/Novimat Contour/Combima
Olepovačky hrán
Technické údaje:

Olepovačky hrán určené od remeselnej až po priemyselnú oblasť
Rýchlosť posuvu od 10 do 50 m/min*
Hrúbka hrany 0,3 – 20 mm*
Hrúbka dielca 8 - 60 mm*
Minimálna dĺžka dielca 150 mm*
Všetky pracovné agregáty vrátane leštiacich a drážkovacích agregátov

Laser Edging
Technológie olepovania hrán s nulovou lepenou škárou pre
remeselnícku oblasť – systém IMALUX
Technické údaje:
Rýchlosť posuvu od 10 do 30 m/min*
Hrúbka hrany 0,3 – 3 mm*
Hrúbka dielca 8 - 60 mm*
Minimálna dĺžka dielca 150 mm*
Všetky pracovné agregáty vrátane leštiacich a drážkovacích agregátov

Technológie olepovania hrán s nulovou lepenou škárou
v priemyselnej oblasti
Technické údaje:
Vysoko výkonný laser
Rýchlosť posuvu až do 50 m/min

BIMA G/C/P / BIMA CUT
CNC-obrábacie centrá
Technické údaje:

S maximálnymi možnosťami opracovania vrátane
technológie laserového olepovania na CNC stroji,
s minimálnou potrebou miesta a CNC technológie
podľa individuálnych požiadaviek vrátane najvyššieho
stupňa automatizácie s minimálnou potrebou obslužného
personálu. Obrábacie centrá sú dodávané aj s 5-osými
obrábacími agregátmi.

Kompletné riešenia výrobných spoločností
Spoločnosť IMA dodáva komplexné riešenia vrátane plnej
automatizácie pre výrobu nábytku. Tieto riešenia sú orientované
na znižovanie skladovacích nákladov, zvyšovanie flexibility
a hospodárnosti od najmenších výrobných dávok „Losgrösse
1“ až po sériovú výrobu nábytku. Riešenia obsahujú kompletné
opracovanie dielcov vrátane automatických skladov materiálu,
opracovanie dielcov cez olepovanie, formátovanie, frézovanie či
vŕtanie a to všetko v jednej výrobnej linke. Riešenia sú konštruované
podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov a sú modulovateľné
s cieľom najvyššej automatizácie výroby pre zníženie potreby
obslužného personálu.
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HOLZ-HER

KATA LÓ G

P R O DU KTOV

UNO/STREAMER/AURIGA
Olepovačka hrán
Technické údaje:
GLUJET technológia
Hrúbka hrany 0,4 - 6 mm*
Hrúbka dielca min/max 6/60 mm*
Min. dĺžka dielca 160 mm*
Rýchlosť posuvu 10m/min*

SPRINT 1327/1329
Olepovačka hrán
Technické údaje:

GLUJET technológia
Hrúbka hrany 0,4 - 8 mm
Hrúbka dielca min/max 6/60 mm
Min. dĺžka dielca 160 mm
Rýchlosť posuvu do 18m/min*

LUMINA 1380/1588
L-TRONIC pre perfektnú bezlepidlovú škáru
aj pre laserové hrany
L-TRONIC a GLU JET v jednom stroji!
Technické údaje:
Hrúbka hrany 0,4 – 15 mm*
Hrúbka dielca min/max 6/60 mm
Minimálna dĺžka dielca 140 mm*
Rýchlosť posuvu do 25 m/min*

ACCURA 1554/1558
100% opakovateľnosť nastavenia a multifunkčnosť
Technické údaje:
GLU JET technológia nanesenia tenkého filmu lepidla
Hrúbka hrany 0,4 – 15 mm*
Hrúbka dielca do 60 mm
Minimálna dĺžka dielca 140 mm*
Rýchlosť posuvu do 25 m/min*
Multifunkčné pracovné agregáty

EVOLUTION 7401/7402/7405
Vertikálne CNC vŕtacie a frézovacie centrum
Technické údaje:
Ofrézovanie zo 4 strán*
Vŕtacia hlava 19 vretenová*
Drážkovanie v osi X
Vreteno 6,5 kW*
Frézovací agregát*
Zásobník na nástroje 6 miestny*
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(*) v závislosti na modeli stroja

HOLZ-HER
TECTRA/ZENTREX
Horizontálne nárezové centrum
Technické údaje:

Max. rezná dĺžka x šírka 3 100 x 3 100 - 5 850 x 6 550*
Presah pílového kotúča 53 -120 mm*
Výkon hlavného motora 7,5 - 18,5 kW*
Priemer pílového kotúča 300 - 400 mm*

CUT 1254/1255/1260
Vertikálna píla
Technické údaje:

Pracovné rozmery 5 300 x 2 200 mm*
Max. hrúbka dielca 60 (75) mm*
Max. výkon motora 4 (5,5) kW*
Priemer pílového kotúča 250 (303) mm*

PRO-MASTER 7017/7018/7125/7225
Konzolové CNC centrum
Technické údaje:

Pracovné rozmery		
X os od 3 425 mm*
			
Y os od 1 287 mm*
3-5 riadených osí
Výkon hlavného vretena 11 kW*

DYNESTIC 7515/7516/7521
CNC centrum s rastrovým stolom
Technické údaje:

Technológia NESTING
Pracovné rozmery		
X os od 2 690 mm*
			
Y os od 1 292 mm*
Výkon hlavného vretena 11 kW*

HOLZ-HER STORE-MASTER
Automatický sklad a nakladač
platňového materiálu
Technické údaje:

Určený pre nakladanie materiálu rôznych dekorov a typov s rôznou
povrchovou úpravou na stroje a zariadenia pre ďalšie spracovanie
Chaotický sklad materiálu s presnou a jednoznačnou správou
materiálu na sklade
Triedenie a ukladanie materiálu podľa druhu
Možnosť otáčania materiálu pred naložením na nárezové centrum
Možnosť prepojenia nárezového centra a nestingového CNC stroja
jedným manipulátorom
Zvýšenie produktivity práce
Rozmery skladu podľa individuálnych možností a potrieb konečného zákazníka
Možnosť manipulácie s materiálom o hrúbke už od 3,0 mm
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MARTIN

KATA LÓ G

P R O DU KTOV

MARTIN T 60 A /T 60 C
Formátovacia píla
Technické údaje:

Elektronické nastavenie pílového kotúča, vrátane naklápania 0-46°
Štandardná veľkosť stola 3 000 mm
Elektronicky nastaviteľný predrez

MARTIN T 65
Formátovacia píla
Technické údaje:

Štandardná veľkosť stola 3000 mm
Maximálny priemer pílového kotúča 550 mm
Elektronické nastavenie predrezu*
Ovládanie cez dotykovú obrazovku

MARTIN T 70
Formátovacia píla
Technické údaje:

3 osé nastavenie stroja - výška, uhol rezu a šírka rezu
Priemer pílového kotúča max. 550 mm
Priemer predrezového kotúča 125 alebo 140 mm
Elektronické nastavenie pozdĺžneho pravítka*
Elektronické nastavenie predrezu*

MARTIN T 75 PREX
Formátovacia píla s naklápaním pílového kotúča do
dvoch strán
Technické údaje:
3 osé nastavenie stroja - výška, uhol rezu a šírka rezu
Priemer pílového kotúča max. 550 mm
Priemer predrezového kotúča 140 mm
Elektronické nastavenie pozdĺžneho pravítka*
Elektronické nastavenie predrezu*

MARTIN T 45
Hrúbkovacia frézka s možnosťou profilovania
Technické údaje:
Pracovná šírka 630 mm
Pracovná výška 2.8 - 300 mm
Nožová alebo špirálová hlava*
Možnosť profilovania*
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MARTIN
MARTIN T 54
Zrovnávacia frézka
Technické údaje:

Pracovná šírka 500 mm
Elektronické nastavenie úberu
Nastavenie pre konkávne a konvexné spoje

MARTIN T 27
Spodná frézka so šiestimi motorizovanými osami
Technické údaje:

Ovládaci panel 5,7“s pamäťou na 500 nastavení
Rýchla výmena nástroja DORNFIX
Motorické nastavenie pravítka
Centrálne mazanie
Naklápanie hriadeľa*
Výkon motora 7,5 kW
Veľkosť stola 1225 x 900 x 95 mm

MARTIN T 12
Spodná frézka s pevným vretenom
Technické údaje:

Ovládací panel 5,7“ s pamäťou na 500 nastavení
Rýchlovýmena nástroja DORNFIX
Čapovací vozík*
Výkon motora 5,5 kW
Veľkosť stola 1050 x 750 x 95 mm

MARTIN TD 021/023
Kolíkovací stroj pre výrobcov nábytku
Technické údaje:

Rozstup vretien 32 mm
Počet vretien 21 resp. 23
Maximálna hĺbka otvoru 85 mm
Hĺbka vŕtania nastaviteľná systémom QUICKDEPTH
Pneumatické prestavenie pozície vŕtacej hlavy
Výkon motora 1,5 kW

Brúska na profily MARTIN Q-FIN
Technické údaje:

Najvyššia kvalita opracovania pre oknárske produkty.
Nie je potrebný medzibrus=zníženie výrobných nákladov.
Pre dielcovú výrobu
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ROBLAND

KATA LÓ G

P R O DU KTOV

SIGMA
Formátovacia píla
Technické údaje:

Šírka rezu 1270 mm, predrez 0,75 hp, 120 mm, 4000 rpm
Priemer pílového kotúča 315 mm

E2500
Formátovacia píla
Technické údaje:

Šírka rezu 1380 mm, priemer pílového kotúča 300 mm
Predrez 0,75 hp, 120 mm
Max výška rezu: 90° 100 mm

Z 2500/3200
Formátovacia píla
Technické údaje:

Max priemer pílového kotúča 400 mm
Šírka rezu 1380 mm
Predrez 0,75 hp, 120 mm, 8200 rpm, 3 rýchlosti otáčok

PS 3200/3200 X-1/3200 X-3
Formátovacia píla
Technické údaje:

Číselný ukazovateľ paralelného pravítka
Číselný ukazovateľ zdvihu a náklonu píly
Šírka rezu 1525mm alebo 1300 mm
Predrez 1 hp, 125 mm
Pílový kotúč 450 mm
Výška rezu 90° - 150 mm

J 510/410
Zrovnávačka
Technické údaje:

Dĺžka stola 2800 / 2360 mm
Maximálny úber 6 /4 mm

SD 410/510
Zrovnávačka - prepúšťačka
Technické údaje:

Hobľovacia šírka 410 / 510 mm
Maximálna výška 250 mm

NZ 3200
Formátovacia píla
Technické údaje:

Elektrický zdvih píly, elektrické naklápanie píly
Šírka rezu 1525 mm, predrez 1 hp
Max priemer pílového kotúča 400mm
Max výška rezu: 90° 125 mm
24
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ROBLAND
BM 3000
CNC vŕtacie centrum
Technické údaje:

Y os 920 mm, X os 3000 mm
Z os max hrúbka 40 mm, A os 360°
Posuvná vŕtacia hlava 20 m/min
Minimálny rozmer obrobku X300xY100xZ12 mm
Pracovná hlava so 4 adaptérmi a integrovaným pílovým kotúčom
Maximálna hĺbka drážky pílou 10 mm
Minimálny / maximálny vŕtaný otvor 3 – 35 mm

D 630 / 510
Hrúbkovačka
Technické údaje:

Maximálna šírka 630 / 510 mm
Maximálna výška 300 / 250 mm, maximálny úber 8 mm

BM - 21
Kolíkovačka – 21 vretien
Technické údaje:

Pneumatické preklápanie
Revolverová mierka na nastavenie hĺbky vŕtania

T 120 TS, TL, TP
Spodná frézovačka
Technické údaje:

Rozmer stola 1200x705 mm, rýchlo vymeniteľný hriadeľ MK5
Pravé / ľavé predĺženie stola, predné rozšírenie stola podperou

KM 500/550/575
Olepovačka s predfrézom a finálnou cidlinou
Technické údaje:

Príkon 3,64/3,64/5,87 KW, napätie 400 V
Min / Max hrúbka 8 - 50 mm
Min / Max hrúbka hrany 0,4 - 2 mm
Minimálna dĺžka dielca 120 mm, posuv 5,5 m/min

NX PRO
Kombinovaný stroj – 5 funkcií
Technické údaje:

Pílový kotúč 250 mm s predrezom alebo 315 mm
Výška rezu 107 mm, stôl do 1080x410 mm
Posuvný stôl 1450 x 320 mm
Dĺžka rezu 1 600 mm, šírka rezu 900 mm

NX TZ PRO
Kombinovaný stroj píla - frézovačka
Technické údaje:

Kotúč 250 mm s predrezom alebo 315 mm
Výška rezu 107 mm, liatinový stôl 1080x410 mm
Posuvný stôl 1450 x 320 mm
Dĺžka rezu 1 600 mm, šírka rezu 900 mm
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OSTATNÍ VÝROBCOVIA

KATA LÓ G

P R O DU KTOV

FRIULMAC
Výrobca technológií pre opracovanie a výrobu
nábytkových dielcov, komponentov a parkiet,
okien a dverí.
Technické údaje:
•
•
•

automatické podávače
stroje na výrobu parkiet, okien a dverí
stroje pre kompletné pracovanie nábytkových dielcov

WEBER
Širokopásové brúsky pre malé, stredné a veľké priemyselné prevádzky
Technické údaje:
Pracovná šírka 1100/1350/ 2 250 mm*
Počet pracovných agregátov 1-5 *
Vrchné aj spodné brúsenie *
Laserové meranie dielca *
CBF – technológia pre vysokú kvalitu brúsenia *
Ovládanie cez dotykovú obrazovku

BARBERÁN
Kompletné riešenia povrchovej úpravy dreva
a aglomerovaných materiálov
Technické údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

navalovacie stroje
tmeličky
striekacie automaty
vytvrdzovacie tunely
obaľovacie stroje
kašírovacie stroje
potlačové stroje
nanášačky lepidla
špeciálne brúsne stoje

MÖHRINGER
BRAUN CANALI
Technológie na porez a spracovanie guľatiny
Technické údaje:

Komplexné riešenia od jedného dodávateľa Odkôrňovacie stroje
Gátrové, pásové a agregátne píly Rozmietacie a omietacie píly
Mechanizácia
Zariadenie na triedenie reziva
Sklad guľatiny
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OSTATNÍ VÝROBCOVIA

BRUKS - KLÖCKNER
Stacionárne zariadenie pre výrobu štiepky
Technické údaje:

Bubnové sekačky s výkonom motora od 30 kW do 2000 kW*
Rozmery vstupných otvorov 300 x 500 až 1200 x 1500 mm*
Výroba energetickej štiepky, technologickej štiepky, roztrieskovanie štiepky na menšie frakcie pre briketovanie alebo peletovanie
Triediace sitá pre rozdelenie rôznych frakcií výstupného materiálu
Preprava štiepok na veľké vzdialenosti - TUBULATOR systém
Reduktory koreňových nábehov

KATRES
Sušiarne reziva
Technické údaje:

Typ KS - komory zavážané koľajovým vozíkom
Typ KAD - komory zavážané vysokozdvižným vozíkom
Špeciálne priebežné komory pre vysoké kapacity sušenia
Sušiace tunely pre sušenie pilín, štiepok, aglomerovaných
materiálov
Špeciálne sušiarne pre výrobu ThermoHolz

RUF
Briketovacie lisy
Technické údaje:

Briketovanie pilín, hoblín, prachu a iných biomateriálov
Kapacita od 100 kg / hod
Brikety tehlového tvaru

UNTHA
Drviče dreva a veľkoplošného materiálu
Technické údaje:
•
•
•

od malých dielní po priemyselné využitie
rôzne veľkosti sita pre účely briketovania,
alebo vykurovania
jedno a štvorhriadeľové systémy
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P R E D S T A V E N I E
Spoločnosť KRÁL s.r.o. so sídlom
v Žiline bola založená v roku 1992.
Naším hlavným obchodným zameraním je predaj a servis drevoobrábacích a nábytkárskych technológií
od špičkových svetových výrobcov.
Dôraz kladieme hlavne na spracovanie a opracovanie masívneho dreva
a veľkoplošných materiálov. Súčasťou nášho portfólia je predaj a servis
drevoobrábacích nástrojov. Sme
autorizovaným partnerom skupiny

S P O L O Č N O S T I

WEINIG, ktorá je svetovým lídrom
v oblasti technológií na opracovanie
masívneho dreva a výrobcov
HOLZ-HER a MARTIN, dodávateľov
strojov na spracovanie veľkoplošných
materiálov. Zastupujeme lídra vo
výrobe vyspelých technológií na
obrábanie nábytkových dielcov IMA
na Slovensku. Technológie našich
dodávateľov sú určené aj na opracovávanie hliníka a plastov. Poskytujeme pokrokové a efektívne riešenia

S E R V I S

A

pre drevospracujúce a nábytkárske firmy. Pomáhame zavádzať
automatizáciu a mechanizáciu do
výrobných procesov. Cieľom našej
spoločnosti je rozvíjať a posilňovať vedúcu pozíciu na slovenskom
trhu. Uplatňujeme aktívny prístup
k servisným službám, ktoré umožňujú
našim klientom príjmať efektívne
rozhodnutia, pomáhajú im presadiť sa na domácich aj svetových trhoch
a chránia výrobu pred možnými stratami.

P A R T N E R I

Na Slovenskom trhu sme partnerom firiem:

WEINIG (Nemecko)

ROBLAND (Belgicko)

WACO (Švédsko)

KATRES (Česko)

DIMTER (Nemecko)

FRIULMAC (Taliansko)

GRECON (Nemecko)

BRUKS-KLOCKNER (Nemecko, Švédsko)

RAIMANN (Nemecko)

MOHRINGER-BRAUN CANALI (Nemecko)

LUXSCAN (Luxembursko)

WEBER (Nemecko)

CONCEPT (Nemecko)

RUF (Nemecko)

Svetový líder v hobľovaní a profilovaní dreva

Stroje pre stolárov

Líder v hobľovaní a profilovaní v najvyšších rýchlostiach
Špecialista na optimalizačné píly a lepenie dreva
Výkonné a presné zariadenia na dĺžkové nadpájanie
Špičková technika pre rozmietanie a optimalizáciu porezu
Optické skenovanie dreva a optimalizácia v prírezovni
Kompetentný partner pre komplexné technologické
riešenia prevádzok

HOLZ-HER (Nemecko, Rakúsko)

Špecialista na sušenie dreva
Technológie pre priečne profilovanie dreva
Štiepkovanie dreva a dopravné systémy na štiepku
Technológie na porez guľatiny

Širokopásové brúsky na všetky typy materiálov
Briketovacie zariadenia

BARBERÁN (Španielsko)

Povrchová úprava dreva a aglomerovaných materiálov

Stroje na spracovanie veľkoplošných materiálov pre
potreby výrobcov nábytku

UNTHA (Rakúsko)

MARTIN (Nemecko)

IMA (Nemecko)

Stroje na spracovanie masívu i veľkoplošných materiálov

N Á Š

Špecialista na drvenie drevených materiálov a zhodnocovanie biomasy
High -end výrobné linky a systémy na obrábanie nábytkových dielcov

S E R V I S

príprava technického zadania pre zariadenie alebo linku
ekonomická analýza výrobných procesov
vypracovanie ponuky na základe technického zadania
predvádzacie a školiace centrum v Žiline
montáž, servis a školenia pre nami dodávané technológie
predaj náhradných dielov

Kancelária Žilina:
Král s.r.o.,
Predmestská 83, 010 01 Žilina
Tel.: 041 72 411 52, Fax: 041 72 411 80,
E-mail: info@kral-zilina.sk, www.kral-zilina.sk

