UŘÍZNOUT ….
….VYFRÉZOVAT ….
…. HOTOVO!
Zařízení pro vedení řezu

Otvor a čep

Rybinový frézovací systém

Univerzální šablona

LIGNATOOL – ZAŘÍZENÍ PRO VEDENÍ ŘEZU PRO ŘETĚZOVÉ PILY
Vertikální nastavení úhlu

Velký rozsah řezání při nízkých nákladech! (+-75o horizontálně/+-75o vertikálně)

Horizontální nastavení úhlu

Laser

Dobře viditelná linka laseru

Šikmé zavěšení řetězové pily

Přesné řezání – podél vedení řezu

Přednosti:
- mobilní pro dílnu nebo staveniště
- pro oblé nebo pravoúhlé řezání dřeva
- vhodné pro elektrické nebo benzínové řetězové pily
- laserová linie pro přesné umístění řezu
- volitelné umístění řezu vlevo nebo vpravo (pro optimální kvalitu řezu)
- zvláště bezpečná obsluha díky rozpěrnému klínu a ochrannému krytu
- řetězová pila s rozpěrným klínem a ochranným krytem může být použita
i bez zařízení pro vedení řezu
ŘEZNÝ ROZSAH
Úhel
horizontální
vertikální
90o
90o
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o
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LIGNATOOL – RYBINOVÝ FRÉZOVACÍ SYSTÉM

Nastavení šablony tvoru

Nastavení hloubky frézování

Upevnění šablony otvoru

Upevnění šablony čepu

Aretace horní frézky

Otočení o 90o

Frézování otvoru

Frézování čepu

… perfektní spojení dřeva jednoduše, rychle a čistě …

Start

Profi

Komplet

Frézka s otočným nožem

Modely – rozměry
Označení:
Šířka trámu: (Š)
Výška trámu (V)
Poměr Š k V

LT060
5-16 cm
4-36 cm
1:4

LT080
5-18 cm
6-36 cm
1:3

LT120
5-20 cm
8-36 cm
1:2

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

LT180
10-28 cm
10-36 cm
1:2

Sady
Start
Standard
Profi
Komplet

●

Přednosti:
- bezpečné frézování díky patentovanému vedení řezu
- variabilní příčné řezání dřeva a délek čepů
- horizontální a vertikální ochrana proti třískám
- šikmo nastavitelné dorazy
- rychlá a jednoduchá montáž dřevěné konstrukce
- mobilní pro dílnu a staveniště
- cenově výhodná výroba dřevěných spojů
- není zapotřebí žádných kovových spojníků
- rychlé upevnění svorníků
- vizuálně a řemeslně náročné spoje dřeva
- různě vybavené sady – dle balíčku

LIGNATOOL – UNIVERZÁLNÍ ŠABLONA

Stupnice šířky dřeva s upevněním

Stupnice šířky dlabu s ukazatelem frézovací hrany

Nastavení úhlu pomocí stupnice s procenty a stupni

Ukazatel frézovací hrany

Přednosti:

Hrubovací fréza

Helix fréza

Zapuštění

Podélný dlab

Ostrý zářez

Výřez

- bezpečné frézování díky patentovanému vedení frézy
- nastavení úhlu ve stupních a procentech dobře čitelné
- volitelné upevnění stahovákem nebo šrouby
- možnost zvláštních tvarů díky šroubovatelné tvarové šabloně
- vhodné pro rovné nebo zašikmené frézování, jako je:
zapuštění
čepové otvory / podélné otvory
výřezy
schodnice
- maximální velikost otvoru 310 x 550 mm
- maximální sklon 20 stupňů
- vhodné pro horní frézky od 2000 W
- k dispozici množství příslušenství

LIGNATOOL – OTVOR A ČEP
Přednosti:
- bezpečné frézování díky patentovanému
vedení frézy
- k dostání v různých konfiguracích:
- s výměnnými čepy
- kruhové čepy 30/40 mm šíře
- hranaté čepy 30/40 mm šíře
- s nebo bez šablony otvoru
- rozměry dřeva:
při 90o do 18/24 cm
při 45o do 18/18 cm
- délka čepu 40/60 mm

Balíček LTZ40(SR) bez šablony otvoru

Čepy, volitelně oblé nebo hranaté

Vrábče-Zastávka, Pod Tratí 97
370 01 České Budějovice
Mob.: 00420 602 166 649
Email: info@lignatool.cz
www.lignatool.cz

Detail šablony otvoru

Čep a otvor

