
Spojujeme
naše dvě

technologie!

Jak uspořit  čas, maximalizovat výrobní 
kapacitu a ulehčit si těžkou fyzickou práci? 

Tato prvotní myšlenka nás dovedla ke 
spojení našich dvou technologií – krátící 
pily a vakuového manipulátoru.

A je to pecka!

Sami jsme nadšení z toho, jak toto 
spojení „hraje“ a jde práce od ruky. 
 
Posuďte sami… 



Vakuový manipulátor 
SM-VM01

Ulehčí obsluze těžkou fyzickou práci. Pro 

transport materiálu využívá vakuum 

a umožňuje tak bezpečnou a spolehlivou 

manipulaci i s materiálem horší kvality. Je 

to ideální univerzální zdvihací zařízení pro 

optimální automatizaci ve vaší výrobě, 

které zaručuje vysokou přesnost 

a preciznost manipulace s materiálem.



 Celý systém odpovídá CE podle 
nejvyšších směrnic bezpečnosti práce.
 
Koncepce systému téměř bez údržby

a opotřebení. 

Krátící pila
KP 900 Easy Cut

Je určena pro paletářské firmy, které 

zpracovávají paletový přířez a kladou 

maximální důraz na automatizaci 

a výtěžnost své produkce. Pila logicky 

zná všechny zadané rozměry, které 

má nakonfigurovány v programu pro 

zakázkovou výrobu. Zjednodušuje tak 

logistiku a manipulaci s materiálem 

a šetří i personál.



 Stroj je vybaven softwarem, který 
se snadno ovládá díky okamžitě 
srozumitelné a efektivní grafice.

 Znásobení denního výkonu ve 
srovnání s ručním řezáním 

 

Přehlednost díky jedinečné
konstrukci krytu stroje, řezání 

s vysokou přesností 

„Každý stroj, který 
vyrobíme má určité 

poslání, jakýsi vzkaz, 
a to je naše vize.“



Úžasné spojení našich dvou 
technologií s maximalizací 
výrobní kapacity za směnu.
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Jaké plusy toto spojení přináší?

 Automatický přísun materiálu ke krátící pile 
pomocí vakuového manipulátoru

(nahrazuje těžkou fyzickou práci obsluhy).

 Automatické zkracování paletového přířezu
dle navoleného programu

(eliminuje chybovost obsluhy).

 Navýšení kapacity výroby díky automatizaci
(bez zbytečných prostojů)

 Propojení s kancelářským PC,
možnost kontroly průběhu práce,

vzdálená správa pro úpravu zpracovávaného 
materiálu.

 
Výstupní pásový dopravník krátící pily
KP 900 Easy Cut pracuje na principu

elektronického měření délek a třídí materiál
dle zadaných rozměrů do boxů.

 
Spousta možností přizpůsobených vašim

současným i budoucím potřebám.

+



Propojením těchto dvou 
technologií splňujeme požadavky 

na automatizaci výroby.

Šetříme pracovní sílu
a čas zvedáním a manipulací 

těžkých břemen. 



http://www.stoerimantel.com
https://www.instagram.com/stoerimantel_woodmachinery/
https://www.facebook.com/stoerimantel/
https://www.linkedin.com/company/stori-mantel/
https://twitter.com/StoriMantel
https://www.youtube.com/user/stoerimantel/
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