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3D SE STÁVÁ PRAXÍ
FORMUJEME VÁŠ DESIGN

Soustřeďte se na svou hlavní kompetenci!
Naše kapacita a flexibilita vám pomohou!

Jako rozšířený pracovní stůl vás podporujeme v oblasti  
obrábění desek – vysoká kvalita a spolehlivost.



DESKY S KOMPLETNÍM OPRACOVÁNÍM
PRECIZNOST DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA

VÝROBNÍ  
TECHNIKY &
KOMPETENCE

  Opracování desek do  
1.500 x 2.000 x 500 mm
  Hmotnost obrobku do  

max. 5.000 kg
  Vrtání hlubokých otvorů až do 

Ø 30 mm při hloubce vrtání 
1.250 mm

TEAMWORK
Společně se tvoří! V případě kapacitních překážek vás 
podporujeme pomocí našeho nejmodernějšího CNC strojního 
parku a vytváříme časovou flexibilitu.

Dotaz Nabídka Výroba Dodávka

DOSTUPNOST SKLADU
Časový faktor! Vysoká skladová dostupnost a přímý přístup k 
různým materiálům nebo velikostem desek mohou mít rozhodující 
vliv na dobu dodàvky.

Objednavka

FRÉZOVÁNÍ/VRTÁNÍ

JEDNOTLIVOST
Každý obrobek je jedinečný! Bez ohledu na to, zda předfrézujete 
nebo dokončujete: podporujeme vás při výrobě jednotlivých 
panelů a kompletních rámů forem – podle vašich požadavků.

SPOLEHLIVOST
Žádné experimenty! Motivovaný odborný personál je náš příslib 
kvality – před společným projektem, během něj a po něm.
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ERODOVÁNÍ HLUBOKÉ VRTÁNÍ BROUŠENÍ



CAD SLUŽBA
NAŠE STANDARDNÍ DÍLY PRO VAŠE SYSTÉMY

  Kompletní sběr dat STEP ke stažení
  Vlastní standardní knihovna součástí pro SolidWorks a VISI
  Creo a Cimatron jsou uvedeny v doplňkovém modulu poskytovatelů
   Přímý přístup k CAD geometriím prostřednictvím online platforem
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Mit dem Software-Magazin erhalten 
Sie regelmäßig aktuelle Informatio-
nen aus der Business Unit Software von  
3D Systems.  Auf den folgenden Sei-
ten können Sie sich über Software-
neuerungen, Technik, Veranstaltun-
gen und vieles mehr informieren. 
Wenn Sie Anregungen oder auch 
eigene Beiträge für unsere kommen-
den Ausgaben haben, so kontaktieren 
Sie bitte unseren Herrn Brinkmann  
(E-Mail: Ralf.Brinkmann@3dsystems.
com, Telefon 02381-92909-0). Infor-
mationen zum Thema abonnieren 
und abbestellen dieses Newsletters 

Ci Cimatron®

3DXpert™

von Dirk Dombert, Geschäftsführer der 3D Systems Software GmbH

Liebe Leser,

ich habe einen Verdacht! Wer-
fen Sie mal einen genauen Blick 
auf die Frisuren von Donald 

Johnson. 
Die zur Schau gestellte Extrava-
ganz und Stilsicherheit lassen 
nur einen Rückschluss zu: Wir 
erleben gerade die Weltver-
schwörung eines Friseurs. Fest 
steht, dass am 20.01.2017 mit 
der Amtseinführung des neuen 

mehr Gewicht als Fakten, seither dürfen wir Tatsachen ignorieren 
-

Sie gehören zur Leistungselite, die Firma ist alles und Freizeit und Fa-
milie bedeuten Ihnen nichts. So ist eine satte Gehaltserhöhung vor-

-
te alternative Fakten. 
In eigener Sache möchte ich vor der gefährlichen Ausbreitung von 
Fake-Software warnen. Unsere Marktbegleiter nutzen die neue Ära 
hemmungslos aus, um ihre Softwarelösungen als das Non-Plus-Ultra 
für den Werkzeugbau und die Teilefertigung darzustellen. Wer auf 
diese dreiste Werkzeugbauernfängerei reinfällt, handelt sich Schwin-
delsoftware ein. Der einzige Ausweg: Deinstallieren und konsequent 
zu Ebay abschieben. Anschließend helfen wir ihnen sehr gerne dabei, 
ihre Fertigung auf „great again“ zu trimmen. Besuchen sie uns dazu 

Fake Software...
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PŘÍTLAČNÁ/VYROVNÁVACÍ DESKA
51058

  Vzdálenost pro vodicí prvky v různých průměrech 
(26, 30, 42, 54, 66, 80 mm)

  Efektivní a prostorově úsporné umístění 
umožňuje maximální využití prostoru

  Jednoduché časově úsporné opracovaní

  Usnadněná demontáž pomocí 
integrovaných vybrání na rozích

STRUČNÉ VLASTNOSTI

  Materiál 1.2842/~58 HRC
 K dispozici pro systémy F a K
  Tři různé tvary pro každý typ desky 
  CAD data přítlačné/vyrovnávací desky zaručují  

nejvyšší kvalitu od návrhu po výrobu
  Přizpůsobeno standardizovaným řídicím prvkům 

MAXIMALNÍ VYUZITÍ PROSTORU

Efektivní a prostorové úsporné umístění přítlačné desky kolem 
sloupků umožňuje největší možné využití tvarové desky. Tím se 
usnadní Vrtání chlazení nebo jiné opracování. Přítlačné desky 
zároveň zaručují přesnost nástroje po celé velikosti formy. 

OPTIMALIZOVANÁ

SLUŽBA
CAD!



KNARR.comVáš spolehlivý partner pro výrobu nástrojů a forem.

KNARR VERTRIEBS GMBH  
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts 
Germany

Telefon +49 9252 9993-500
Fax +49 9252 9993-33
E-Mail sales.cz@knarr.com Tiskové chyby a změny cen a produktů vyhrazeny.

Naše všeobecné obchodní podmínky najdete na našich webových stránkách: www.knarr.com
CZ – 04/2020


