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Montážní stoly MARSHAL-CZ 

 
1. Montážní stoly celokovové UNIVERZAL 

 

 
 

Univerzální montážní stoly jsou určeny pro přesnou malosériovou a 
kusovou  výrobu  sbíjených a lepených rámových konstrukcí a panelů 
pro stavby na bázi dřeva.  
 
            Jednotlivé stoly jsou tvořeny ocelovým rámem za silnostěnných profilů 
a ocelovou deskou o velikosti 1500 x 3000 mm ve které je v pravoúhlých 
souřadnicích soustava otvorů pro umístění příslušenství. Stoly jsou 
vybaveny policemi pro odkládání ručního nářadí a spojovacího materiálu. Stoly 
je možno vybavit rozvodem elektrické energie a stlačeného vzduchu pro 
připojení ručního nářadí. 
 

 

 



 s.r.o.    
zapsaná 6. 11. 2006 v OR vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 119087 

Semice 114, 289 17 Semice,   IČO: 27615448, DIČ: CZ27615448 

����: (+420) 603 446 506    ����: sima@adhest.eu / prodej@adhest.eu    ����: www.adhest.eu 

 

Průmyslová lepidla / Lepidla pro lepení dřevěných konstrukcí / Poradenství / Stroje a zařízení 

 
Technické parametry: 

Rozměry stolu (1 segment) Cca 1500 x 3000 mm 

Pracovní výška stolu 680 + - 20 mm 

Upínací plocha (1 stůl)  1300 x 2750 mm 
Přípojky 230 V 2 ks 

Přípojky stlačeného vzduchu  2 ks 

Pneumatické upínky: 
 

počet 2 ks 

provozní tlak 6 baru 
přítlačná síla 1,2 kN (120kg) 

Pevný doraz (sloupek) výšky 240 mm 6 ks 

Hmotnost stolu 750 kg 

 
 
Vhodnou kombinací a vzájemným propojením jednotlivých modulů je 
možno vytvořit pracoviště dle požadovaných rozměrů konstrukce nebo 
panelu. 
Sestava stolů 3 x 6 m                         

 
 
 
 
 
 
 
 

Sestava 3 x 12m 
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Multifunkční portálový nosič 

a) Sbíjecí pneumatické zařízení pro sponkování velkoplošných materiálů k
konstrukci panelu 

 
b) Řezací agregát pro formátování panelů

Popis zařízení: 
 
Ocelové montážní stoly jsou po stranách opatřeny kolejnicovým
posouvá portálový nosič s příčným vedením pro nářadí provádějící sponkování nebo 
obrábění velkoplošných materiálů.
Pohyb portálu je buď ruční pomocí ovládacích kol a nebo strojní v
elektropřevodovek a pneumatických válců.
Zařízení nevyžaduje speciální úpravy podlahy, lineární vedení je uloženo na nosném 
rámu montážního stolu 
Stoly mohou být vybaveny upínacími mechanismy. Na stolech je možno obrábět 
pomocí ručního tesařského nářadí hranoly pro zhoto
vazby střech.  
Výroba konstrukcí, nebo lepení konstrukčních hranolů.
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Multifunkční portálový nosič agregátů 
 

Sbíjecí pneumatické zařízení pro sponkování velkoplošných materiálů k

 
Řezací agregát pro formátování panelů 

Ocelové montážní stoly jsou po stranách opatřeny kolejnicovým vedením po kterém se 
příčným vedením pro nářadí provádějící sponkování nebo 

obrábění velkoplošných materiálů. 
Pohyb portálu je buď ruční pomocí ovládacích kol a nebo strojní v kombinaci 
elektropřevodovek a pneumatických válců. 
Zařízení nevyžaduje speciální úpravy podlahy, lineární vedení je uloženo na nosném 

vybaveny upínacími mechanismy. Na stolech je možno obrábět 
ského nářadí hranoly pro zhotovení sloupkové konstru

Výroba konstrukcí, nebo lepení konstrukčních hranolů. 
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Sbíjecí pneumatické zařízení pro sponkování velkoplošných materiálů k rámové 

 

 

vedením po kterém se 
příčným vedením pro nářadí provádějící sponkování nebo 

kombinaci 

Zařízení nevyžaduje speciální úpravy podlahy, lineární vedení je uloženo na nosném 

vybaveny upínacími mechanismy. Na stolech je možno obrábět 
vení sloupkové konstrukce nebo 
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Lamelování                                               Stahování atypických tvarů                                                                                                         
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

Pojízdný mont.st                               Lamelování obloukových nosníků 
 
 
 
 
Výroba tenkostěnného nosníku profilu I 
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2. Montážní stoly celokovové 

- velikost pracovní plochy 3 x 
rameny: 

 
Obr. montážní stoly velikosti 3 x 9 m    
Princip překlápění: 

 
Překlápěcí stoly umístěné proti 

Tři stoly pro postupnou výrobu panelů 
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Montážní stoly celokovové  „UNIVERZAL  FLIP
 

velikost pracovní plochy 3 x 9 - 12 m vybavené překlápěcími 

Obr. montážní stoly velikosti 3 x 9 m     

       

Překlápěcí stoly umístěné proti sobě 

Tři stoly pro postupnou výrobu panelů – půdorys: 
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„UNIVERZAL  FLIP-FLOP“ 

vybavené překlápěcími 
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Cena 1ks. surového stolu 1,5 x 3m bez níže uvedeného příslušenství    
44.000,- Kč  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cena sestavy 4 ks. stolů o velikosti 3 x 6m bez níže uvedeného příslušenství  
150.000,- Kč  
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Příslušenství: 
 

 
 

 

Pneumatické upínky                               Opěrné sloupky       
10 - 13.000,- Kč       280,00 Kč 

Ruční upínka šroubová       Excentrická upínka 
TR 20x4/2.550      2.600,- Kč 

 
Ceník příslušenství: 
 
Přípojky 230 V 1 ks …………………………………………………………….…......2.600,- Kč  
Přípojky stlačeného vzduchu 1 ks ………………………………………….….. 3.800,- Kč  
Pneumatická upínka  1 ks. ovlád.centrálně/lokálně……9.800,-Kč/13.000,-Kč 
Šroubová upínka  TR 30x6 1 ks…………………………………………………….. 2950,-Kč 
Excentrická upínka TR 20x4 1ks …………………………………………..…….. 2.550,-Kč 
Pevný doraz 1 ks ……………………………………………………………………….… .  280,-Kč 
Teleskopický nosník pro rozšíření stolu  do 4,5m1 ks. ……...……… 5.800,-Kč 
Úprava rámu s pojezdovými koly ………………………….…………………... 5.200,-Kč 
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Vyvrtávací a kolíkovací zařízení pro spojování lamel kolíkováním –                 
Výroba panelu „MONTIWOOD“ 
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3. Montážní stoly tvořené samostatnými pneumatickými 

stahovacími jednotkami

Popis stolu 
 
Stůl je tvořen stahovacími jednotkami 
rozmístěnými na pracovní ploše tak, aby bylo 
možno pohodlně vyúhlovat rámovou konstrukci 
budoucího panelu, jednotlivé hranoly spojit a 
zaklopit velkoplošnými deskami. Mezi 
jednotkami je pomocná podlaha.  Stahovací 
jednotky mohou být upevněny na dřevěné 
příhradové konstrukci nebo na ocelovém rámu.
(Samostatná pneumatická stahovací jednotka 
délky 3100mm cca 12.500,-Kč).
Stůl velikosti 3,2 x 12 m …………………………………… 
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Montážní stoly tvořené samostatnými pneumatickými 
jednotkami „PNEUMATIC TABLE“

Stůl je tvořen stahovacími jednotkami  
rozmístěnými na pracovní ploše tak, aby bylo 
možno pohodlně vyúhlovat rámovou konstrukci 
budoucího panelu, jednotlivé hranoly spojit a 
zaklopit velkoplošnými deskami. Mezi stahovacími 
jednotkami je pomocná podlaha.  Stahovací 
jednotky mohou být upevněny na dřevěné 
příhradové konstrukci nebo na ocelovém rámu. 

stahovací jednotka 
). 

Stůl velikosti 3,2 x 12 m …………………………………… 280 – 320.000,-Kč 

s.r.o.    
v OR vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 119087 

IČO: 27615448, DIČ: CZ27615448 

www.adhest.eu 

oradenství / Stroje a zařízení 

Montážní stoly tvořené samostatnými pneumatickými 
„PNEUMATIC TABLE“ 

 
 
 
 
 
 
 



zapsaná 6. 11. 2006

Semice 114, 289 17 Semice,  

����: (+420) 603 446 506   

 

Průmyslová lepidla / Lepidla

3.   Manipulace, skladování a dokončování panelů
Zvedací vozík pro překlápění a manipulaci s

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Model výrobní haly Bříství
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Manipulace, skladování a dokončování panelů
Zvedací vozík pro překlápění a manipulaci s panely 

Model výrobní haly Bříství 
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Manipulace, skladování a dokončování panelů 
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Legenda – výrobní hala Bříství: 

1. Konzolový regál pro skladování konstrukčních hranolů 

2. Spodní frézovací a čepovací frézka 

3. Formátovací pila 

4. Manipulační a transportní vozík 

5. Truhlářská dílna pro přípravu materiálu a výrobu stavebních truhlářských výronků 

6. Manipulační a transportní vozík na dlouhý materiál 

7. Válečkový stůl zkracovací radiální a pokosové pily 

8. Radiální pokosová pila 

9. Válečkový stůl s měřícím pravítkem a přestavitelnými dorazy 

10. Manipulační vysokozdvižný vozík na panely 

11. Mostový jeřáb 

12. Montážní stoly na výrobu panelů 

13.  – 15. Manipulační vozíky s velkoplošným materiálem a izolacemi 

16. Manipulační vozík pro skladování a přepravu hotových panelů 
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4.

Příloha 

 
 Konzolové regály 
 
Konzolový regál – 5-ti patrový, nosnost jednoho patra 300 kg
Konzolový regál – 4 patrový, nosnost jednoho patra 300 kg, cena jednoho sloupu …
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4. Model výrobní haly 

Příloha – příslušenství: 

ti patrový, nosnost jednoho patra 300 kg, cena jednoho sloupu 
4 patrový, nosnost jednoho patra 300 kg, cena jednoho sloupu …
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, cena jednoho sloupu 5.000,- Kč 
4 patrový, nosnost jednoho patra 300 kg, cena jednoho sloupu … 4.500,- Kč 
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Manipulační vozík na konstr.hranoly M6k 2,5t. 

 
Cena vozíku M6K 2,5t. (bez DPH)………………………………………………  26.880,-Kč 
 
 
 
Manipulační vozík na panely M6k 3 t. (2,4 x 3m) …………………….  38.000,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 


