
Lis ALH/250 
Lamelovací lis pro lepení vrstvených hranolů 

Stavebnicová konstrukce.  
 

Délka lisu: 

1 segment.  3m 

2 segmenty:  6,5 m 

3 segmenty:  10 m 

Výška lepení: 

1,5 m3 

Šířka  lamely: 

40—260 mm 

Cena:  odvíjí se od konkrétní konfigurace.  

Modul EKONOM, 3 m s manuálním ovládáním, šířka lamely 200 mm a válci Ø80 
mm, zdvih 400 mm, včetně hydraulického agregátu 

250.000,- CZK 
4 segmenty / 13 m    900.000,- CZK 

Modul HIGH, 3 m s SPS řízením, šířka lamely 250 mm a válci Ø100 mm, zdvih 
1200mm, včetně hydraulického agregátu 

340.000,- CZK 
4 segmenty / 13 m    1.220.000,- CZK 

 
Bez dopravy, montáže a zaškolení 



Přednosti lisu AHL 250 W 
Stavebnicová konstrukce, modul 3100 mm, Tzn.  každý modul může lisovat sa-

mostatně hráň o délce 3000 mm s přídavkem až 100 mm  
Při 4 modulech je možné lisovat hráň délky 13000 mm / délka návěsu kamionu 
Úpravou počtu lisovacích jednotek v modulu je možné lis upravit na výrobu kon-

krétního výrobku. 
Průměr a délka vysunutí hydraulických válců, výška a šířka lisovací komory na 

přání 
Podle počtu uzavíracích ventilů je možné lisovat i kratší hráně 
Seřizování polohy hlavních lisovacích válců, takže střed pístnice je umístěn přesně 

na střed hráně / rovnoměrné rozložení tlaků 
Lisovací „boty“ s odstupy 30 mm / lisování celým profilem 
Konstrukce zavírací brány eliminuje otevírání konstrukce / pravidelné rozložení 

tlaků 
Zadní přítlaky variantně s jedním hydraulickým válcem a vedením / ekonomické / 

nebo se dvěma válci / lepší rozložení tlaků a tím i vyrovnání lamel 
Stavebnicové řešení hydrauliky: 

Ekonomické:  Ovládání ručními pákovými rozvaděči / bez výměny ag-
regátu nelze dále upgradovat konfiguraci. 

Střední:  Ovládání ručně ovládanými elektro – hydraulickými rozvaděči / lze 
jednoduše upgradovat na automatické ovládání 

High: Plně automatické nebo ruční ovládání. Po spuštění programu, na-
staveného pro konkrétní typ lisování, se po založení hráně stiskem jed-
noho tlačítka spustí cyklus lisování, tzn. Zavře se brána, spustí se lisová-
ní, hlídají se a udržují lisovací tlaky buď po sekcích nebo i jednotlivých 
válcích. Po uplynutí nastaveného času lisování se lis odtlakuje, brána se 
odjistí, zazní zvukový signál a z bezpečnostních důvodů obsluha otevře 
bránu a vyloží lis  

 

Nevýhody lisu AHL 250 W 

Volný prostor před lisem pro uzavření přední stěny. 

Ochotně s vámi zkonzultujeme vaše potřeby a společně navrhneme opti-
mální konfiguraci. 

Vyrábíme nanášečky PVAc, EPI, 1KPUR i MUF lepidel, 

Vyrábíme a dodáváme automatizaci výrobních linek pro lepení dřeva 
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