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SSTTRROOJJEE  PPRROO  SSBBÍÍJJEENNÍÍ  PPAALLEETT,,  ŘŘAADDAA  VV AABB  
 
Vyrábíte palety? Pro zefektivnění a zkvalitnění výroby vám můžeme nabídnout stroje pro 
sbíjení palet CA.BI.. Výroba těchto speciálních strojů má tradici již více než 20 let, dříve byly 
dodávány i pod značkami ATICA a OLLITECH. V České republice jsou stroje prodávány od 
roku 2003, servis je zajištěn. Stroje řady VAB se vyznačují možností nastřelovat hřebíky 
současně ze shora i ze zdola do palety, na jedno založení čistého materiálu jsou tak 
nastříleny všechny potřebné spojovací prvky. Hřebíky je možno při nastřelování současně i 
zahýbat (nýtování hřebíky). Řízení strojů je CNC, speciální software ovládá a kontroluje 
všechny pracovní i bezpečnostní funkce stroje. Všechny stroje jsou konstrukčně upravovány 
a vyráběny vždy „na míru“ pro konkrétního zákazníka. Tak je možno ve všech detailech stroj 
přizpůsobit potřebám a požadavkům. Jednoduchost přestavění pro jednotlivé typy výrobků 
umožňuje využívat tyto stroje především při malosériové výrobě a nahradit tak ruční 
pneumatické hřebíkovačky i v těch provozech kde není velkosériová výroba, u které by bylo 
odůvodnitelné použití složitých a nákladných automatických výrobních linek.  
 

Půdorysné řešení strojů je v několika variantách, je tak možno si vybrat optimální řešení dle 
prostorových poměrů na pracovišti. Ke strojům pro sbíjení je na přání možno dodat i další 
přídavné zařízení, např. pro ořezání rohů palet, vypalování značek na palety, stohování 
hotových palet atd. Pro více informací kontaktujte prosím naše obchodní zástupce. 
 

typ : VAB 160 U       detail systému hřebíkovaček  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
     některé z možných typů palet: 
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SSTTRROOJJEE  PPRROO  SSBBÍÍJJEENNÍÍ  DDÍÍLLŮŮ  OOBBAALLŮŮ  AA  PPOODDOOBBNNÝÝCCHH  VV ÝÝRROOBBKKŮŮ,,  ŘŘAADDAA  CCMMVV   

 
Vyrábíte obaly, rošty, podlážky, dřevěné panely nebo podobné výrobky? Pro zefektivnění a 
zkvalitnění výroby vám můžeme nabídnout stroje pro sbíjení CA.BI.. Výroba těchto 
speciálních strojů které byly dříve dodávány i pod značkou ATICA a OLLITECH má tradici 
již 20 let. V  České republice jsou stroje prodávány od roku 2003, servis je zajištěn. Stroje 
řady CMV  se vyznačují stavebnicovou variabilní pracovní plochou, je zde možno hřebíky při 
nastřelení současně zahnout (nýtování hřebíky). Dodávány jsou ve třech základních šířkách 
pracovní plochy s možností jejího modulového prodloužení. Osazeny mohou být dvěma až 
dvanácti hřebíkovačkami. Řízení strojů je CNC, speciální software ovládá a kontroluje 
všechny pracovní i bezpečnostní funkce. Stroje jsou konstruovány a vyráběny vždy „na míru“ 
konkrétního zákazníka, základní parametry jsou však vždy stejné. Je tak možno stroj vždy ve 
všech detailech přizpůsobit potřebám a požadavkům provozovatele. Pro více informací 
kontaktujte prosím naše obchodní zástupce. 
 

typ: CMV3-YCM 2000     detail systému hřebíkovaček  
 
 
 
 
 
 
 

některé z typických výrobků strojů řady CMV  
 
 
 
 
 
 
 

DDaa llššíí   iinnffoorrmmaaccee  uu   nnaaššiicchh  rreeggiioonnáállnníícchh  oobbcchhooddnníícchh  zzáá ssttuu ppccůů ::    
 
střední, západní a jižní Čechy 
Petr Kotšmíd   tel. 602 470 367 
 

východní a severní Čechy 
Bc. Marek Stránský   tel. 725 757 416 
 

Morava a Slezsko 
Jan Poledník    tel. 602 640 197 
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