
Výukové kity 
obrábìcích strojù

Distributor pro ČR - www.helago-cz.cz

Použitelný pro nejpokročilejší verze modulového 
systému CNC řízení. Obsahuje 4-osý řídicí systém a CNC 
software.

zejména naši pokročilí uživatelé používající Metal Line  ∙
mohou nyní rozšířit svou dílnu UNIMAT o funkce 
CNC

díky prokázané modularitě systémů UNIMAT je  ∙
možné použít nesčetná množství kombinací v různých 
oblastech

vše je vybaveno krokovým motorem na 2 A ∙

součástí jsou podélné CNC-saně, 2 příčné CNC- ∙
saně, jeden CNC-rotační stůl a 4-osý ovládací systém 
s CNC-softwarem

Kombinace výkonu a preciznosti. Umožňuje sestavit 25 
různých sestav obráběcích strojů (soustruh, okružní 
pila, vrchní fréza, fréza na výrobu ozubených kol, 6-osá 
fréza...)

Současně lze sestavit 3 stroje. Součástí dodávky jsou 
3 motory, 4 saně, 4 lože, dělící aparát, sada kleštin, tří 
a čtyř čelisťová sklíčidla, otočný stůl a kompletní Unimat 
příslušenství.

tato sestava je vyrobena z celokovových částí (saně,  ∙
vřeteník, spojovací části)

je možno sestavit např. celokovový soustruh,  ∙
horizontální i vertikální frézku, sloupovou vrtačku

umožňuje opracovávat s přesností až 0,05 mm. ∙

řezání polystyrenu pomocí horkého drátu ∙

běžný ocelový drát s teplotou  600 až 850 °C umožňuje  ∙
řezat různé profily

výhodou ocelového drátu je snadné tvarování a dlouhá  ∙
životnost

rozměr pracovního stolu 350 × 300 mm se dvěma  ∙
vodícími drážkami (se stupnicemi) pro uchycení 
pravítka

maximální výška řezaného materiálu 350 mm,  ∙
maximální délka 500 mm
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PLAYMAT byl navržen a vyroben pro ty nejmladší kutily. 
Jedná se o realistický, plně funkční systém pro práci se 
dřevem umožňující řezání, broušení, vrtání i soustružení.

Díky bezpečné konstrukci, nehrozí dětem žádné nebezpečí 
zranění. Zručné děti mohou vyrábět jejich první výrobky 
již v předškolním věku. The PLAYMAT kit od CoolTool® 
obsahuje všechny nezbytné součásti pro sestavení čtyř 
rozdílných, plně funkčních zařízení: soustruh, vykružovací 
pila, stojanová vrtačka, bruska.

díky jeho důmyslné konstrukci je vhodný pro ty  ∙
nejmladší kutily ve věku od 5 do 12 let

tisíce nadšených dětí může vyrábět svá malá umělecká  ∙
dílka jak ve školách nebo družinách, tak i doma, ve 
svém volném čase

Sestava obsahuje stejné komponenty jako basic a navíc 
další komponenty pro náročnější variace obráběcích 
strojů např.: soustruh na kovy, kámen a plasty, 3-D frézka, 
sloupová vrtačka.

tento kit je vhodný pro ty, kteří si přejí vyrábět  ∙
náročnější, komplexnější práce jak z plastového, tak 
z kovového materiálu

součástí je i příručka, která obsahuje mimo popisu  ∙
zacházení s kitem UNIMAT1 CLASSIC také zajímavé 
tipy pro vaše první výrobky

víceúčelový modulový systém ∙

zahrnuje komponenty pro sestavení lupínkové pilky,  ∙
vrtačky, soustruhu na dřevo a brusky

na těchto strojích lze získat představu funkce  ∙
jednotlivých zařízení a principu obrábění

sada UNIMAT1 BASIC - SET může být díky možnosti  ∙
libovolného doplňování součástí kdykoliv velmi 
snadno rozšířen na kit UNIMAT1 CLASSIC

rozsah nabídky příslušenství UNIMAT1 je od  ∙
jednoduchého pilového listu, přes speciální nářadí, až 
po strojní moduly METAL LINE a POWER LINE

příslušenstvím METAL a POWER LINE lze rozšířit kity  ∙
BASIC i CLASSIC, což umožní sestavit i tak výkonné a 
speciální přístroje jako je např. řízené CNC


