
OD ROKU

1999

Váš paRtneR pRO 
pROfesiOnální 
řezání a fRézOVání



O nás
Jsme český výrobce vysoce 
kvalitních velkoplošných 
a multifunkčních CNC routerů 
a digitálních plotrů.

Již od roku 1999 vyvíjíme 
a vyrábíme nejmodernější 
technologie pro řezání, 
frézování a gravírování 
nejrůznějších materiálů, 
například kovů, dřeva, 
plastů a pěn. 

DůRaz 
na KValitU 
pROVeDení

pROfesiOnální 
pODpORa 
a seRVis

aUtOmatizace 
a zefeKtiVnění 
VýROby

řezání a fRézOVání 
jaKéhOKOli 
mateRiálU

inDiViDUální 
testOVání 
mateRiálů 

Vlastní 
VýVOjOVý 
tým

3D VizUalizace 
zaKázKOVých 
řešení

řešení na míRU pRO 
menší i nepřetRžité 
pROVOzy



stROje cOmaGRaV 
se těší VelKémU úspěchU 
V Oblasti pRůmyslU, ReKlamy 
a VýROby Obalů pO celém sVětě



cOmaGRaV nOtUs plUs

cnc ROUteRy 
a fRézKy
CNC frézovací a řezací routery 
COMAGRAV jsou vysoce odolné,
přesné a dlouhověké multifunkční 
stroje, ideální pro průmysl i reklamu.

Extrémně výkonný
multifunkční CNC router
pro profesionální výrobu.

     vysokotlaký vakuový stůl

     multifunkční hlava

     automatická výměna nástrojů

     automatické měření délky nástrojů

     odsávání špon

     sprejové chlazení nástrojů

     profesionální vřeteno

     vyspělý software, kamerový systém

     servo motory, planetové převodovky

pRůmyslOVý 
DesiGn, KValita 

pROVeDení, 
DlOUhOVěKOst



cOmaGRaV nOtUs

cOmaGRaV ecO

cOmaGRaV nOtUscOmaGRaV nOtUscOmaGRaV nOtUscOmaGRaV nOtUscOmaGRaV nOtUs

cOmaGRaV ecO

cOmaGRaV nOtUs

cOmaGRaV ecOcOmaGRaV ecO

cOmaGRaV mistRal

Spolehlivý multifunkční 
profesionál.

Skvělý poměr ceny 
a kvality.

s přesnOstí
na setiny
milimetRU

Výkonná frézka pro 
menší provozy.



cOmaGRaV DiGi cORsa

VelKOfORmátOVé 
plOtRy
Multifunkční plotry COMAGRAV jsou unikátní 
svou velikostí, rychlostí a variabilitou. Maximálně 
zefektivňují řezání a frézování v reklamě, 
průmyslu i obalovém průmyslu.

Svou dynamičností, flexibilitou
a výkonností nabízí téměř neomezené 
možnosti pro řezání a frézování.

     šest vakuových zón ovládaných softwarem

     multifunkční hlava

     automatická výměna nástrojů

     automatické měření délky nástrojů

     odsávání špon

     sprejové chlazení nástrojů

     nekonečné, pasivní nebo aktivní odvíjení

     vyspělý software, kamerový systém
s mOžnOstí

řezání
čehOKOli



cOmaGRaV DiGicOmaGRaV DiGicOmaGRaV DiGi

Úctyhodná produktivita,
neomezené rozměry
a jedinečná rychlost řezání.

neOmezené 
pRODlOUžení 
pRacOVníhO

stOlU, Vyspělé 
technOlOGie

ODVíjení



mODUly

nástROje

     MULTI hlava přináší maximální variabilitu

     vysokootáčková vysoce profesionální vřetena

     integrované cyklonové odsávání a sprejové chlazení nástrojů

     univerzální moduly se snadnou výměnou nástrojů

     modul pro pneumatické oscilační řezání

     modul pro elektrické oscilační řezání

     modul s motorizovaným řezacím kolečkem

     modul pero s pneumatickým parkováním

     modul s tažným nožem

     integrovaný vyspělý kamerový systém

     nástroje nejvyšší kvality

     automatická kontrola nástrojů v zásobníku kamerou

     automatická výměna nástrojů

     automatické zavírání zásobníku

     automatické měření délky nástrojů

     snadná výměna nástrojů

s naším  
sOftwaRem  
je přípRaVa 

Dat OtázKOU 
OKamžiKU

fRézOVání,
GRaVíROVání, Oscilační
a tanGenciální řezání,

RylOVání,
pROtOtypOVání
a 3D sKenOVání

s jeDním stROjem
cOmaGRaV

KValita

aUtOmatizace



sOftwaRe

Stroje COMAGRAV dodáváme
s kompletním softwarovým řešením 
přizpůsobeným potřebám zákazníka. 

     vyspělý řídící systém COMAGRAV PILOT TDP 

     knihovna materiálů a presetů

     podpora QR kódů

     kompatibilita s RIP softwary

     programy pro frézování, řezání a tvorbu obalů

     kamerový systém pro čtení značek

     ovládací panel pro operátora

     snadné ovládání a profesionální proškolení

ODVíjecí technOlOGie

     pasivní i aktivní odvíjení

     odvíjení z role na roli

     odvíjení s bočním pohybem

     rychloupínací systém pro role

     pneumatické přítlačné lišty

     vyměnitelné vozíky

příslUšenstVí

     prodloužení pracovního stolu

     nekonečný odvíjecí pás

     vyspělé odvíjecí technologie

     vertikální stůl, rotační adaptér

     laserové a dotykové skenovací sondy

     kompozitní portál z uhlíkových vláken

Kompletní řešení na míru se zárukou.

nepřetRžitý, plně
aUtOmatizOVaný

a bezpečný
pROVOz



     dřevo, MDF, překližka

     ocel, mosaz, hliník, dibond

     plast, plexisklo, polykarbonát

     pěna, guma, pryž

     vinyl, vlnitá lepenka

     re-board, stadur

     textil, kůže, tkaniny

     těsnění, paronit

     materiály v rolích

     a mnoho dalších

mateRiály
Multifunkční CNC routery a digitální plotry 
COMAGRAV nabízejí možnost řezání 
a frézování úctyhodné řady materiálů. 

s mOžnOstí 
řezání 

a fRézOVání 
čehOKOli

pRůmyslOVá 
a ReKlamní 

VýROba, 
ObalOVý 
pRůmysl



OtestUjte 
sVůj mateRiál 

přímO V našem 
shOwROOmU

naVštiVte 
nás V pOříčí 

naD sázaVOU!



nepřestáVáme 
VylepšOVat řezací 

a fRézOVací 
technOlOGie

+420 603 252 084

jsme tU pRO Vás:

www.cOmaGRaV.cOm

infO@cOmaGRaV.cOm

+420 317 778 022


