
gép-technológia

A különböző felületek profilozása szá-
mos kihívás elé állította a gépgyártókat. 
Különösen igaz ez a szélesebb alkatré-
szekre, legyen szó bútorfrontról vagy 
fiókelőről. A Weinig erre a területre kínál 
testreszabott megoldást akár 600 mm-
es megmunkálási szélességig, legyen 
szó szimmetrikus, ismétlődő vagy akár 
struktúrmintázatról.

A faiparos szakembernek nincs más 
dolga, mint megfogalmaznia az elvárá-
sait a számára optimális berendezéssel 
szemben. A profilozóautomaták széles 

Engedje szabadjára fantáziáját
szortimentű megmunkálási tar-
tománya és teljesítménye közül 
kiválasztható az optimális, haté-
kony profilozó, mely garantálja a 
magas megmunkálási minőséget 
is. A Weinig profilozási techno-
lógiák szerteágazó előnyökkel 
bírnak. Ilyenek például a lap- és 
élmegmunkálás egy menetben, 
a nagy méretstabilitás, a gyors 
váltás a különböző profilok 
között, a kalibrált dimenziójú, 
magas minőségű felület, illetve 
a tanácsadás, a betanítás, a teljesítmény-
optimalizált ajánlat.

Csak néhány Weinig technológiai elem 
a több évtizedes profilozógép-gyártási 
tapasztalatából, amely garantálja a pro-
fesszionális termelési folyamatot:
I PowerLock szerszámbefogás, a gyors 

szerszámcseréért, a kimagasló pontos-
ságért, a precíz felületekért és a meg-
munkálási tartomány szélességéért.

I Az akár 10 000 1/perces fordulatszám, 
a felület kiváló minőségéért.

I Az akár 80 m/perces előtolási sebes-
ség, a magas termelékenységért.

I A PowerCom szoftver a különböző 
profilozási műveletek közötti átállási 
idő csökkentéséért. 

I Az oldal- és magassági irányba vezé-
relhető tengelyek a felületkialakítások 
kreativitásának szabadságáért.
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Jowat-megoldások a bútoripar számára
D2-es PVAc ragasztók

Kézi és gépi köldökcsapragasztás
Jowacoll 124.00, Jowacoll 114.60

D2 és D3 PVAc ragasztók

Ragasztók felületbevonáshoz
Jowacoll 124.40, Jowacoll 103.15, 
Porgyanta: Jowat 950.20

D2, D3 és D4 PVAc ragasztók

Ragasztók táblásításhoz
Jowacoll 103.15, Jowacoll 102.49,  
Jowacoll 103.30

Poliuretán ragasztók

Nagy igénybevételhez, hőállósághoz
Jowapur 686.20, Jowapur, 687.40, 
Jowapur 685.17

Olvadékragasztók

Egyenes és íves élzáráshoz, 
140, 170 és 190 °C hőmérsékleten

Jowatherm 282.40, Jowatherm 282.30, 
Jowatherm 296.40, Jowatherm 288.50, 
Jowatherm 280.50, Jowatherm 237.10




