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gép-technológia

Négyoldalas gyalulás gyorsan, pontosan, hatékonyan
WEINIG árelőnnyel

Tel.: 94/510-830. www.greenteamkft.hu

WEINIG VARIOMATspecial
Hossz- és végmegmunkálás egyetlen géppel

n VARIOMATspecial I 
Árelőny: 3800 €*

n VARIOMATspecial I  
– Komfort 
Árelőny: 7135 €*

* Az adott gépek műszaki tartalmáról érdeklődjön  
elérhetőségeinken, tájékozódjon honlapunkon!

WEINIG CUBEspecial
Tökéletesen derékszögű és egyenes megmunkálás  
egy munkamenetben kompakt méretek, egyszerű telepítés, 
könnyen mozgatható

n CUBE special I 
Árelőny: 1850 €*

n CUBE special II 
Árelőny: 4000 €*

n VARIOMATspecial II 
Árelőny: 6730 €*

n VARIOMATspecial II – 
 Komfort 
Árelőny: 8835 €*

Az árelőny 2013. december 31-ig 
érvényesíthető.

A Weinig gyalu- és profilozógépek telje-
sítményét növeli és kezelését jelentősen 
egyszerűsíti a Memory Plus System vezér-
lés. A szoftver gyors szerszámbeállítást, 
ezzel együtt kevesebb állásidőt garantál a 
felhasználóknak. Az érintőképernyős ke-
zelőfelületen pillanatok alatt módosíthatók 
a különböző megmunkálásokhoz tartozó 
beállítási és szerszámparaméterek.

Az előnyöket a szoftver három kiemel-
kedő tulajdonsága szolgáltatja:

1. Gyorsabb beállítási időt biztosít a 
meglévő gyártási adatok előhívásával. 
Eltárolhatók az egyes megmunkálásokhoz 
tartozó orsópozíciók és szerszámada-
tok, melyek egyszerűsítik a beállítási 
folyamatot.

2. Az egyszerű és logikus felépítésű 
kezelőfelületen könnyű a gépkezelőnek az 
eligazodás. Az egyértelmű szimbólumok, 
áttekinthető grafika és navigációs menü 
rövid idő alatt kiismerhető. A kezelést to-
vább egyszerűsítették az érintőképernyős 
kialakítással, illetve a tárgyilagos szöveges 
hibaüzenetek alkalmazásával.

Gyors, egyszerű, hatékony
3. Az adatbázisban eltárolt paraméterek 

bármikor előhívhatók és akár 500 profil 
mentésére is lehetőség kínálkozik. Emel-
lett a gyorsabb előhívást segíti, hogy az 
utolsó 9 méret automatikusan mentésre 
kerül, így pillanatok alatt visszakérhető 
a korábban használt szerszámpozíció. 
A szerszámok élezésekor megváltozó 
élkörátmérők kezelésére is felkészültek 
a szoftver megalkotói. A program az 
élezésből következő szerszámadatok 
változását is pár beállítási mozdulattal 
kezeli. 

A Memory Plus a Weinig számos gyalu- 
és profilozógépének szerszámvezérlését 
láthatja el, legyen szó a kisebb Unimatról 
vagy a Powermat 2500-as erőművészről. 
Az új szerszámkezelő program használata 
megtérülő beruházás azon üzemeknél, 
ahol követelmény a rugalmas gyártástech-
nológia költséghatékony működtetése.
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