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Sorozatvágók
A vágásoptimalizálás és a költségek 
minimalizálása kulcsszerepet játszik 
a sorozatvágásnál. A Weinig VarioRip 
és ProfiRip fűrészei megfelelnek az 
elvárásoknak, biztosítják a magas 
termelékenységet, a maximális kiho-
zatalt. A gépcsalád különböző teljesít-
ményosztályba tartozó berendezései 
bővíthetőségük miatt személyre szabott 
megoldásokat kínálnak a vállalkozások 
számára. 

Hasítófűrészek
Amikor magasszintű rugalmasságra van 
szükség a fűrészáru-termeléshez, optimá-
lis megoldást jelentenek a Weinig FlexiRip 
univerzális hasítófűrészei. Egyaránt 
használhatók szeletelésre, szélezésre és 
szögvágásra. Fűrészelési magasságuk 
és termelékenységük lehetővé teszi a 

Tömörfa-feldolgozás 
Weinig minőségben
A tömörfa-feldolgozó iparban dolgozó vállalkozások számára a gazdaságos termeléshez 
elengedhetetlen a tökéletes megmunkálási minőség és a kihozatalnövelő innovációk alkal-
mazása. A Weinig erre összpontosított a Ligna Hannoveren felvonultatott berendezéseinél. 
Az érdeklődők megismerhették a legkorszerűbb gépeket, de bepillantást nyerhettek a tech-
nológiai sorok munkájába is.

nagy keresztmetszetek feldolgozását. 
Optimalizálóprogramjuk és automata 
léptetőrendszerük pedig garantálja a 
gazdaságos üzemeltetést.

Szalagfűrészek
A Weinig szalagfűrészei különösen ott 
hatékonyak, ahol folyamatosan nagy 
keresztmetszeteket kell hasítani magas 
feldolgozási sebesség mellett. A sorozat fű-
részei a használt alkalmazásorientált prog-
ramjuknak köszönhetően szegmensükben 
kiemelkedő paraméterekkel rendelkeznek.  
Az egyszalagos fűrészek is 100 mm-es 
lappal felszereltek, kedvező alternatívát 
kínálva a kisebb kapacitású műhelyeknél  
felmerülő változó felhasználási területekre. 
Emellett az akár 150 m/perces előtolási 
sebességű páros szalagfűrészeik pedig 
kielégítik a nagy feldolgozási volumenű 
vállalkozások igényeit is.

Szkennerek 
A szkennertechnológiák alkalmazása 
egyre népszerűbb az automatizált 
optimalizálási soroknál. A moduláris 
felépítésű Weinig CombiScan sorozat 
különböző felhasználási lehetőségeket 
kínál, tökéletesen illeszthetők a külön-
böző feldolgozósorokba, míg az EScan 
megoldást jelent a kisebb vállalkozások 
szerényebb átbocsátási igényeire.

Darabolófűrészek
A darabolófűrészek optimális kihozatalt 
és így maximális profitot biztosítanak a fix 
vágási hosszúságot igénylő technológiáknál 
és a hibakiejtő darabolás területén egyaránt. 
A WEINIG OptiCut sorozat teljes spektrumát 
lefedi a megrendelői igényeknek. A tolóműves 
rendszerű darabolók kiemelkedő pontos-
sága ideális a kisebb kapacitású üzemek 
elvárásainak, míg a folyamatos előtolású 
berendezések kielégítik a nagy volumenű 
feldolgozással bíró üzemek fokozott igé-
nyeit. A OptiCut 450 Quantum II WEINIG a 
leggyorsabb darabolófűrésze, melynek kapa-
citása a bemutató során számtalan esetben 
megdöbbentette az érdeklődőket. 

Táblásító- és tömbösítőprések
A minőségi tömörfa alkatrészek terme-
lésénél a ragasztás fontos szerepet kap. 
A Weinig ProfiPress nagyfrekvenciás 
sorozata megfelel a kiemelkedően magas 
minőségi elvárásoknak, de termelékenysé-
ge mellett nagy rugalmasságot is biztosít. 
Még a kis- és közepes méretű vállalkozások 
is gazdaságosan képesek velük előállítani 
a gyorsan változó piaci követelményeknek 
megfelelő termékeket. Rendkívül rövid 
beállítás, könnyű kezelhetőség jellemzi 
a széria berendezéseit. A pontos, zárt 
ragasztási fugák pedig biztosítják a 
minőségi ragasztás feltételeit.
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Hossztoldók
A hossztoldási technológiák ipari mennyi-
ségű előállításánál a megbízható kötést az 
optimális kialakítású ékcsapos megoldás 
jelenti. A hossztoldás alkalmazásával 
növelhető a feldolgozható alapanyag 
mennyisége és a hibakiejtéssel javítható 
késztermék minősége. Az új Weinig dupla 
végmegmunkálója jelentősen növeli a 
hossztoldási folyamat teljesítményét.

Gyalu- és profilozógépek
Gyalulás és profilozás terén a WEINIG 
szakértelme kétségbevonhatatlan. Ezt 
bizonyítja a kompakt négyoldalas gyalu-
juk, a Cube, továbbá a széles feldolgozási 
kapacitásban kapható Unimat és Powermat 
sorozat gépei. A gyalu- és profilozógépeik 
kiemelkedő osztályzatát nemcsak műszaki 
tartalmuk, hanem az innovatív PowerLock 
szerszámrendszerük is tökéletesen kiegé-
szíti, mely lehetővé teszi az akár 12 000 
1/perces fordulatszám használatát és a 
rendkívül gyors szerszámcserék lehetősé-
gét is magába foglalja. Ehhez illeszkedik a 
PowerCom vezérlés, mely tovább növeli a 
gépek feldolgozási sebességét és megköny-
nyíti használatukat. 

Nagy sebességű gyaluk  
és profilozók
A tömörfa-feldolgozás egy-egy kiemel-
kedő volumenű termelésénél különösen 
magas követelményeket támasztanak a 
berendezések átbocsátási kapacitásával 
szemben. A Weinig Powermat sorozatának 
nagy sebességű gyalu-és profilozógépei 
kifejezetten ezen igények kielégítésére 

készültek. A gépek kiemelkedő tulajdon-
sága a rövid állásidő, lenyűgöző minőségű 
munkadarabok, mely még a maximális 
előtolási sebesség alkalmazása mellett 
is garantált. A berendezések ezzel együtt 
rugalmasan használhatók kis és nagy 
sorozatú termelésnél is.

Ablak és ajtó
A Weinig kifejezetten az ablak és ajtó 
gyártására specializálódott üzemek 
számára fejlesztette ki a Multirexet. 
A rendszer különösen előnyös a nagy 
megmunkálási területet igénylő körbe-
marásos gyártási technológiáknál. A CNC-
vezérlésű megmunkálófejek változatos 

felhasználhatósága lehetőséget teremt a 
betétek, az ajtólapok és az íves nyílászárók 
gyártására is.

Nyílászáró- és bútorgyártás
A rugalmas CNC megmunkálás új mércéjét 
állította fel a Conturex a modern ablak- és 
bútorgyártás területén. A moduláris, teljesen 
automatikus Conturex, a WEINIG 5 tengelyes 
technológiáját használja. Alkalmas fúrási, 
marási, csapozási műveletek elvégzésére, 
egy menetben a munkadarab mind a 6 
oldalán. A sorozat képes az alkatrészek 
legváltozatosabb kontúrjának megmun-
kálására rövid beállítási idők mellett.

Rendszermegoldások, 
komplett rendszerek
A tömörfa-termelés összetett technológia-
sorainak, rendszereinek összehangolása 
valódi kihívást jelent az iparágban dolgozók 
számára. A Weinig segítséget nyújt a testre 
szabott megoldás kiválasztásában. Az ügyfél 
igényei alapján kiemelkedő szakértelemmel 
nyújt segítséget az optimális felszereltségű 
üzemek megtervezéséhez, melyben haté-
kony gyártási folyamatok szükségesek az 
optimális anyagáramlás biztosításához. A 
jó rendszer megkönnyíti a munkát, csök-
kenti a költséges élőmunka-ráfordítást és 
a növeli a termelés volumenét. A Weinig 
gondos tervezésével az ideális géppark 
összeállítása egyszerű feladattá válik.
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