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Szeretettel látjuk
a 22. alkalommal megrendezésre kerülő 
InTech rendezvényen. Három napon 
keresztül élvezheti a tömörfa meg-
munkáló gépek, berendezések, 
rendszerek és szolgáltatások 
bemutatását szolgáló nagyszabású 
kiállítást. Az élő bemutatók, 
a rengeteg hasznos információ, 
és az egyéni szaktanácsadások 
minden igényt kielégítenek. Ön 
nem csak nézője, hanem 
közvetlen résztvevőjévé válik 
annak a gyárnak, ahol a világhírű 
WEINIG minőség életre kel és 
megszületnek jövőbe mutató 
technológiák. 

A WEINIG gyár területén, több 
helyszínen sok-sok gépet mutatunk be 
Önnek élőben. 

A gyárlátogatás során pedig további 
érdekes, építés alatt álló gépeket, 
berendezést tekinthet meg. 

A WEINIG ClassicShop használt 
gépeket rejteget Önnek, melyeket akár a 
gyár által felújítva, gyártói garanciával is 
megvásárolhat.



Helyszín áttekintése



Expo 1

1. WEINIG System Plus
összeköt minden, a 
gyártást előkészítő 
munkamenetet

2. ÚJ Rondamat 1000 CNC
teljesen automatikus 
profilkés élezés

3. Powermat 700
gazdaságos profilozás 
WEINIG rendszerrel

4. ÚJ Powermat 1500
rugalmas profilgyártás és 
átszerelés Smart-Touch 
rendszerrel

5. Ultra TT
fekvő hossztoldás 
ragasztóanyag felügyelettel

6. VarioRip 310 M
szélező és hosszhasító 
körfűrész

6.1 Evolution 7405    
      Connect

7. FlexiRip 3200 FlexiCut
fűrészelő központ, 
hosszhasítással és 
elődarabolással

8. BKS
nagyteljesítményű 
szalagfűrész

9. OptiCut 450 Quantum II 
EasyScan-nel
automatikus 
hibafelismerés, 
optimalizálás, darabolás

10. OptiCut S 90 OptiPal 
szoftverrel
optimalizálás, darabolás, 
hibakiejtés, szoftver-
megoldás csomagoló-
iparnak és raklapgyártóknak

11. Powermat 2400 XL / E1 XL 
/ 310x200 mm
nagy keresztmetszetek 
gyalulása és fózolása

12. ÚJ Powermat 1500
rövid munkadarabok 
gyalulása mobil-tengellyel

13. Powermat 2400 
nagysebességű profilozás 
100 m/perces előtolásig

14. Powermat 2400
3D profilozás folyamatos 
előtolás mellett

15. ÚJ Powermat 1500
lécgyártás univerzális 
tengellyel

16. ÚJ Cube Plus
négyoldali gyalulás 
beállítás nélkül, gyors, 
precíz, effektív

17. Service App
a WEINIG App hasznos 
többletértéket kínál



WEINIG minőség élőben
Tapasztalja meg a gépeink és az általuk 
gyártott termékek WEINIG minőségét 
élőben.

Különleges figyelmet érdemelnek a 
WEINIG Powermat 700 és Powermat 
1500 gyalu- és profilozóautomaták, 
melyek kezelhetőségben, 
gazdaságosságban teljesen új mércét 
állítanak!

A WEINIG Conturex 124 CNC profilozó 
központ, valamint a MultiRex CNC 
megmunkálóközpont az ablak- ajtő- és 
bútorgyártók rugalmas berendezése.

Működés közben láthatja a következő 
munkafolyamatokat: 
fűrészelés, darabolás, hibakiejtés, 
optimalizálás, hossztoldás, táblásítás, 
gyalulás, profilozás, 3D gyalulás, 
ablak- és ajtógyártás, anyagmozgatás, 
szerszámgyártás, élezés, szerszám-
tisztítás, …                     



Expo 2

20. Powermat 2400 SP
fedőréteg lamellák hasítása hasítóék 
megvezetéssel

21. Conturex 125 Vario
IV78 és HA78 ablakok gyártása.
Sarokkötések: csap/rés, rámart 
köldökcsap, idegen köldökcsap

22. OptiCut S 50 Window
adatkapcsolódás a Conturex géppel az 
adatok átadásával, optimalizálás, 
darabolás, hibakiejtés

23. Ívszegmens alkatrészek szerelése

24. UniPin
idegen köldökcsaphely fúrása, ragasztó 
és köldökcsap belövése

25. Conturex Compact
IV78 és HA78 ablakok gyártása.
Íves alkatrészek gyártása.
Sarokkötések: csap/rés, idegen 
köldökcsap

26. Powermat 700 Fenster Compact
ablak élfák négyoldali gyalulása és az 
ablakokhoz szükséges lécek gyártása

27. Rondamat gépek
gyalu- és profilfejek maunális és teljesen 
automatikus élezése

28. Powermat 700 Fenster
ablak élfák négyoldali gyalulása és az 
ablakokhoz szükséges lécek gyártása a 
legnagyobb fokú rugalmassággal és 
adatkapcsolattal az OptiCut és Conturex 
gépekkel

29. FenCon
ablakok és ajtók szerkesztése, online 
kapcsolat az ablakgyártó gépekkel



Expo 3

30. Multirex
ablak és ajtó gyártása CNC-
technológiával

31. ÚJ OptiCut S 60 Flex+ aggregáttal
tolóműves daraboló fűrész szélesség és 
hosszvágással, teljes optimalizálással

32. Unimat Super 4
négyoldali gyalulás élforgácsoló 
tárcsákkal az optimális ragasztási 
felülethez

33. ÚJ ProfiPress T II
újonnan fejlesztett táblásító prés, 
legrövidebb présidőkkel és 25%-kal több 
késztermékkel

34. Hydromat 45
nagy keresztmetszetű munkadarabok 
gyalulása és fózolása, 450 mm 
szélességig és 300 mm vastagságig



Kérjük, jelentkezzen be….…
online:
www.weinig-intech.com 
…telefonon:
+49 9341 86 2400

MICHAEL WEINIG AG
Weinigstrasse 2/4 
97941 Tauberbischofsheim 
Németország 

Telefon: +49 9341 86 0 
Telefax: +49 9341 7080 
info@weinig.com 
www.weinig.com

vagy kizárólagos magyarországi 
képviseletünknél:

…email-ben:
alpar.denes@greenteamkft.hu 
…telefonon:
+36 30 979 2291
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