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Az OptiCut S50 darabolófűrész nagy 
hatékonysága egyszerű kezeléssel páro-
sul. Az érintőképernyős kezelőfelületen 
könnyű eligazodni, az előre eltárolt 
hosszméretek alapján a géppel akár 4000 
fm alapanyag is feldolgozható egy mű-
szakban. Az OptiCut S90 még magasabb 
szintű termelékenységgel bír. A tolómű 
maximális sebessége 300 m/perc, ami 
± 0,1 mm-es pozicionálási pontossággal 
párosul. Az automatikus hulladékgyűjtő 
aknájának köszönhetően egyszerűbb 
a késztermék és a hulladék szétválo-
gatott elszállítása. A darabolófűrész 
teljesítménye ezzel együtt kiemelkedő, 
műszakonként akár 8000 fm alapanyag 
feldolgozására képes.

A Weinig-csoportba tartozó Dimter 
új fejlesztésű szoftverrel növeli a gépei 
hatékonyságát, mely speciálisan a cso-
magolóiparban dolgozó vállalkozások 
számára került kidolgozásra. Az OptiPal 
szoftver magas kihozatali értéket és 

Darabolófűrészek újabb opciókkal
Az OptiCut tolóműves S50 és S90 darabolófűrészek méltán népszerűek a kis- és középvál-
lalkozások körében. A tolóműves anyagtovábbító rendszerüknek köszönhetően kiemelkedő 
vágáspontossággal rendelkeznek, képesek a teljes darabolási folyamat hatékonyságnövelő 
optimalizálására, és nem utolsósorban kedvező árfekvésük teszi igazán vonzóvá őket.

rugalmas termelést 
tesz lehetővé a rak-
lapkészítők, a láda-
gyártók számára, de 
kiválóan használható 
a bútorgyártók köré-
ben is.

A program három 
opcióval kérhető. 
Az OptiPal alapvál-
tozata kiszámítja 
a szükséges alkat-
részmennyiséget az egyes méretekből, 
és az alapján vezérli a darabolófűrész 
működését. A raklap-, ládaelemek vagy 
táblásított bútoralkatrészek főbb pa-
ramétereinek betáplálását követően 
automatikusan vágáslistákat generál. A 
program kiszámítja a szükséges alkatré-
szek számát és optimalizálja a feladatot. 
Ezt egészítik ki az opciók.

Az OptiPal Plus további előoptimali-
zálási lehetőséget is nyújt. A tervezéskor 
felhasználja a megadott nyers alkatrész-
hosszokat és a fahibák függvényében 
tovább javítja a gazdaságosságot.

Az OptiPal Elite már a maradékanya-
gok kezelését is elvégzi, többszöri felhasz-
nálási lehetőséget biztosítva. Tárhelyet 
lehet hozzárendelni a többször használatos 
méretekhez. Ha az adott munkaművelet-
ben alkalmazott méretrendszerbe már 
nem illeszthető a „maradékanyag”, de 
egy másiknál felhasználható, akkor azt 

külön kezeli, a maradékanyag újrahasz-
nosítását téve lehetővé.

Az OptiPal Pro az alkatrészhosszok 
optimalizálási feladatainak elvégzésén 
túl már a változó szélességű alkatrészek 
kezelését is lehetővé teszi, tovább egy-
szerűsítve ezzel a gyártási folyamatot. 
(Nem használható együtt a OptiPal Elite 
és az OptiPal Pro opciókkal.)

A szoftver legfontosabb előnyei abban 
mutatkoznak meg, hogy akár az irodából 
elvégezhetővé válnak a gyártás-előkészí-
tési feladatok. Nincs szükség az egyes mű-
veletek közt a gép leállítására, az OptiCut 
vezérlése közvetlen összeköttetésben 
lehet az irodai PC-vel. Az egyes gyártási 
műveletek a megrendelések függvényében 
így előre tervezhetővé válnak.
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