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gép-szerszáM

2013-ban a cég mottója: „Többet kihozni 
a fából”. A programjukban azok a tech-
nológiák kapják a főszerepet, amelyek 
csökkentik az erőforrás-felhasználást, 
növelve ezáltal a gyártó cég verseny-
képességet. A nyereségesség fokozása 
jegyében mutatják be a gépkínálatukat 
a kiállítás 12-es csarnokában. 

Maximális teljesítmény, maximális 
hatékonyság és csökkentett energiafel-
használás. Weinig összeköti környezettu-
datosságot, a nyereséges hatékonyságot 
és a fenntartható gyártási technológiát. 
Ennek tükrébe csatlakozott a Német 
Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége 
(VMDA) által létre hozott Blue Competence 
kezdeményezéshez, mely a fenntartható 
termeléshez szükséges innovációs meg-
oldásokat támogatja.

A Weinig a gyalulás, profilozás terén 
egyaránt kínál egyedi megmunkáló gépeket, 
vagy komplett, automatizált technológia 
sorokat. Az új 30 fokos dőlésű vízszintes 
tengelyei csökkentik a megmunkálás 
energiaigényét. Emellett az új függőleges 
tengelyeket is optimalizálták súlyuk és meg-
munkálási dinamikájuk szempontjából, így 
tökéletes kiegészítői a ferde tengelyeknek 
az erőforrás kihasználtságot tekintve.

A profil- és szerszámkezelő rendsze-
rük is tovább fejlődött. Az új Moulder 

Többet kihozni a fából
A Weinig mindég is fontosnak tartotta, hogy vezető pozíciót töltsön be a legkorszerűbb tech-
nológiák, az innovatív megoldások terén, melyeknek használata egy sikeresen működtethető 
vállalkozás alapja lehet. A Weinig az idei LIGNA-án is ennek tükrében mutatkozik be.

Master a PowerCom-al karöltve lehetővé 
teszi, hogy az új szerszámbeállítások 
közvetlen CAD rajzokból átalakíthatók 
legyenek, ezzel is támogatva a papír-
mentes gyártási folyamatokat. Nem 
mellékesen javítva a folyamatok nyomon 
követésének megbízhatóságát. Az új 
Memory Plus 2.0 további funkciókkal 
bővült, mely tovább javítja a gyártási 
folyamat automatizáltságát. A struktúr 

felülettel dolgozóknak is jó hír, hogy a 
legújabb verzió a 3D struktúra további 
rugalmas megoldásokat kínál 

Az új, szabadalmaztatott acél fogazott 
előtolóhenger tökéletesített felületi nyo-
mással csúszásmentes anyagtovábbítást 
garantál. A nagyobb számú és optimalizált 
elrendezésű fogak mellet az öntisztító me-
chanizmusuk is tovább javult, ami növeli 
a továbbító hengerek élettartamát. 
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Egyes megmunkáló gépek is átalaku-
láson estek át. Megjelent az új Hydromat 
45, melynek gyalulási szélessége 450 mm, 
magassága 300 mm. A Cube automata 
rakatolójára 650 mm magasságig tölt-
hető meg alkatrésszel, melynek tömeg 
300 kilogrammban lett maximalizálva. 
Az új Powermat 600 Compact ideális a 
kisebb sorozatszámmal dogozóknak. 
Megbirkózik a nagyobb épületfa gyalu-
lással, vagy a nyílászárógyártás hatékony 
berendezése lehet. Az új Powermat 2400 
XL már a nagyhalak gépi berendezése. A 
megerősített robosztus gépváz teljesíti 
az ipari termelés kihívásait.

Az optimalizálási szegmensben a teljes 
alkalmazási volumen felfrissült, legyen 
szó csak darabolásról, szkennelésről, 
vagy komplex optimalizáló sorokról. 

Elsőként mutatkozik be a teljes automata 
gépsor, melynek elemei a CombiScan + 
R200 szkenner, ProfiRip 450 szeletelő, 
a CombiScan + C200 szkenner, a nagy 
sebességű optimalizáló daraboló fűrész 
a OptiCut 450 FJ + III és az automata 
ST 10-1500 rakatoló. Élőben debütál a 
nagyközönség előtt az új OptiCut S 90 XL 
Super Drill, mely a daraboláson túl fúrási 
és marási funkcióval is rendelkezik.

Az új ProfiPress L II Comfort egy nagy-
frekvenciás félautomata ragasztóprés 
szállítószalagos és láncos továbbítású 
anyagtovábbítással. Egyszerű kezelése, 
optimális teljesítménye és alacsony rako-
dási helyigénye miatt méltán nagy sikerre 
számíthat. A CNC vezérlésű Conturex és 
Multirex berendezések az egyedi igények-
hez igazodó termelési volument és gyártási 

rugalmasságot biztosítják. Az új Conturex 
125 Vario-nál az összetett megmunkálási 
folyamatok optimalizálva lettek, így telje-
sítménye 20%-al növelhető. Az új Multirex 
6,5 m-es külső szerszámtárolója a szerszá-
mok egyéni pozíciójának változatosságát 
biztosítja. Géptípustól függően 40-60 
szerszámhely áll rendelkezésre.

A teljes kiállítási területet bejárva a 
mindenhol gondos tervezéssel, gazdasá-
gosságot támogató gyártástechnológiák 
bemutatásával találkozhatunk. A kiemel-
kedő szakértelemmel kifejlesztett gépi 
technológiák az ügyfelek sikerességének 
növelést célozzák meg.

greenteam Kft.
9700 szombathely, Varasd u. 16.

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

Németországban Weinig nyerte szabadalmi perét a Homag-al 
szemben a Mannheim Fővárosi Bíróság március 22-ei dönté-
sese alapján A Weinig által benyújtott szabadalom – a DE 101 
37 839 – képezte a vita tárgyát. Ebben levédték a Conturex 
ablakgyáró CNC gépekben használt fríz megfogási-átadási me-
chanizmust. Lényege: a nyílászáró alkatrész hosszprofilozása 
mindkét oldalon megtörténik. Az átadáskor az előtoló egységek 
szorítópapucsai mintegy tükörképei egymásnak. A rögzítő 
asztal lehetővé teszi, hogy előtolóegységek közötti átadáskor 
az alkatrész folyamatosan rögzített pozícióban marad, így 
garantálva a másik oldali megmunkálás pontosságát.

A döntés alapján a Homag jogsértő módon használja ezt a védett 
szabadalmat a BBM 900 powerProfiler ablakgyártó központjában. 
A Mannheim Fővárosi Bíróság ezért kártérítés megfizetése mellett 
a szabadalomban rögzítettekkel szerelt gépek gyártásának és 
forgalmazásának  függesztésére is kötelezte a Homagot Német-
országban. Az ítélet nem végleges, a Homag fellebbezéssel élhet.

A szabadalmi per előzménye hogy a DE 101 37 839 szaba-
dalom kapcsán már március 19-én már a Német Szövetségi 
Szabadalmi Bíróság Münchenben is a Weinig javára döntött. 
A döntés itt sem végleges, a Homag szintén fellebbezhet.

Forrás: www.glaswelt.de

Weinig szabadalom
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Diszperziós ragasztók 
a faipar minden területére.

Jowacoll 102.26
Kiváló ár-érték arányú, 2 komponensű D4 ragasztó.
Nyílászáró élfák gyártásához, táblásításhoz, illetve 
magas vízállóságot követelő ragasztásokhoz ajánlott.

Jowacoll 102.49
2 komponensű, kopolimer ragasztó. 
Rendkívül magas víz- (D4) és hőállóság jellemzi.
Kitűnően alkalmazható keményfák, egzóták és vörös-
fenyő ragasztására.

Jowacoll 103.13
Kedvező árfekvésű, 1 komponensű D3 ragasztó.
Univerzális termék tömörfa, vagy nagy felületek (pl. 
furnérozás, parkettagyártás) gazdaságos, vízálló 
ragasztásához.

Jowacoll 103.30
Nagy szilárdságú, magas hőállóságú, 1 komponensű 
D3 ragasztó. Vízállósága edző hozzáadásával D4-re 
emelhető.
Elsősorban szerkezeti kötésekhez, tömörfa táblák-
hoz, ill. nagy kötési erőt igénylő szerkezetek gyártásá-
hoz alkalmazható.

Jowacoll 114.60
Alacsony viszkozitású, speciális felhasználási terüle-
tű, D2 ragasztó.
Köldökcsap-belövő automatákhoz kifejlesztett termék.
Adalékanyagának köszönhetően a fúvókák bekötése 
minimális.

Jowacoll 124.00
Gyorskötésű, 1 komponensű D2 ragasztó.
Rendkívül rövid présidő jellemzi. 
Minden olyan beltéri felhasználási területre alkalmas, 
ahol a vízállóság nem követelmény.

Jowacoll 124.40
Töltőanyag tartalmú, magas viszkozitású, 1 kompo-
nensű D2 ragasztó.
Alacsony árának köszönhetően kiválóan alkalmas 
nagy felületek dekoritozására.
Magas töltőanyagtartalma miatt, furnérozásra történő 
használatakor az átütés veszélye alacsony.

További információk, szaktanácsadás:


