
Conturex-Sorozat

Az új gyártástechnológia
az átállás nélküli, komplett megmunkáláshoz

U
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A WEINIG-gel a jövőbe:
A Conturex megváltoztatja a munkadarab 
megmunkálást

A WEINIG AG a Hightech hazája a tömörfa megmunkálásnak. 

A Weinig legújabb gyártás-technológiáját »Conturex«-nek hívják, és

bonyolult munkadarabok teljeskörű megmunkálását jelenti. Fűrészel-

ni, marni, fúrni, csiszolni az összes kontúrt! Egyetlen géppel gyárt-

hatja a munkadarabokat egy összefoglalt munkafolyamatban. Két

megmunkáló aggregát végez csapatmunkát, ezáltal rengeteg időt

takarítanak meg. Kettő, minden szükséges szerszámmal felszerelhető

szerszámtár gondoskodik a megszakításmentes megmunkálásról

átállási időveszteségek nélkül.

A Conturex –
döntő előnyök a flexibilitás és az új piaci

területek megszerzésének lehetőségé-

ben:

• Komplett megmunkálás, bonyolult

munkadarabok esetén is, 2 megmun-

káló aggregáttal

• precíz munkadarab rögzítés a WEINIG

PowerGrip fogóasztallal

• Keskeny és kis méretű alkatrészek 

átszerelés nélküli megmunkálása

• egyszerű adatátvétel

• »just-in-time« termelés

• legmagasabb pontosság

• kifogástalan felületek és tökéletes 

minőség

• optimális ergonómia és könnyű 

kezelhetőség
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Az elvárások folyamatosan nőnek: Önnek minden nap más megbí-

zást kell teljesítenie, és minden piaci elvárásnak meg kell felelnie. 

A mi válaszunk erre a Conturex. Önnek csak a munkadarab tervezési

adatait kell egyszerűen átvenni a Conturex programjába, és már szál-

líthatja is azt, amit a piac megkövetel. Különböző kontúrral

rendelkező alkatrészeket tud minden megkövetelt sorozatnagyságban

tud azonnal, átállások nélkül gyártani. Csatlakozzon Ön is ehhez az

új piaci területhez, és mellette valósítson meg egy ésszerűsítést is. 

A Conturex nem jelent mást, mint hozzáfogást – termelést – nyere-

séget.
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A szabadalmaztatott WEINIG PowerGrip fogóasztal:
munkadarab rögzítés átállási idők nélkül

A PowerGrip rögzítő rendszer az emberi kezet másolja le. A

PowerGrip a munkadarab átadásnál is biztosítja a folyamatos

pontosságot és a munkadarab kíméletes rögzítését a megfelelő

helyeken. Ez szenzációs gyártási előnyöket biztosít: kiegészítő

berendezések nélküli, biztonságos munka két asztalon, két

megmunkáló aggregáttal, abszolút pozicionálási pontossággal és

ezáltal a legmagasabb minőségben. Természetesen kis alkatrészek

esetén is! Két megmunkáló aggregát, két szerszámtár – egy csapat-

ban: miközben a munkadarab megmunkálása a második állomáson

tovább folytatódik, az első állomás időveszteség nélkül cseréli át a

szerszámot a következő megmunkáláshoz. A WEINIG gyártástechno-

lógiája: CNC-vezérelt, folyamatbiztos és gyors.

WEINIG PowerGrip fogóasztal
A két fogóasztal lehetővé teszi, hogy

minden kontúr minden állomáson

megmunkálható. Így lehet egy munka-

darab mind a hat oldalát megmunkálni.

Átadás a második fogóasztalnak, 

megmunkálás a második szerszám 

állomással: így biztosítja a Conturex az

időtakarékos teljes megmunkálást.

Két megmunkáló aggregát
Miközben az egyik aggregát dolgozik 

a másikon megtörténik a szerszámcsere.

Természetesen az egyik asztaltól a másik-

ra történő átadás idejét is felhasználjuk

szerszámcserére. Mindkét megmunkáló

aggregáton lehet szögben álló fejeket

alkalmazni.
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WEINIG Conturex: Teljes megmunkálás 
– Alkatrész-sokféleség, a legrövidebb idő alatt

A Conturex jelentése »Kontúrkirály«. A név a program: fűrészelés,

marás, fúrás, csiszolás, mindenféle kontúron – időtakarékos teljes

megmunkálással. Villámgyorsan reagálhat, meggyőző minőségben

gyárthat! Itt lesz a gyakori megbízások közti váltás a nyereség

kulcsa. A Conturex ideális feltételeket kínál a gyors és rugalmas

munkához, változó megbízások esetén. Már egy darabos tétel

nagyság esetén sincs szükség segédberendezés-, minta- vagy

alkatrészraktárra. Helyet, személyzetet és időt takaríthat meg és 

a legjobb minőségben, a legmagasabb pontossággal gyárthat

kifogástalan felületi minőséggel. A Conturex egyszerűen, gyorsan 

és ergonomikusan kezelhető.
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Csak jó, egymáshoz illeszkedő

alkotóelemekkel van egy gépbeszállító

abban a helyzetben, hogy a piac olyan

elvárásait, mint nagy sebesség és

kifogástalan felületek teljesíteni tudja. 

A WEINIG azonban ebben is piacvezető.

• teljesen digitális Siemens vezérlés

• teljesen digitális Siemens hajtáscso-

mag

• Siemens S7 SPS

• Siemens biztosítékok

• Beckhoff IPC

• Rittal kapcsolószekrények

• Pilz

• Festo

• Phoenix hálózati elemek

Conturex kapcsolószekrény technika
A mi beszállítóink – az Ön előnyei

A Conturex burkolata a német faipari

szakszervezettel együtt került kialakítás-

ra. A WEINIG ezzel egy új standardot

határoz meg. A szállóport a burkolaton

belüli elszívással távolítjuk el. A forgá-

csot és a maradék darabokat szállítósza-

lagokkal távolítjuk el a berendezésből. 

A Conturex burkolatának köszönhetően

szinte nem jut ki por kívülre. És ezzel Ön

sokféle lehetőség közül választhat a gép

elhelyezésre.

A Conturex válasz a forgács és por kérdésre:
Az alap egy tiszta gyártáshoz
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Az egyszerű, gyors kezelésről és

problémamentesen működő gyártási

folyamatról gondoskodik az AlphaCAM.

A CAD/CAM programba a Conturexre

szabott speciális megoldásokat építettek

be. Különlegesen kényelmesen tervez-

het és programozhat. Munkadarabok

módosítása vagy gyártási sorrend

megváltoztatása – minden lehetséges,

mindezt egy programmal. A megmun-

kálás 3 dimenzióban szimulálható –

felvilágosítást kap a hibás kontúrokról,

és a gyártási idők kiadásával előre tud

kalkulálni.

A Conturex programozása:
Az összehangolt CAD/CAM-rendszer

Az aggregát tartó keresztszán a polimer

beton HighTech anyaggal van összeköt-

ve. Ezáltal garantált a legalacsonyabb

rezgésátadás a PowerGrip fogóasztalról

a szerszámra és természetesen fordítva

is. Csak ilyen anyagok alkalmazásával éri

el a maximális felületi minőséget a

munkadarabjain.

Conturex HighTech aggregáttartóval:
A hátsó gerinc a stabilitásért és a precíz megmunkálásért
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A WEINIG a teljes csomagot kínálja:
A megfelelő környezet a Conturex számára

Az új WEINIG Conturex-Koncepció több mint csak egy gépsorozat.

A Conturex köré olyan perifériákat kínálunk, amik építőelemekként

illeszkednek egymáshoz. A mechanizálásoktól a szerszámtárakon át

egészen a szerszám bemérésig. Teljes megoldás, amivel Ön a jövő

kihívásaira a legjobban készülhet fel.

Szerszámbemérés
Probálgatni és korrigálni nem kell. 

A WEINIG rendelkezésre bocsátja Önnek

a mérőállomásokról történő adatátvitelt.

Egyszerűen fogja be a szerszámot, állít-

sa be, mentse el – és kész. A gép minden

adatot átvesz és már egydarabos

tételnagyság esetén is hibamentesen

tud termelni.

Szerszámcserélő-tár
Minden megmunkáló aggregáthoz egy

18-as szerszámtár tartozik. Azoknak a

vevőinknek, akiknek ez nem elég, 

további külső szerszámtárak állnak

rendelkezésre moduláris felépítésben.

Olyan vevői igényeket, mint pl. tengely-

távolság mindig figyelembe  tudunk

venni.
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Műszaki változtatások joga fenntartva. A prospektusban látható leírások és ábrázolások, 
olyan felszereltségeket is tartalmaznak, amik nem tartoznak az alapfelszereltséghez. 
Védő burkolatokat esetenként a fotózáshoz eltávolítottuk.

Standard Választható

Munkaszélesség 25 – 260 mm

Munkamagasság 10 – 100 mm

Munkahossz 180 –

Elmozdulási sebességek m/perc főtengelyek x, y, z

Nyomatéktámasz szögfejek

C- tengely, pozicionáló tengely

C- tengely, interpoláló

Automatikus pozícionáló tengely szögfejekhez

Meghajtó teljesítmény S1 megmunkáló aggregáthoz

Megmunkáló aggregátok fordulatszáma 0 – 18.000 ford./perc

Megmunkáló aggregát szerszámcsatlakozás HSK-F63

Szerszámtár, helyek száma

Max. szerszámátmérő, burkolat nélkül

Max. szerszámátmérő, burkolattal

Max. szerszámátmérő (fűrészlap)

Max. szerszámhossz (tengely hegyétől)

Max. tömeg cserehelyenként

Max. tányérváltó tömeg

Külső szerszámok modul rendszerben

Beépített forgács szállítószalag

Gép burkolat

AlphaCAM CAD/CAM program

Idegen programok csatlakozója

Hálózati kártya

Távdiagnózis Modem / Teleservice

Mechanizálási tervek

Conturex 1500, 2250 és 3000

1.500 mm         2.250 mm         3.000 mm

110 /120 /60

10,5 kW

2 x 18

100 mm

330 mm

280 mm

290 mm 

8 kg

100 kg

Conturex áttekintő táblázat:
Alap- és választható felszereltségek

A mátrix bemutatja a lényeges különbségeket az egyes modellek

között. Részletes információt, az Ön egyéni igényeinek megfelelően,

az Ön Weinig szakemberétől kaphat.
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Sokat várhat el tőlünk:
WEINIG CSOPORT – Az Ön partnere a jövőhöz

Betanítás
Azt szeretnénk, hogy a

befektetését a lehető

leghamarabb megtanulja

kihasználni. Erre szolgál a jól

bevált WEINIG betanítási

koncepció. A hatékony tanulás,

tapasztalt WEINIG-szakemberek

irányításával, biztosítja, hogy a

gép rövid időn belül teljes

kapacitással dolgozhasson.

A WEINIG ExpoCenter
A bemutatótermünkben, azaz az Expo-

Centerben, Önnek is megmutatjuk, 

hogy mire is képes a csúcstechnika.

Győzödjön meg róla Ön is személyesen.

Kaizen
A termelés-szervezés a

WEINIGnél következetesen és

sikeresen a Kaizen-módszer

szerint történik. A folyamatos

javítás elve során a minőséget

és a hatékonyságot lépésről

lépésre optimalizáljuk.

Profitáljon Ön is ebből:

szívesen továbbadjuk az

általunk szervezett

szemináriumok során a sok

éves tapasztalatainkat!

Szerviz
A világ minden táján megtalálható kép-

viseleteink, és a sok-sok utazó szerviz-

technikusunk biztosítják az egyedülálló

szervizszolgáltatásunkat. Az elképzelhe-

tő leggyorsabb alkatrész-ellátás, és az

anyanyelven beszélő képviselők, mind-

mind részei a legendás vevőközpontúsá-

gunknak.

Koncentráljon csak az üzletere, a többit majd mi elvégezzük.

A WEINIG-CSOPORT nem csupán legmodernebb technológiát kínál a

tömörfa-megmunkáló ipar és a kisebb üzemek számára. Az átfogó

szolgáltatások és megoldások a gyártási folyamatok kialakítására,

akár kulcsrakész komplett üzemek felépítésével, a WEINIG-CSOPORT-

ot ideális partnerré teszik, mindenhol, ahol igény van a rugalmas és

nyereséges termelésre.
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A WEINIG-CSOPORT
a tömörfa-megmunkálás 
minden területét átfogja

A szakembereink a tervezéstől a

kulcsrakész üzem felépítéséig mindent

elintéznek. Világszerte!

Teljes felelősséggel! Önnek!

Egy erős csapat
A WEINIG CSOPORT minden tagja élen

jár a saját területén. Ebből olyan lehető-

ségek születnek, melyekből Ön páratlan

módon profitálhat.

Akár a kulcsrakész üzemekig
A korszerű gépek gyártása csak egy dolog,

teljes megoldást nyújtani, a másik. Egyre

többször szeretnének azonban ügyfe-

leink egy teljesen kész üzemet.

Ilyenkor kapcsolódik a munkába a 

WEINIG CONCEPT, ahol a WEINIG 

CSOPORT szakértelme különös mérték-

ben összpontosul.

WEINIG
Piacvezető a profilozó 

automatákban

WACO
Nr.1 a csúcsteljesítményű

gyalu és profilozó automa-

tákban.

GRECON
Nagy teljesítményű 

hossztoldó berendezések

DIMTER
Optimalizáló daraboló 

fürészek és táblásító 

prések specialistája

RAIMANN
Csúcstechnika a 

hasításban

CONCEPT
A szakértő partner a teljes

megoldásokban
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Conturex-Sorozat

MICHAEL WEINIG AG
Weinigstrasse 2/4
97941 Tauberbischofsheim
Németország

Telefon +49 (0) 93 41 / 86-0
Telefax +49 (0) 93 41 / 70 80
E-mail mcost@weinig.de
Internet www.weinig.com

A magyarországi WEINIG képviseletek:
A Dunántúlon és Budapesten:

Greenteam Kft.

9700 Szombathely

Varasd u. 16.

Telefon 94 / 510 - 830

Telefax 94 / 315 - 215

E-mail greentem@axelero.hu

Internet www.greenteamkft.hu

Az Alföldön és Észak-Magyarországon:

Fagépszer Kft.

6000 Kecskemét-Katonatelep

Úrrét 78.

Telefon 76 / 481 - 759

Telefax 76 / 471 - 600

E-mail fagepszer@fagepszer.hu

Internet www.fagepszer.hu
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