
Powermat 400

A rugalmas gépkonstrukció gyaluláshoz 
és profi lozáshoz



WEINIG Powermat 400: 
a gyorsaság és a könnyű kezelhetőség összekapcsolása

A PowerLock technológiával összekötött WEINIG Memory-rendszer másodpercgyorsa-

ságúvá és egyszerűen átállíthatóvá teszi a Powermat 400-at. Az egyszer már előállított

és eltárolt profi l bármikor, maximális pontossággal és minimális átállási időráfordítással

újragyártható. Négyféle elrendezésben 5-7 tengelyes kivitel áll rendelkezésre, és bárme-

lyik kombinálható univerzális tengellyel. Egy újszerű PowerLock szerszámkoncepció 

nagyobb szerszámátmérővel és kisebb súllyal optimális vágási sebességet tesz lehetővé 

6000 1/perc tengelyfordulatnál. A PowerCom-rendszer és a motoros állítású tengelyek 

beépítésével a Powermat 400 CNC vezérelt géppé válik.

Fontosabb technikai adatok:
Munkaszélesség  230 mm (opcióként 260 mm)

Munkamagasság  120 mm (opcióként 160 mm)

Tengelyek száma  5-7

Előtolási sebesség  5-30 m/perc

Tengely fordulatszám  6000 1/perc

Motorerősség, függőleges tengelyeknél  5,5-15 kW

Motorerősség, vízszintes tengelyeknél  5,5-15 kW

Max. szerszámátmérő  200 mm
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A Powermat –
Aduk, melyek a kemény versenyben 

mindent ütnek:

• kiemelkedő teljesítménypotenciál

• tökéletes felületi minőség

• rövidebb átállási idő

• végtelen ismételhetőség

• optimális megoldás minden igényre

• gyors és egyszerű beállítás

• kényelmes és könnyű kezelhetőség

• maximális munkabiztonság

• tökéletes beillesztés a meglévő, terme-

lést fokozó WEINIG rendszermegoldá-

sokba

2

1

3

4

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A leírások és képek opciós felszereléseket is tartalmaznak, amelyek nem részei az alapfelszereltségeknek. 

A biztonsági burkolatokat a fényképezés kedvéért részben eltávolítottuk.

WEINIG géptechnológia: 

A megtérülő tapasztalat.

 3  WEINIG Memory-rendszer
A Memory-rendszerrel hagyományosan 
beállítja gépét, eltárolja a profi l beállítási 
értékeit, később pedig egy gombnyo-
mással előhívhatja azokat, amennyiben 
az adott profi lt ismételten le szeretné 
gyártani. Nincs hosszadalmas próbálko-
zás. A gép máris készen áll. Az elszívó
burkolatok és tengelyek pozicionálása is 
integrálható a rendszerbe.

 4  CNC-vezértelt szerszámbeállítás 
és pozicionálás a Memory-rendszer, 
illetve a PowerCom alkalmazásával. 
A beállítások különböző tengelyirányú 
vezérlése a kiszolgáló pultról nyomó-
gombbal indítható, mégpedig egyidőben 
és pontosan. Ezen vezérlések tetszőleges 
számban beépíthetők, akár az előtolási 
magasság beállításához is.

 1  Dual-szerszám 
A PowerLock szerszámtechnológia új 
korszaka! Az új Dual-szerszámok 
egyesítik a nagyobb szerszámátmérőt és 
a kis súlyt. Az újszerű konstrukció a 
szerszám nagyobb merevségét eredmé-
nyezi és még könnyebb kezelhetőséget 
tesz lehetővé. A szerszámok 260 mm-es
munkaszélességig profi lozási lehetőség-
gel is alkalmazhatók, lenyűgöző a magas
futáspontosságuk.
 
 2  WEINIG maraton bevonat 
Az új, csúcstechnológiájú rétegfelhordási 
eljárás az eddigi eljárásokhoz képest 
megduplázza az asztallapok, vezetőele-
mek és leszorítótalpak élettartamát. 
A nagyobb kopásállóság jobb munkada-
rab-mérettartást és lassabb gépelhaszná-
lódást garantál.



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 info@weinig.de

Internet www.weinig.com
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