
a forradalmi gép-koncepció
a korszerű üzemek számára

Powermat-sorozat



A WEINIG bemutatja
az új gyalu- és profilozógép generációt

Tömörfa, fahelyettesítő anyagok – mint pl. az MDF – vagy akár

műanyagok hihetetlenül gyors feldolgozása, akár kis szériákban is.

Racionálisan és nyereséggel. Pillanatok alatt elvégezhető szerszám-

csere. Jól kezelhető, kompakt szerszámok. A kezelés egyszerű, mint

a telefonálás. Továbbá egy olyan minőség, mely minden eddigit

megelőz.

Talán egy látomás? Nem, ez az új WEINIG Powermat-sorozat. 

Egy forradalmi technológia az ipar és a kisvállalkozók részére 



2 3

A Powermat
kimagasló tulajdonságai, melyek a 

kemény konkurenciaharcot az Ön javára

dönthetik el:

• kiváló teljesítmény

• tökéletes felületi minőség

• rövid átállási idők

• magas megismételhetőségi fok

• optimális megoldás minden kihívásra

• gyors, egyszerű beállítás

• kényelmes, könnyű kezelhetőség

• maximális biztonság

• jó integrálhatóság a már meglévő

WEINIG termelési rendszerekbe.

Mik az Ön elvárásai? Válasszon ezeknek megfelelően a jól felépített

új gyalu- és profilozógép-család tagjai közül, a Powermat 500-as

belépő modelltől a teljesen automatizált, erőtől duzzadó Powermat

3000-esig. A gép köré pedig megszervezheti az Ön igényeihez igazí-

tott termelési folyamatot. Szerszámok, bemérőrendszerek, beállítási

segédeszközök, élezőgépek és anyagmozgató berendezések.

Mindezt egy kézből, mindent a WEINIG-től! Termelékenység, korlá-

tok nélkül. Intelligensen és ugyanakkor következetesen az Ön min-

dennapi gyakorlatához igazítva.
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WEINIG PowerLock-rendszer:
leggyorsabb szerszámcsere és egyszerű kezelhetőség

Felejtse el a szokványos szerszámtengelyt, hiszen már létezik az új,

szabadalmaztatott WEINIG PowerLock szerszámbefogási rendszer! A

könnyen kezelhető, kompakt szerszámfejek másodpercek alatt

kicserélhetők. Az akár 12.000 / perces fordulatszám (csak

PowerLock-kal lehetséges!) lehetővé teszi a hagyományos gépeknél

megszokott előtolási sebességek megkétszerezését. Így a PowerLock-

kal naponta megkétszerezheti a legyártott folyóméterek számát,

jelentősen csökkentheti a darabköltségeket, és lerövidítheti a szállítá-

si határidőket. A profilozógépek felhasználhatóságát illetően pedig,

a Weinig szabadalma eddig ismeretlen lehetőségeket nyit meg.

Szerszámcsere gombnyomásra
A szerszám kioldása egyetlen gombnyo-

mással, aztán annak levétele, majd az új

felhelyezése és rögzítése egy újabb

gombnyomással - és kész. Ennyi! Telje-

sen mindegy, hogy PowerLock szer-

számról, vagy PowerLock befogású be-

forrasztott maróról, esetleg adapterrel

ellátott hagyományos szerszámfejekről

és fűrészekről van-e szó: ilyen gyorsan,

egyszerűen és kényelmesen eddig még

soha nem cserélhetett szerszámot, mint

most a PowerLock rendszerrel!

Még valami: a PowerLock szerszámait

nem kizárólag a WEINIG-nél szerezheti

be.



Fordulatszám (f/perc)
1200080006000

12

16

24

Előtolás (m/perc)

WEINIG Powermat:
a képlet a nagy teljesítmény melletti tökéletes felületekhez

A verseny egyre keményebb, az elvárt szállítási határidők egyre rövi-

debbek, és a minőségi követelmények egyre magasabbak. A WEINIG

PowerLock megmutatja, hogyan felelhet meg mindezeknek. Akár

percenként 12.000 fordulat is lehetséges a Powermatoknál. Ez a

szokványos gépeknél elképzelhetetlen - főleg, ha még csúcsminő-

séget is szeretne. A PowerLock szerszám és a szerszámbefogó olyan

mintha egybe öntötték volna: tökéletes merevség, kiegyensúlyozott-

ság, vibrációmentesség! Ehhez jönnek még a kis súlyból származó

előnyök. Az eredmény egyértelmű: a végtermék, mely a kiváló

minőségével hódítani fog a piacon.
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WEINIG Powermat 1000:
az alapfelszereltség új definíciója

Az új gépgeneráció minden előnye és

emellé elegendő rugalmasság - ezt a gé-

pet komolyan kell venni. Gazdag

alapfelszereltség és nyitottság az új 

WEINIG profilozás-technológiában rejlő

óriási lehetőségekre. A Powermat 1000

meghagyja a választás lehetőségét az

Ön számára a hagyományos és a 

PowerLock szerszámok között. 

Az akár 11 szerszámbefogóval a legna-

gyobb kihívásoknak is eleget tesz. 

Az okos PowerCom az érintőképernyős

kezelőfelülettel pillanatok alatt beindít-

hatja a termelést. Az új Vario-burkolat

pedig, ami tovább fokozza a minőséget

és tovább csökkenti az átállási időt, már

hab a tortán!

WEINIG Powermat 500:
belépés a legmagasabb szintre

Üdvözöljük az új WEINIG-profilozástech-

nológia világában! Már a belépő típus-

sal is magasabb teljesítmény osztályba

ugorhat. Fölényes előtolás és 8.000 /

perces fordulatszám. A 33 %-kos telje-

sítmény-növekedés mellett is kiváló felü-

leti minőség. Gyors átállás a PowerLock

szerszámbefogásnak és a Memory-

rendszernek köszönhetően.

Egyszerű kezelés és sok-sok opciós lehe-

tőség. A PowerLock-rendszer és a hagyo-

mányos szerszámtengelyek kombináció-

jával egy ideális belépési lehetőség az új

technológiába.
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WEINIG Powermat 3000:
a teljesen automata profilozó központ

WEINIG Powermat 2000:
HighSpeed és rugalmasság

Kis- és nagy szériák váltakozva – ehhez

korábban két különböző gépre volt

szükség. Most elegendő egy Powermat

2000-es. Egymás után és erőlködés nél-

kül képes elvégezni a legkülönbözőbb

feladatokat. A PowerLock szerszámbe-

fogásnak és a PowerCom szervezési

szoftvernek hála, mindezt gyorsan és

gazdaságosan, valamint a legrövidebb

átállási időkkel teszi. Választható üzem

közbeni fenéssel ellátott kivitelben is,

10.000 / perces fordulatszámmal. Ez

egyedülálló! Kiváló felületi minőség akár

80 m/perc mellett is!

A képernyőn kiválasztja, majd megerősí-

ti – és máris indulhat a termelés. A

megkérdőjelezhetetlen választás, ha

Just-in-Time gyártásszervezést szeretne, 

és a kis szériákat (pl. 20 folyómétert) 

is gazdaságosan akarja legyártani.

A modern termelés legmagasabb

igényeinek kielégítésére. A szerszámok,

burkolatok és nyomóelemek teljesen

automatizált beállításával.



Elmúltak már azok az idők, amikor egy gépvezérlés kezeléséhez 

specialistákra volt szükség. A WEINIG gépvezérlések egyszerűek 

és mégis a végletekig termelékenyek. Ösztönös felhasználó-

vezetés és nagy tárkapacitás. A tökéletes vezérlőközpont az Ön

Powermatjához.

Memory-rendszer
A Memory-rendszerrel egy egyszer már

legyártott profil beállítási értékeit gomb-

nyomással elmentheti, majd azokat

bármikor újra betöltheti, és mindezt oly-

an egyszerűen, mintha csak telefonálna.

Nem kell tehát többé hosszasan

állítgatni! További előny, hogy a burko-

latok és a tengelyek is integrálhatók a

rendszerbe.

PowerCom-rendszer
A PowerCom-rendszerrel mindazt meg-

kapja amit a Memory-rendszerrel, sőt,

azon túl szinte határtalan lehetőségeket

nyújt. A fejlett, érintő képernyős kezelő-

felület álomba illő módon vezeti az 

összes folyamat során. Ön döntheti el,

hogy mire van szüksége, hogy mely 

beállítási munkálatokat kívánja automa-

tizálni, hogy milyen adatokat szeretne

felhasználni, és mely gyártási folyama-

tok szervezésére tart igényt.

Az intelligens Powermat vezérlések:
ilyen egyszerű uralni a csúcstechnológiát
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Kiegészítő berendezések a Powermathoz:
okos megoldások nagy haszonnal

A modern gyártás testreszabottságot és sokszínűséget is jelent. 

Mi ajánlatot teszünk Önnek arra, hogy a rugalmas Powermatját még

inkább az Ön igényeihez igazítsuk.

Az univerzális tengelyre akkor van

szüksége, ha a megbízásai közt bonyo-

lult keresztmetszetek is előfordulnak. A

körkörös bevethetőség gyakorlatilag azt

jelenti, hogy minden oldalon egy tengel-

lyel több áll a rendelkezésére, és így

a legbonyolultabb profilokat is egy me-

netben elkészítheti.

A mobil tengely jelentősen megkönny-

íti a munkáját, ha eltérő szélességű fa-

anyaggal dolgozik. Egy zseni, mely

automatikusan beméri a faanyagot, be-

áll a megfelelő értékre és elvégzi a meg-

munkálást.

A WEINIG élletörő gépegység akkor

kerül képbe, amikor eltérő méretű any-

agok éleit akarja letörni (fózolni), és

ehhez nem akar szerszámot cserélgetni.



Felejtse el a burkolatok és nyomóelemek

körülményes és időrabló beállítását! A

szerszám átmérőjének megváltozásakor

a Powermat esetén a burkolat és a nyo-

mópapucs egyszerűen és együtt állítha-

tó rá az új méretekre. Mint a tisztító 

gyalunál: minél közelebb van a nyomóe-

lem a késhez annál szebb lesz a felület,

pontosabb a méret, és jobb megveze-

tésű a faanyag, valamint még tovább

csökkenthető az átállási idő is.

Powermat WEINIG Vario-burkolatokkal:
nagyszerű megoldás a jobb minőségért

A kések tökéletesen azonos élkörön fu-

tása egy fontos feltétele a tökéletes fe-

lületi minőségnek a nagy sebességű

profilozásnál. Ezen a területen nincs al-

ternatívája a WEINIG fenő-rendszerének.

A PowerLock-rendszer a hihetetlenül

pontos szerszámbefogással ideálisan 

illeszkedik az üzem közbeni fenő techni-

kához.

Powermat fenő-rendszerrel:
csúcsminőség magas előtolási sebesség mellett
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Mindegy, hogy tömörfával, MDF-el, vagy

műanyaggal dolgozik: a WEINIG elő-

tolási rendszere gondoskodik arról, hogy

tökéletes végterméket kapjon. Az állan-

dó és egyenletes anyagmozgatást a spe-

ciális fogazású és krómozott, asztal 

feletti, illetve az asztalba választhatóan

beépített, meghajtott görgők biztosít-

ják. Ugyanezt a célt szolgálja az előto-

lómű robosztus, lánc nélküli, kardánten-

gelyes meghajtása is, mely szinte nem is

igényel karbantartást.

Powermat WEINIG előtolási rendszerrel:
biztonsággal a gépen át

A Powermat szélsőségesen nagy fel-

használási területet biztosít Önnek mini-

mális átállási időkkel. Egy műszaki

szenzáció: a PowerLock szerszámbefo-

gási rendszer magas merevsége miatt

nincs szükség ellencsapágyra!

Powermat 300 mm megmunkálási szélességgel:
maximális mozgástér ellencsapágy nélkül



Szerszámok bemérése
Az, aki képes a szerszámai bemérésére,

döntő jelentőségű lépést tesz a precíz

profiltartás és az átállási idők minimali-

zálása felé. Határozza meg az OptiCon-

trollal a szerszám- és profil-beállítási ér-

tékeket, és a gépbeállítás a WEINIG

vezérléssel már tényleg csak gyerekjáték

lesz!
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A WEINIG a teljes csomaggal rendelkezik:
a megfelelő kiegészítők a Powermathoz

A WEINIG új gépkoncepcióját nem csak a Powermat-sorozat gépei

alkotják. A gép köré olyan perifériát kínálunk Önnek, melynek ele-

mei építőkockaként összeillenek. Testre szabottan összeállítva, olyan

termelékenység-növelő teljes megoldások születhetnek, melyekkel a

jövő kihívásainak a legmesszebbmenően fel lesz vértezve.

Köszörülni, élezni és profilozni
a Rondamat élezőgépekkel
Aki képes gyorsan szállítani, előnyt 

élvez. Saját magának is legyárthatja 

rövid idő alatt a szerszámait! 

A manuálistól a teljesen automatizáltig,

minden igényre van megfelelő élezőgép

a kínálatunkban.

A fenő-előbeállító egység
Ezzel a berendezéssel a gépen kívül kész-

ítheti elő az üzem közbeni fenéshez

szükséges fenőköveket. Amíg elkészül-

nek, és pár mozdulattal kicseréli a

tartókazettákat, a Powermatja

tovább dolgozhat.

WEINIG HighMech
anyagmozgató berendezések
Ezzel Ön képes lesz valóban kihasználni

a Powermat óriási teljesítményét. 

Minden követelményre megfelelő 

megoldást tudunk, az adagolástól a

végtermékek becsomagolásáig.

A profilmegvezetés beállítása
A bonyolult profilok jó minőségű

előállításához a munkadarab

megfelelő megvezetése

szükséges. A WEINIG egy olyan

rendszert kínál, amit a gépen

kívül is beállíthat, minden

profilhoz alkalmazható és kiváltja

az időrabló ellenprofil-készítést.



A változtatás joga fenntartva! Ezen prospektus leírásai és képei speciális kialakításokat is bemutatnak, melyek nem részei az alapfelszereltségnek. A biztonsági berendezéseket a fénykép

Megmunkálási magasság

Megmunkálási szélesség

Tengelyek száma

8.000 fordulat/perc

12.000 fordulat/perc

4.000 - 12.000 fordulat/perc

Fenőrendszer 10.000 fordulat/perccel

Memory-rendszer

PowerCom

PowerCom plus

CAS-LogoCom

Digitális kijelzők

Teljesen automatizált átállás

Motoros tengelyállítás

Elszívó burkolatok hagyományos nyomóelemekkel

Vario-burkolatok központi állítású nyomóelemekkel (1 irányban)

Vario-burkolatok központi állítású nyomóelemekkel (2 irányban)

Vario-burkolatok automata állítású nyomóelemekkel (2 irányban)

1 szabadon választott PowerLock szerszámbefogás

Minden szerszámbefogás PowerLock technológiával

300 mm-es megmunkálási szélesség ellencsapágy nélkül, PowerLock és 8.000 fordulat/perc esetén

Frekvencia-szabályozású előtolási sebesség (alapfelszereltség) ...m/perc

Frekvencia-szabályozású előtolási sebesség (választható) ...m/perc

Krómozott gépasztal

Max. motorteljesítmény a függőleges tengelyeknél (alapfelszereltség - választható)

Max. motorteljesítmény a vízszintes tengelyeknél (alapfelszereltség - választható), kivéve az 1. alsó tengelynél, ahol max. 18,5 kW

A Powermat sorozat áttekintő táblázata:
alapfelszereltségek és választási
lehetőségek
A táblázat az egyes típusok közötti jelentősebb különbségeket

mutatja be. Ha az egyedi igények alapján még részletesebb 

információkra vágyik, forduljon az Ön WEINIG-szakértőjéhez!
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160 mm

230 mm

5 – 11

––

––

––

––

––

––

5 – 30 m/min

6 – 36 m/min

5,5 – 15 kW

5,5 – 37 kW

160 mm

230 mm

5 – 11

––

––

––

––

––

––

––

––

6 – 36 m/min

8 – 80 m/min

7,5 – 15 kW

7,5 – 37 kW

160 mm

230 mm

5 – 11

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

6 – 36 m/min

6 – 36 m/min

7,5 – 15 kW

7,5 – 37 kW

Alapfelszereltség Választható pezés kedvéért részben eltávolítottuk.

Powermat 1000 Powermat 2000 Powermat 3000Powermat 500

120 mm

230 mm

5 – 8

––

––

––

––

––

––

5 – 30 m/min

6 – 36 m/min

5,5 – 15 kW

5,5 – 37 kW



Tőlünk sokat várhat:
WEINIG CSOPORT – Egy jövőbe mutató 
partner

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

ExpoCenterben, Önnek is megmutatjuk,

hogy mire is képes a csúcstechnika. 

Győződjön 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 optimali-

záljuk. Profitáljon Ön is ebből: szívesen

továbbadjuk az általunk szervezett

szemináriumok során a sok éves

tapasztalatainkat!

Szerviz
A világ minden táján megtalálható 

képviseleteink, és a sok-sok utazó 

szerviztechnikusunk biztosítják az 

egyedülálló szervizszolgáltatásunkat.

Koncentráljon csak az üzletre, a többit majd elvégezzük mi. 

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 kulcsra-

kész üzem felépítéséig mindent elintéz-

nek. 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 do-

log, teljes megoldást nyújtani a másik.

Egyre többször szeretnének azonban

ügyfeleink egy teljesen kész üzemet.

Ilyenkor kapcsolódik a munkába a 

WEINIG CONCEPT, ahol a WEINIG

CSOPORT szakértelme különös mérték-

ben összpontosul. 

WEINIG
A profilozó automaták

világpiacának vezetője

WACO
Nr. 1 a nagyteljesítményű

gyalu- és profilozó-auto-

maták területén

GRECON
Hatékony hossztoldó

berendezések

DIMTER
Az optimalizáló daraboló-

fűrészek és a táblásító

berendezések specialistája

RAIMANN
Csúcstechnika a hasítási

feladatokhoz

CONCEPT
A legilletékesebb partner

a teljes megoldásokhoz



MICHAEL WEINIG AG
Weinigstrasse 2/4
D-97941 Tauberbischofsheim
Deutschland

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

Powermat-sorozat

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: info@greenteamkft.hu

Internet: www.greenteamkft.hu

Az Alföldön és Észak-Magyarországon:

Fagépszer Kft.

6000 Kecskemét-Katonatelep

Úrrét 78.

Telefon: 76 / 471-600

Telefax: 18-as mellék

E-Mail: fagépszer@fagépszer.hu

Internet: www.fagepszer.hu
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