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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 info@greenteamkft.hu
Internet www.greenteamkft.hu

Alapfelszereltség Választható

8 /120 mm

20/230 mm

4 – 5

232 mm

200 mm

320 mm

6 – 12 m/perc

5,5 – 11 kW

4 – 11 kW

Variomat

Újfajta gyalu- és profilozástechnika
a hossz- és végmegmunkáláshoz

Variomat

A Variomat alapfelszereltségének és
választható lehetőségeinek áttekintő táblázata:

Részletes tájékoztatásért forduljon az Ön WEINIG-szakértőjéhez!

Munkamagasság min./max.

Munkaszélesség min./max.

Tengelyek száma

PowerLock szerszámbefogás a függőleges tengelyeken

Bővítő modulok későbbi beépítésre előkészítve

Multifunkciós asztal

6.000 fordulat/perc

3.000 – 6.000 fordulat/perc

Memory-rendszer

Elektronikus számkijelzők

CNC vezérelt tengelyállítások

Max. szerszámátmérő a függőleges tengelyeken

Max. szerszámátmérő a vízszintes tengelyeken (kivéve az elsőt)

Max. szerszámátmérő végmegmunkálás esetén (választható)

Frekvenciavezérelt előtolási sebesség (választható)

Max. motorteljesítmény a függőleges tengelyeken (alapfelszereltség - választható)

Max. motorteljesítmény a vízszintes tengelyeken (alapfelszereltség - választható)

Tengelyelrendezések

A változtatás joga fenntartva! Ezen prospektus leírásai és képei speciális
kialakításokat is bemutatnak, melyek nem részei az alapfelszereltségnek.
A biztonsági berendezéseket a fényképezés kedvéért részben eltávolítottuk. *egyéb érték külön kívánságra

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



Újdonság stÍlussal – WEINIG Variomat:
Hossz- és végmegmunkálás ugyanazzal a géppel

Variomat  
kiemelkedő jellemzői:

• multifunkciós asztal

• tökéletes minőség és felület

• rövid átállási idők

• profilhűség újragyártáskor

• optimális megoldás minden igényre

• gyors, egyszerű beállítás

• kényelmes, könnyű kezelés

• gyors megtérülés

• bővíthetőség a jövőben

A Variomat az egyetlen gyalu- és profilozógép a világon, ami a munkadarabok hossz- és végmeg-

munkálására is alkalmas. A Variomat olyan rugalmas, mint Ön, hiszen együtt fejlődhet Önnel. Ennek

titka az utólag bővíthető modulokban rejlik.

A mi technológiánk – az Ön előnye: a Variomat a WEINIG Memory-rendszerrel és a PowerLock szer-

számbefogással felszerelve másodpercek alatt átállítható. Egy egyszer már legyártott és elmentett,

profil bármikor újragyártható – maximális precizitással

és minimális átállítási munkával.

A kínálatban kétféle – 4 vagy 5

tengelyes – elrendezés szerepel,

melyek mindegyike kiegészíthető

a multifunkciós asztallal.

A Variomat a jövő számára

továbbfejleszthető!

Rugalmasság és helytakarékosság
a multifunkciós asztallal
A multifunkciós asztal a Variomatot
egy igazán rugalmas helymegtakarító
csodává teszi. A multifunkciós
asztallal ugyanis egyazon gépben két
megmunkálási mód is lehetséges: 
a hossz- és a végmegmunkálás.
Ennek a gépnek az erőssége éppen 
az, ami az egyengető és vastagsági 
gyalugépeknek, valamint az asztali 
marónak a gyengéje.

A Variomat gond nélkül fejlődhet
az Ön elvárásaival
és ezáltal nyitott a jövőre. Utólag is 
bővíthető a modulokkal, így pl. a 
PowerLock szerszámbefogással,
a multifunkciós asztallal, vagy az 5. 
tengellyel. A PowerLock szerszámbefo-
gással már a közeli jövőben újabb érde-
kes lehetőségek állhatnak az Ön
rendelkezésére.

Rugalmasság a multifunkciós asztallal

A modulok

Sokoldalú felhasználási lehetőség
a végmegmunkálással
A végmegmunkáló funkciójával a

Variomat a felhasználási lehetőségek

széles tárházát kínálja, melyek a 

nyílászárók, szélfogók, beltéri ajtók,

bútorok … és sok minden más 

gyártásánál nagy előnyt jelentenek.

A PowerLock rendszer
A PowerLock-kal jelentősen

csökkentheti az átállási időket,

és növelheti a teljesítményt!

Modern szerszámtechnika

optimális élkörátmérőkkel

– a legjobb minőségért.

Tisztító gyalulás az
5. tengellyel
Egy második alsó

tengely gondoskodik

a még jobb felületi

minőségről és a

négy oldali profilozás-

ról.

A multifunkciós asztal
lehetővé teszi a rövid alkatrészek

biztos és hibátlan megmunkálását.

A keskeny munkadarabok is 

tökéletes felülettel munkálhatók

meg mind hossz, mind kereszt 

irányban.
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