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gép-technológia

A Weinig legújabb fejlesztése az OptiCut 
S 90 SuperDrill aggregát lehetővé teszi, 
hogy egy gépen elvégezhetők legyenek a 
darabolási illetve a fúrási-marási műve-
letek. Az első generációs innováció révén 
egy berendezésen, egy munkamenetben 
teljesen automatizált módon készíthetők 
függőleges fúratok, árkok a munkada-
rabon a már ismert darabolási techno-
lógia mellett. Az összességében három 
megmunkálási lehetőséggel rendelkező 
berendezés már nem csak a léc- és láda-
gyártás területén bizonyul termelékeny 
technológiának.

A SuperDrill aggregát a darabolóegység 
előtt helyezkedik el. Megmunkáláskor 
szervomotoros mozgatással történik a 
szerszám helyzetének állítása, a mun-
kadarab szélességének (y tengely), a 
munkadarab magasságának (z tengely) 
irányában, így az aggregáttal képesek 
vagyunk zsák és átmenő fúratok készí-
tésére, illetve a faanyag hossztengelyére 
merőleges irányú marási műveletekre. A 
fúrási-marási művelet során a munkada-

Két művelet, egy munkamenet
rabot oldalirányban a kéttős leszorító 
egység rögzíti. 

Az aggregáttal felszerelt OptiCut S 90 XL 
SuperDrill háromféle (2,7 m / 4,5 m / 6,3 
m) maximális feldogozási hosszal kérhető. 
Ezzel együtt 20-420 mm-es szélességű és 
maximum 180 mm vastagságú alapanyag 
feldolgozására képes. A bővült munka-
folyamatokból adódóan a berendezés 
névleges megmunkálási keresztmetszete 
a fúrási és marási műveleteknél más-más 
minimum értékkel párosul. Fúrásnál 
20x10 mm-től, míg marásnál 20x15 mm 
keresztmetszetű munkadarabtól hasz-
nálható. Azonban a maximális megmun-
kálási keresztmetszetek a gyakorlatban 
sokszor nagyobb jelentőséggel bírnak, 
a kétfunkciós, három munka műveletes 
gép maximálisan 280x180 mm-es, illet-
ve 420x40 mm névleges megmunkálási 
keresztmetszettel rendelkezik.
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WEINIG VARIOMATspecial
Hossz- és végmegmunkálás egyetlen géppel

n VARIOMATspecial I 
Árelőny: 3.800 €*

n VARIOMATspecial I  
– Komfort 
Árelőny: 7.135 €*

* Az adott gépek műszaki tartalmáról érdeklődjön 
eléhetőségeinken, tájékozódjon honlapunkon!

WEINIG CUBEspecial
Tökéletesen derékszögű és egyenes megmunkálás  
egy munkamenetben kompakt méretek, egyszerű telepítés, 
könnyen mozgatható

n CUBE special I 
Árelőny: 1.850 €*

n CUBE special II 
Árelőny: 4.000 €*

n VARIOMATspecial II 
Árelőny: 6.730 €*

n VARIOMATspecial II – 
 Komfort 
Árelőny: 8.835 €*

Az árelőny 2013. december 31-ig 
érvényesíthető.


