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A szakemberek körében álta-
lánosságban elfogadott, hogy 
a Weinig gépeket speciálisan 
a magas minőségű tömörfa-
feldolgozásra fejlesztették 
ki. Azonban a köztudatban 
az talán mégsem annyira evi-
dencia, hogy a Weinig speciális 
célgépeket is készít, melyek az 
egyedi gépgyártás területén is 
a már megszokott megmun-
kálási minőséget garantálják 
a felhasználóknak. Az első 
ilyen bemutatott célgép a 
hordódonga-gyártásra lett 
kifejlesztve.

A dongagyártó gép CNC-
vezérlése gondoskodik a 
megfelelő donga geometriai 
kialakításáról. Az adagoló 
oldalon minden egyes alkat-
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A tömörfa-feldolgozás  
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rész bemérésre kerül, hogy 
megállapítható legyen, mi 
a legszélesebb donga, amit 
kiad az adott faanyag. Mivel a 
dongák általában különböző 
szélességűek, így minden 
alkatrész oldalélének más-
más szögben kell állnia. A 
CNC-vezérlés egyrészről ezt a 
műveletet irányítja: megfelelő 
szögbe dönti az oldalmegmun-
káló tengelyeket, másrészről, 
az alkatrész oldalívét alakítja 
ki az oldalsó tengelyekkel. A 
beállítási paramétereket te-
hát a bemérés függvényében 
módosítja, majd a szükséges 
pozícióba mozgatja a ten-
gelyeket. A felső tengellyel 
készül a belső íve a dongának. 
Ez a tengely is lehet vezérelt, 

hogy igény esetén a 
fenék- és fejrésze-
ken ki-be lépjen a 
szerszám.

A gép 35–150 mm 
szélességű és 20–
40 mm vastagságú 
dongaalkatrészek 
kigyalulására alkal-
mas. Ezzel együtt 
a teljesítménye is 
figyelemre méltó: 20 darab 900 
mm-es hordódonga készítésére 
képes percenként.

A hordódongagyártó gép a 
zökkenőmentes kiszolgálás ér-
dekében automatikus etetéssel 
rendelkezik, az előtolási sebes-
ség fokozatmentes állítását a 
frekvenciavezérelt előtolómű-
meghajtás biztosítja.
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Utólagos beépítéssel is!
(A feltételekről érdeklődjön 
elérhetőségeinken!)

Az egyre igényesebb vevők minőségi kiszolgálása életbevágóan fontos a mai kiélezett 
versenyben. Az élbevonó gépeken a nyitott fugák vagy az élek mentén a lapfelületre 
kikenődött ragasztó maradékának csúnya foltjai okozzák a legtöbb gondot. Ezeken a 
problémákon segít a RIEPE® élbevonó gépekre – bizonyos feltételekkel akár utólag is 
szerelhető – rendszere! 

n formaleválasztó és tisztítószerek – melyek 
megakadályozzák az élek menti felületre 
jutó ragasztó megtapadását, ill. eltávolítják 
azt – és az ezek felhordásához szükséges 
elektromosan vezérelt fúvókák 

n rongykorongaggregátok a tisztításhoz és 
polírozáshoz, a különböző élbevonó  
anyagokhoz 

n antisztatikus hűtőfolyadék – amely megaka-
dályozza a forgácsok statikus töltését és 
gyorsítja a ragasztó megkötését, így javítva 
a szerszámok élettartamát és a porelszívást

n tisztítószerek és adagolóik  
a kézi tisztításhoz stb.

A minőségi élbevonásért

gép–szerszáM

Greenteam Kft.
9700 szombathely, 

Varasd u. 16.
tel.: 94/510-830. 

www.greenteamkft.hu


