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Cikksorozatunk következő 
részében a Weinig ablak-
gyártásra specializált pro-
filozóját, a Powermat 1200 
Fenstert mutatjuk be. A nyí
lás zárógyártásban dolgozó 
szakemberek jól tudják, hogy a 
termelés hatékonyságának fo-
kozása szempontjából a négy-
szögletes keresztmetszetben 
beérkező fríz profilozására for-
dított idő kulcsfontosságú, ha 
nem rendelkeznek ablakgyártó 
CNCközponttal. A nyílászáró
alkatrészek profilozógépen 
történő gyártásakor például a 
hatékonyság úgy is növelhető, 
ha a megmunkálógép egyaránt 
alkalmas a frízek négyoldalas 
gyalulására és a kiegészítő 
lécek profilozására. A Weinig 
többek között e feladatra fej-
lesztette ki a Powermat 1200 
Fenstert. A hat megmunkálófej 
két munkamenetben állítja 
elő a szükséges profilozott 
alkatrészeket. Az első mun-
kamenetben egy áteresztéssel 
elvégzi a fríz négyoldalas 
gyalulását simítógyalulással 

Nyílászáróalkatrészek profilozása

A tömörfa-feldolgozás specialistái III. rész

az üvegléckivágással együtt, 
a második áteresztéssel pedig 
már profilozhat is.

A profilozógép 160 mm 
magas és 230 mm széles 
alapanyag megmunkálására 
képes, így akár a több frízből 
összeragasztott alkatrészek 
profilozása is elvégezhető 
rajta. A magas teljesítményről 
pedig a fekvenciavezérelt elő-
tolási sebesség gondoskodik, 
amely 6–36 m/perc között 
szabadon választható. A 
megmunkálófejek egyenként 
7,5 kWos teljesítményű motor-
ral rendelkeznek, melyek 8000 
1/perces fordulatszámmal 
dolgoznak. A masszív, rezgés-
mentes gépváz, a csúszásmen-
tes előtolás és a PowerLock 
szerszámrögzítés együttesen 
garantálják a kiváló felületi mi-
nőséget. Ezt egészíti ki, hogy a 
berendezés egyaránt alkalmas 
rövid és hosszú alkatrészek 
precíz megmunkálására. A 
speciális kialakítású vezető-
görgők lehetővé teszik, hogy 
már mindössze 620 mm hosszú 

frízek is profilozhatók, de a 
2,5 mes egyengetőasztalnak 
köszönhetően a hosszú mun-
kadarabok egyengetése is 
problémamentes.

Az első tengely egyengeti a 
fríz alsó lapját, majd a máso-
dik tengelyhez érve legyalulja 
a fríz jobb oldalát, illetve el-
végzi az üvegléc kivágásának 
egyik műveletét. A harmadik 
tengely a fríz bal oldalát gya-
lulja, a negyedik a tetejét. Az 
ötödik tengely többek között 
elvégzi az üvegléc függőleges 
kivágását, és a hatodik fej 
fejezi be a nyílászáróprofil 
végső megmunkálását. Az 
üvegléc (illetve akár más 
profilléc) gyártásához nem 
szükséges az összes meg
munkálószerszámot kicse-
rélni. Speciális összeállítású 
szerszámot használva lehető-
ség van az alsó, illetve felső 
profilozást végző szerszámok 
tengely irányú eltolására, a 
szükséges profilozás elvég-
zéséhez. 

Mindez jelentősen csök-
kenti az átállási időket , 
javítva ezáltal a hatékonysá-
got. Az egyéb lécprofilozási 
műveletekre való átállást 
segíti a PowerLock szerszám-
rendszer, mellyel gyorsan és 
egyszerűen felhelyezhetők a 
kívánt szerszámok. 

A Powermat 1200 Fenster 
fő paramétereiből jól kiol-
vasható, hogy a nyílászá-
rók rugalmas gyártásának 
alapgépe. A Powercom PLUS 
vezérlésnek köszönhetően 
elég egy gombnyomás, és a 
gép NCvezérlésű tengelyei 
automatikusan a megfelelő 
pozícióba állnak, így nincs 
szükség egyenkénti tengely-
állításokra. A folyamat gyor-
sítását segíti elő a Powercom 
PLUS profil és szerszámkezelő 
szoftver használata, mely 
többféle profil eltárolását 
is lehetővé teszi, így azok 
bármikor pár gombnyomásra 
előhívhatók.

A rugalmasan használha-
tó Powermat 1200 Fenster 
különleges gépi és vezérlési 
tulajdonságai miatt rendkívül 
hatékonyan használható a kis 
és közép, és nagy szériával 
dolgozó üzemekben egyaránt. 
A többfunkciós megmunká-
lásnak és a testreszabható 
megoldásoknak köszönhetően 
használható akár egyedi beren-
dezésként, vagy gyártósorba 
építve egyaránt.

Greenteam Kft.
9700 szombathely,  

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

www.greenteamkft.hu

gép–technológia


