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A GÉP: CONTUREX 
COMPACT

A Conturex Compact a prémi-
um kategória belépő szintjét 
képviseli. Az általa képviselt 
CNC-technológia már a kis- és 
középszériával dolgozó üzemek 
számára is megfizethetővé vá-
lik, így költséghatékonyabb és 
rugalmas gyártást tesz lehetővé. 
Hogy mit is jelent ez pontosan? 
Többek között maximális 
megmunkálási pontosságot, 
az egyszeri beállításnak és a 
teljes körbemunkálásnak kö-
szönhetően. Továbbá átállítási 
időt nem igénylő gyártást a 
legkisebb megrendeléseknél 
is, emellett teljes automati-
záltságot, energiatakarékos 
megmunkáló modulokat, illetve 
széles megmunkálási változa-
tosságot, a 120 darabosra is 
bővíthető szerszámtárhelynek 
köszönhetően.

A kompakt CNC 40–260 mm-
es megmunkálási szélességgel, 

Mindent egy kézből:  
gép–szoftver–szerszám

Conturex Compact System

A Weinig a Holz-Handwerken ismét bizonyította, hogy nemcsak a tömörfa-megmunkálási 
gépi technológiájában tölt be vezető szerepet, hanem úttörő a költséghatékony, professzionális 
megmunkálási technológiák összehangolásában is. A Conturex Compact System által egy 
olyan komplex rendszert kínál a nyílászárógyártásban dolgozók számára, melyben tökéletes 
összhangban van a gép, a szoftver és a szerszám.

25–150 mm-es vastagsági és 
175–4500 mm-es megmun-
kálási hosszal, a 290 mm-es 
felfogatási hosszal, akár 12 kg 

szerszámtömeggel, 340 mm-es 
maximális szerszámátmérő-
vel, illetve akár 140 mm-es 
résmélységgel használható. 

A szériafelszereltsége a figye-
lemre méltó opcióknak köszön-
hetően tovább bővíthető, mely 
így igazán személyre szabott 
berendezést eredményez. 

– A 30 kW-os főorsó 3 vagy 
4 tengelyes megmunkálásra 
alkalmas, mely tartalmazza 
a 30 darabos belső szerszám 
tárhelyet. Így a szerszámcse-
rével járó műveletek közötti 
váltás is gyorsan elvégezhető. 
A közvetett hajtási mód pedig 
megvédi a motort az extrém 
igénybevételek károsításától.

– A 12,5 kW-os univerzális 
orsó már 5 tengelyes megmun-
kálással is rendelkezhet, ezzel 
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WEINIG szolgáltatás

 Conturex System 
CNC-megmunkáló.

 A Conturex Compact System komplex gyártási folyamata.
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együtt akár 220 mm hosszú 
és 6 kg súlyú szerszámok is 
használhatók benne. A gyors 
szerszámcserét a 17 darabos 
belső tárhely biztosítja.

– Az automata működésű 
berendezés csak időszakos 
felügyeletet kíván. Puffer tárhe-
lyek kialakításával és vonalkód 
olvasó-nyomtató rendszerrel 
felszerelve akár több órán 
keresztül külső beavatkozás 
nélkül is folyamatosan dolgozik. 

– Nagyszámú megmunkáló 
szerszám felhasználás esetén 
a szerszámtárhely akár 73 
darabos külső tárolóval tovább 
bővíthető. 

A SZOFTVER: 
FENCON CSOMAG
A Weinig partnercége, a 
ProLogic által kifejlesztett 
FenCon szoftvercsomag töké-
letesen illeszkedik a Conturex 
világához. A felhasználó egy 

áttekinthető egy felhasználós 
teljes körű tervezői modul-
ban adja meg a fontos para-
métereket, melyet a Nexus 
interfésznek köszönhetően 
a program kompatibilisé tesz 
a Conturex számára. Így 
egy adott munkaállomásról 
elvégezhető a teljes gyártási 
folyamat levezérlése.

A tervezőprogrammal 
nemcsak négyszögletes nyí-
lászárók tervezhetők, hanem 
lehetőség van ferde vagy akár 
íves alkatrészek tervezésére, 
legyártására is. A törzsadatok 
az IV78-as CimaTrend faab-
lakokra vannak feltöltve, de 
ezek bármikor bővíthetők. A 
tömörfa ablakokon túl választ-
hatók alu.-fa szerkezetek is.

A SZERSZÁM: 
CLIMATREND
A moduláris felépítési rend-
szerű, korszerű és rugalmas 

gyártási technológiába il-
leszkedik a Leitz ClimaTrend 
szerszámrendszer. Az időtálló 
műszaki megoldásokat tartal-
mazó profilrendszer rendel-
kezik a prémium kategóriájú 
nyílászáró tulajdonságaival, 
amit a piac egy ilyen termék-
től elvár.

A költséghatékony meg-
munkálást nyújtó ClimaTrend 
egy bevizsgált profilszerkezet, 
amely nemcsak a jelenben, 
hanem a jövőben is megállja 
a helyét. 

A TELJES RENDSZER

A modern ablakgyártásban 
alkalmazott széles körű adat-
mennyiségek kezelése nagy 
kihívás elé állítja az iparágban 
dolgozókat. A vásárlók részé-
ről jelentkező széles forma és 
szerkezeti igény összehangolt 
termelési rendszer nélkül 
könnyen termelési káoszhoz 

vezet. A Weinig ezt hivatott 
megelőzni. A teljes Conturex 
Compact System alkalmas 
a különböző méretű és ke-
resztmetszetű alkatrészek 
hatékony kezelésére, hogy 
abból a gyártási folyamat 
végén prémium minőségű 
késztermék születhessen. 

Önmagában a megmunkáló-
gép jó minősége nem elegendő 
a jó minőségű végtermék 
legyártásához. Azonban, ha 
a termelőgép, a folyamat-
irányító szoftver és a meg-
munkáló szerszám tökéletes 
rendszerben működtethetők, 
akkor a végtermék is kiváló 
minőségű lesz.

Greenteam Kft.
9700 Szombathely,  

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

www.greenteamkft.hu

 Az OptiCut S50, a Powermat 600 és a Powermat 1200 igény esetén részei lehetnek a „teljes rendszernek”.

 PowerGrip megfogás a teljes körbemunkálásért.
 A Leitz ClimaTrend szerszámrendszere időtálló műszaki meg-

oldásokkal rendelkezik.


