A  proﬁlozás  csúcsát  jelentő
WEINIG  proﬁlozó  technika  

Piacvezető  WEINIG
ablakgyártás-‐technika  

WEINIG	
   témanap
Középpontban	
  a	
  sarokkötés
Minden  sarokkötés  folyamatlánca.
A  szabásza9ól  a  kész  ablakig.

Élje	
  	
  meg	
  	
  termékeinket	
  és	
  megoldásainkat

Élje	
  	
  meg	
  	
  termékeinket	
  és	
  megoldásainkat

•  Tökéletes  felületek
•  Gazdaságos  üvegbeszorítóléc-‐gyártás
•  Intelligens  vezérléstechnika
•  Átállási  idők  minimalizálása
•  InnovaKv  szerszámtechnika
•  Kezelőbarát  megoldások

•  Ellenproﬁlos  sarokkötés
•  Csap-‐réses  sarokkötés
•  Rámart  csapos  sarokkötés
•  Íves  alkatrészek  üvegbeszorítóléc  gyártással
•  Váltófal
•  BejáraU  ajtók
Kiemelt	
  megoldások
•  Régi  épületek  felújításakor  alkalmazo9
      rendszerek  rámart  vagy  beragaszto9
      vízvetővel
•  Új  szerelési  segédeszköz  az  íves
      szegmensekhez

A	
  siker	
  tervezhető	
  !
Szerete9el  látjuk  Önöket
Tauberbischofsheim-‐ben
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  12-‐13.
9:00	
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  18:00
MICHAEL  WEINIG  AG
97941  Tauberbischofsheim
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Középpontban  a  sarokkötés

WEINIG  gyártási  folyamatrendszer  

WEINIG  minőségben:

Minden  sarokkötés  folyamatlánca.
A  szabásza9ól  a  kész  ablakig.

Egy  adatsor  minden  géphez

gépek  és  gépsorok  a  tömörfa  megmunkáláshoz  

•  Gyalulás,  proﬁlozás
•  AutomaUzálás,  vezérlés
•  Szerszámok
•  Élezőrendszerek

•  Szélességi  hasítás
•  Hosszúság  darabolás
•  Szkennelés
•  OpUmalizálás
•  Táblásítás,  tömbösítés
A	
  sarokkötések	
  különböző	
  elvárásokat	
  
támasztanak	
  a	
  gépekkel	
  és	
  a	
  gyártási	
  
folyamatokkal	
  szemben.
A  csap-‐réses,  az  idegen  köldökcsapos  és  a  
csavarozo9  sarokkötések  klasszikusnak  számítanak.  
Új  divatot  teremtenek  a  különböző  kivitelben  
készülő  rámart  csapos  megoldások,  melyeket  a  
CNC-‐megmunkálás  hívo9  életre.
Az  ablak-‐  és  ajtógyártásban  sok  éves  tapasztala9al  
rendelkező,  piacvezető  WEINIG  a  gépgyártó  
szemszögéből  a  szabásza9ól  a  kész  ablakig  a  teljes  
gyártási  folyamatot  veszi  szemügyre.
A  WEINIG  partner  a  tömör  fa  megmunkálásában  és  
a  leggazdaságosabb  megoldáshoz  és  a  legjobb  
minőséghez  kínál  Önöknek  megoldást.

Élje	
  át	
  velünk	
  a	
  WEINIG	
  ablakvilágot
Piacvezetőként  megmutatjuk  Önöknek  a  legjobb  
technikát  a  modern  ablakgyártáshoz  a  WEINIG  
ExpoCenter-‐ben.  Az  Önök  minőséggel,  
rugalmassággal,  hatékonysággal  és  
megbízhatósággal  szembeni  elvárása  a  mi  
célkitűzésünk,  a  lehető  legjobb  megoldás  
kifejlesztésére.

•  Ablak-‐  és  ajtógyártás
•  Bútorgyártás
•  Laptermék  megmunkálása

•  Hossztoldás
•  Végmegmunkálás
•  KereszUrányú  megmunkálás

Az	
  Önök	
  jó	
  közérzetéről	
  is	
  gondoskodunk:
9:00  -‐tól  kávé
12:30  -‐  14:00  ebéd
17:30  -‐tól  együ9  egy  kis  harapni  való  melle9

