Masterwood Project CNC
ülafreesi mudelisari
•
•
•
•

3 või 4 teljega CNC-frees
konkurentsivõimelise hinnaga
Mitmeid eri lisatarvikuvõimalusi
vastavalt kasutaja vajadustele
Masterwoodi tarkvara lihtne
kasutamine ja selge navigatsioon
Saadaval spetsiaalseid kasutusprogramme erinevate toodete jaoks

www.masterwood.com

Project TF CNC puurmasin
•
•
•
•
•

CNC puurmasinaga õnnestuvad olgu
suurte või väikeste ettevõtete
plaadipuurimised kiirelt ja tõhusalt
Väga kiire seadistamine, liiguta vaid
kiirseadistusnuppe
Suur tööala, maksimumlaius 1000 mm
Soonsaagimise ja vertikaalse freesimise
võimalus
Lihtne Masterwork/Mastercabinet
programmeerimine

www.masterwood.com

Masterwood Teknomat
Akende ja uste freesimis- ja
furnituurimisautomaatika
•

Teknomat-sarja seadmed on intelligentsed
töötlemismasinad, mis on mõeldud
spetsiaalselt akna- ja uksekomponentide
ning uksepiitade jaoks

•

Seadmeid on võimalik tarnida ka
automaatse etteande- ja väljastussüsteemiga, tänu millele on need tootlikud

www.masterwood.com

Masterwood Project
5-teljelised CNC freesid
•
•

5-teljelised CNC freesid
konkurentsivõimelise hinnaga
Master 3D programmiga on võimalik
tootmisprotsessi täielikult juhtida:
projekteerimisest osade kujundamise ja
tööpinnale kinnitamiseni, 3D
automaatne põrkekontroll
simulatsiooni abil. Väliseid CAD/CAM
programme pole vaja.

www.masterwood.com
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Griggio manuaalne ääristusmasin
•
•
•
•
•
•

Varustatud liiminõu ning digitaalse
temperatuuriseadistusega
Kerge kasutada, kaal u 8 kg
Astmeteta kiiruse reguleerimine 1–4 m/min
Servalindi paksus 0,3–3 mm
2 vaakumotsakut käsitsi töödeldava
detaili kinnitamiseks lauale
2 servakandi käsilõikurit sirgete ja
kumerate detailide jaoks

www.griggio.com

Hebrock ühepoolsed
ääristusmasinad
•
•
•
•
•
•

Saksa ääristusmasinad väikesele ja
keskmisele tootmismahule
Kasutajasõbralik, väga mitmekülgsed
funktsioonid
Liistu maks. paksus 12 mm
Väga kiire liimi soojendus
Saadaval ka koos esifreeside ja ülemiste
ümardustega
AIRTRONIC laserääristus ääristamiseks
vuukide ja liimita

www.hebrock.de

Hebrock F4 / F2
ääristusseadmed
•

Mööblitootja usaldusväärne abiline

•

Esifreesidega varustatud kiirelt
seadistatav ja kasutajasõbralik
ääristusseade

•

2 mm lindipaksusele

F2
F4

www.hebrock.de

Bonacin mööblikoostepressid
•

Lihtsalt ja käsitsi seadistatavad pressid

•

Automaatse läbisööduga pressiliinid

•

Eriti kiire automaatne pressprusside paigaldus

•

Kliendipõhised erilahendused

www.bonacin.it
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Striebig seinasaed
•
•
•
•
•

Šveitsi tippkvaliteet ja vastupidavus
Sile töötlemisjälg
Kõrgtehnoloogiline tolmuärastussüsteem
Parim saagimistäpsus
Massiivne ja ruumisäästlik korpus

www.striebig.com

Schelling
•

•

•

Schelling Anlagenbau GmbH valmistab
tükeldussaage ja automaatseid
süsteeme puidu-, plasti-, alumiiniumija metallitööstusele.
Saemudelid katavad kõik töötlusvajadused alates väikestest saagidest
kuni suurte vineeritehaste
automaatsete liinideni.
Eripakkumisena on meie mudelite seas
s45, mille kallutatav tera võimaldab
väga spetsiifiliste detailide saagimist

www.schelling.com

Schelling
•

Schelling tarnib kõik vajaliku tarkvara
laoprogrammide, optimeerimise,
väikedetailide laohalduse ja laoväliste
materjalide haldamiseks.

•

Tänu sellele töötavad programmid ja
seadmed sujuvalt koos ning kogu
vajalik teave liigub kogu aeg kaasa.

www.schelling.com

Barbaric mehaanika
•

Automaatsed laosüsteemid

•

Tagastuskonveierid ja automaatsed
virnastajad.

www.barbaric.at
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Priess & Horstmann CNC-juhitav
furnituuri paigaldusautomaatika
•
•
•
•

Puurimis-furnituuri paigaldusseade
eritellimusel puitplaatmööbli tootmisele
Detailide töötlemine üheaegselt ülevalt
ja alt, samuti külgsuunas
Täielikud puurimis-, furnituuri
paigaldus- ja koosteliinid
Etteande- ja vastuvõtuseadmed

www.priess-horstmann.com

KOCH puur- ja
tappimisseadmed
•
•
•
•

Kochi suure jõudlusega CNC-juhtimisega
puur- ja tappimisseadmed
Patenteeritud hooldusvaba ELC
liimi etteanne koos liimijälgimisega
Kahepoolsetel seadmetel on ka
järkajad ja freesid
Liinilahendused keskmise suurusega
ja suurtootmisele

www.kochtechnology.de

KOCH
•
•
•
•

Kochi läbisööduga saagimis-, puurimis-,
tappimis/saagimis- ja freesimisliinid
Erimudelid täispuidu, MDF-i, HDF-i,
vineeri ja puitlaastplaatide töötlemiseks
Erijõudlusega süsteemid, kahepoolsete
tootmisliinide jõudlus kuni 100 tk/min
Seadmed käsitsi seadistatavatele või
CNC-juhitavatele väikestele ja suurtele
masinasarjadele

www.kochtechnology.de

CMS Ares 5 teljega
CNC-juhitav ülafrees
Tööalad: min 3600 × 1800 × 900 mm
maks. 6000 × 2600 × 1200 mm
•
•
•

Kiire tarvikute vahetamine
Eriti suur töötlemistäpsus
Suletud korpus, integreeritud
turvaseinad

www.cmsindustries.it
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Martin T75 täpis-ketassaag
•
•
•
•
•

Lõikekõrgus 204 mm
Lõiketera läbimõõt 550 mm
Kui tera on 45-kraadise nurga all,
on lõikekõrgus lauast mõõdetuna
u 130 mm
Tera kallutatav mõlemas
suunas 46 kraadi
Eriti tugev raam tagab ühtlase saagimise
ka suuremate plaatide puhul

www.otto-martin.de

Martin T70, T65, T60C ja
T60a täpis-ketassaed
•

Eriti tugev konstruktsioon

•

Kasutajasõbralikud ja viimistletud
detailid

•

Suur tarvikuvalik igaks tööks

www.otto-martin.de

Martin T27 alafrees
•
•
•
•
•

Seadme raami tugevdab raudbetoon,
mis summutab vibratsiooni 6 korda
paremini kui malm
Baasseadme kaal u 1300 kg
Powerlock teravahetussüsteem
Digitaalsed näidikud ning kalde ja
kõrguse reguleerimine
Mitmed kasutajasõbralikud omadused,
detailid ja tarvikuvalikud

www.otto-martin.de

Martin T45 paksushöövel

Martin T54 rihthöövel

•

•
•

•
•
•
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Eriti tugev konstruktsioon,
kaal u 1200 kg
4-teraline lõikur Tersa
Saadaval ka profileeriv versioon
Eriti vaikne, töö ajal 77,9 dBA

•
•
•

Eriti tugev konstruktsioon, kaal u 950 kg
Höövelduspaksuse elektrooniline
reguleerimine
Kumer/nõgus hööveldamine
Külgjuhikute kallutamine ühe käega
Vaikne

Griggio Unica Safe täpsussaag
•
•
•
•
•
•

Maailma kõige turvalisem täpsussaag!
PATENTEERITUD TURVASÜSTEEM,
mis hoiab ära õnnetused
Paljude aastate kõige olulisem ohutusalane
saavutus puidutöötlemise valdkonnas
Süsteem tuvastab nahapuute
Reageerimiskiirus 5 millisekundit
(10 korda kiirem auto turvapadjast)
Pälvis Saksamaal Ligna messil parima
innovatsiooni auhinna

www.griggio.com

Griggio SC 1400
täpsussaag
•

Hästi libisev kelk

•

Kallutatav tera

•

Eraldi mootoriga tähistusseade

•

Tugev malmist saekorpus

•

Lisavarustuses nurga- ja digitaalne piiraja

www.griggio.com

Griggio alafreesid
•

Baasalafrees Griggio laiast
mudelivalikust

•

Fikseeritud spindel

•

Saadaval erinevad tappimisversioonid

•

Laias mudelivalikus ka kallutatava
spindliga versioonid

www.griggio.com

Griggio paksus- ja
rihthöövlid
•
•
•
•
•
•

Paksushöövli laiused 530 ja 630 mm
Rihthöövli laiused 430 ja 530 mm
Paksushöövlitel motoriseeritud
lauatõstefunktsioon
Elektrooniline laua kõrguse näidik
Paksushöövli etteanderullikud vastavalt
kasutusfunktsioonile
Kahe kiirusega või astmeteta etteandekiirus

www.griggio.com
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Superfici pihustusautomaat
•
•
•
•
•

Kolm pihustusautomaadi mudelit vastavalt
tootmisvajadusele
Konveieri puhastamine patenteeritud
„Scrape wet“ süsteemiga
Väikestele sarjadele paberikonveieriga
versioon
Paindlikuks kasutuseks Hybrid-versioon
paberi- ja „Scrape wet“ süsteemiga
Eriti lihtne programmeerimine graafilise
juhtpaneeliga. Liini kiirus 1–20 m/min.

www.superfici.com

Superfici valtsid
•

Valtsid värvile, lakile, peitsile ja pahtlile

•

Valtside väljatöötamisel on arvesse võetud
ka kasutajate soove

•

Seadmete lineaarjuhtimine

•

Kiire PLC-juhitav laotusmahu reguleerimine

•

Lahtivõetav konveierisüsteem
lihtsustab hooldust ja puhastust

www.superfici.com

Superfici kuivatid
•

Turu kõige tõhusamad kuivatussüsteemid
tänapäevastele veepõhistele viimistlusmaterjalidele

•

Kuivatussüsteemid kõigile erinevatele
pinnaviimistlusmaterjalidele

•

Kuivatustehnikad: UV-IR, mikrolaine,
soe ja kuum õhk

•

Korruskuivatid

www.superfici.com

Superfici pinnaviimistlusliinid
ustele ja akendele
•

Rippliinid paindliku tootmise väikestele
ja suurtele sarjadele

•

Tõhusad liinid koostatud akendele,
ustele või erikomponentidele

•

Mikrolainetehnikaga saavutatakse värvimisel
enneolematult kiire läbimisaeg

www.superfici.com
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Neomec Linea
pihustusautomaatika
•
•
•
•
•

Sari kitsaste detailide töötlemiseks
Mitme pihusti kasutamise võimalus
Automaatne detailituvastus
Suure pinnaga väljundõhu filtreerimine
Kohandatud lahendused vastavalt
kliendi vajadustele

www.neomec.it

Neomec Climber Easy
•

Laadur-vastuvõtja kitsastele detailidele

•

Automaatne töö

•

Lihtne konstruktsioon, hõlpsasti hooldatav

•

Automaatse laadimisaluse vahetamise võimalus

•

Seadmestik ja koostud valmistatakse
vastavalt kliendi vajadustele

www.neomec.it

Costa kitsad
lintlihvimismasinad
•

Narrow tooteperekond töölaiusele 350–650 mm

•

Ala- ja ülalihvimisseadmed ning
üksikseadmed

•

Kalibreerimiseks, lihvimiseks, struktureerimiseks ja poleerimiseks

•

Eriseadmed detailide vormimiseks

www.costalev.com

Costa lailintlihvimismasinad
•

Costa S- ja K-mudelisarjad

•

Lailint-lihvimismasinad töölaiusele
1100–3600 mm

•

Kalibreerimis- ja lihvimisliinid

•

Lailint + harilihvseadmete süsteemid

•

Põiklihvseadmed

www.costalev.com
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Alfarimini
•
•
•
•
•
•

Värvimiskapid kuivfiltreerimisega
Laius 2, 3, 4, 5 või 6 meetrit
Õhuvahetus 8000–24 000 m3/h
Kahekordne filtratsioon
Sisevalgustus
Ka ATEX-varustusega

www.alfarimini.it

MB Maschinenbau Roba-Duplex
harilihvimisseade
•

Lihvimisseade sirgetele ja kumeratele
servadele

•

2 lihvimiskaredust, kõrguse
muutmine nupuga

•

Kergmaterjalist töölaud

•

Inverteriga seadistatav lihvimiskiirus

www.mb-maschinenbau.de

MB Maschinenbau
•

Turu parim harilihvimisseade
profileeritud pindadele

•

Eriti suur lihvimisala tagab jõudluse

•

PLC programmi abil saab lihvimissuunda optimeerida vastavalt
lihvitavale pinnale

•

Kahepoolne püstmudel rippliinidele
eriti tõhusaks tootmiseks

www.mb-maschinenbau.de

A.C.M. erilintsaed
•
•
•
•
•
•

Lai mudelivalik erinevaid erilintsaage
erinevateks vajadusteks
Liugalus suurtele ja rasketele detailidele
Ühendatud liuglaud ja saekallutus
Horisontaallintsaag
Etteandeseadmetega lõikelintsaed
Palgi otsasaeliin

www.acmitaly.it
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Maggi multipuurpingid
•
•
•
•
•
•

Maggi uudis, 21 Technology automaatseadistusega
Multipuurid 23-29-36-46 spindliga
Lihtsalt kasutatavad ja kiirelt
seadistatavad piirajad
Puurimissügavuste kiire seadistamine
(Spriral-süsteem, patent: Maggi Engineering)
Kiirühendusega padrunid ja puurpüstaku
liigutamine suruõhuga

www.maggi-engineering.com

Maggi radiaalsaed
•

Hästi varustatud radiaalsaag
konkurentsivõimelise hinnaga

•

Vahetatavad tarvikud

•

Töölaius 400–1250 mm

•

Töödeldava detaili paksus 75–200 mm

www.maggi-engineering.com

Maggi etteandeseadmed
•

Tugeva konstruktsiooniga etteandeseade alafreesile või ketassaele

•

Steff-mudelivalik kolme või nelja
etteanderulliku või etteandealusega

•

Variosteff-mudelitel on astmeteta
reguleeritav etteandekiirus

www.maggi-engineering.com

A.C.M. lintsaed
•

Lai valik puusepa lintsaage

•

Lindid 450–900 mm

•

Tugev konstruktsioon, malmlaud

•

Kvaliteetsed täppisjuhikud

•

Patenteeritud keraamilised terajuhikud

•

Tarvikud ümarate detailide saagimiseks

www.acmitaly.it
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Intorex treipingid
•

Treipingid Intorexilt igaks tööks

•

CNC-programmeeritavate
treipinkide turuliider juba
mitmeid aastaid

•

Mitmekülgne varustus ja ohtralt
lisatarvikuid

www.intorex.es

Marinus otsatapipink
•
•
•
•
•
•
•

Soome turuliider
Võimas ja täpne seade
Väga väike ruumivajadus
Järkamisseadmed põhivarustuses
Kvaliteetne sulundussoon ka
laiadele toodetele
Maks töölaius kuni 400 mm
Seadme jõudlus võimaldab suurt
höövelduskiirust

www.marinusmachinebouw.nl

Stegherr eriseadmed
•

Akna- ja uksetootmiseks

•

Aknaprosside tegemiseks

•

Üksikeksemplaride ja
väikesarjade paindlikuks
tappimiseks

•

Erifreesid järkamise ja
puurimise võimalusega

www.stegherr.net

Stegherr järkamissaed
•

Stegherr GLS liistu järkamisliinid

•

Tõhusad ja paindlikud automaatliinid
puidu, plasti ja alumiiniumi
töötlemiseks

•

Automaatne nurgaseadistus
täpse „servo“ tehnikaga

•

Automaatne vealahendusvõimekus
kriidimärgistusega

www.stegherr.net

12

Maskinson pakendusseadmed
•

Hööveldatud toodete pakendusseade

•

Eriti puhas ja müügisõbralik
pakendustulemus

•

Liini kiirus 25–80 m/min

•

Infolehe vms automaatse pakendisse
paigutamise võimalus.

www.maskinson.com

Düspohl profiilsete detailide
pindamisseadmed
•
•
•
•
•

Töökindlus ja parim pindamiskvaliteet
Kasutajasõbralik graafiline
programminäidik, puuteekraan
Tootmiskiirus kuni 200 m/min
Detaili pindamine igast küljest
Suur ja mitmekülgne tarvikuvalik

www.duespohl.com

CMB pakendusseadmed
•

Tugeva konstruktsiooniga etteandeseade alafreesile või ketassaele

•

Steff-mudelivalik kolme või nelja
etteanderulliku või etteandealusega

•

Variosteff-mudelitel on astmeteta
reguleeritav etteandekiirus

www.cmb-barberan.com

Panotec pakendusseadmed ja -liinid
•
•
•
•

Keskkonnasõbralik lahendus
Pakendipappide lõikamis- ja perforeerimisseadmed üksikpakenditele
Box On Demand süsteem võimaldab
igale tootele automaatselt papist
pakendi luua täpselt õigeks ajaks
Papikasutust optimeerides on
seadme tasuvusaeg eriti lühike

www.panotec.it
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Hoffman-Schwalbe
•
•
•
•
•

Vähendab puitdetailide jätkamisega seotud
lõiketerakulusid
Patenteeritud Hoffmanni jätkamistehnika
puidule, plastile ja alumiiniumile
Uskumatult kiire ja lihtne
Hoffmanni jätkamisdetail on isehaarav,
nii et spetsiaalseid presse ei ole vaja
Hoffmann valmistab nii käsitööriistu kui ka
automaatliine, väiketootmisest kuni
suurtootmiseni

www.hoffman-schwalbe.de

Kallesoe Machinery
Spetsiaalpressid
•

Kallesoe Machinery pressid
mööblitööstusele, ukse- ja aknatootmisele, köögimööblitööstusele

•

Üksikpressid ja automaatsed
pressimisliinid

www.kallesoemachinery.dk

Italpresse
•
•
•
•
•

Ühe- ja mitmevärvilised vineeri
tootmispressid
Automaatsed pressimisliinid
suurematele tootmistele
Toolide ja kappide koostepressid
Soojendussüsteemideks elekter,
termoõli, soe vesi
Pressplaatideks alumiiniumist
elektriplaadid, keevitatud terasplaadid
või puuritud massiivterasplaadid

www.italpresse.com

Trimvex
•

Pressid täispuidule

•

Palkide ja täispuidust komponentide
tootmiseks

•

Korpuspressid mööblikomponentide
ning ukse- ja aknatööstuse tarbeks

www.trimvex.si
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Mixon
•
•
•
•

Spetsiaalsed liimilaoturid 1- ja 2-komponendilistele liimidele nagu MUF, PRF, PUR
Liimi laotamine kamm- või triiplaoturiga
Eriti täpne liimi doseerimine ja automaatne
liimi segamine enne väljutamist
Kasutusvaldkondadeks mh
sõrmtapiliinid, puitlaastplaadi liinid, puit,
alumiinium, teras, komposiitmaterjal

www.mixon.se

Osama
•

Ühe-, kahe- ja neljarullikulised liimilaotusseadmed

•

Töölaius 250–2200 mm

•

Ka erinevad laiused, vastavalt kliendi vajadustele

•

Erinevad doseerimisseadmed erinevatele
liimitüüpidele

•

Liinilahendused vastavalt kliendi vajadustele

www.osama-tech.com

Koch LP käsiliimseade
•

Kõrgsurve-käsiliimseade
täpseks liimimiseks

•

Patenteeritud ELC liimijuhtimine

•

Täpne liimidoos või pidev etteanne

•

Hooldusvaba, ei vaja läbipesu

•

Tänu täpsele doseerimisele
väiksem liimikulu

www.kochtechnology.de

Storti
•
•
•
•
•

Seadmed koormaaluste ja
puitpakendite valmistamiseks
Tõhusad kimbusaeliinid puitmaterjali
järkamiseks täisautomaatse sidumise
ja ladustamisega
Automaatsed koormaaluste
tootmisliinid
Turu tõhusaim „servo“ tehnoloogiaga
naelutusautomaatika
Naelutamisseadmetel turu parim
tööergonoomika

www.storti.it
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Fagida aspiratsioon
•
•
•
•
•

Fagida tootevalikust leiate ühe- kuni
neljakotilised aspiratsiooniseadmed
töömahuga 1900–5400 m3/h.
Portatiivsed aspiratsioonseadmed 2,2–30 kW
Filterseadmed 4000–31 600 m3/h
Ka ATEX-klassifikatsiooniga
Lai valik seadmeid saepuru eemaldamiseks

www.fagida-env.com

Höcker Polytechnic
„„Always One Idea Ahead“
•
•
•
•
•

Kogu tehase saepurueemaldussüsteemid
Brikettimisseadmed puidule, paberile ja
metallile
Jäätmekäitlusseadmed
Värvimiskambrid PIPGRAS
Energiatõhusad juhtimissüsteemid, kuni
60% väiksem energiakulu võrreldes
tavaliste süsteemidega

www.hoecker-polytechnik.de

Höcker Vacumobil saepuru
eemaldusseadmed siseruumidesse
•

•
•
•

Varasemate kott-imuseadmetega võrreldes
parandavad VACUMOBIL-i filtrid märkimisväärselt
seadmete tõhusust saepuru eemaldamisel ning
siseõhu kvaliteeti, samuti on need vaiksed
Suured kogumisnõud saepurule, automaatne
filterkottide puhastussüsteem
Integreeritud automaatne helisummutussüsteem
Saab lisada lüüssööturi ning seadmesse
integreerida briketipressi

www.hoecker-polytechnik.de

Firefly
•
•

Midagi enamat kui sädemetuvastus!
FIREFLY tuvastab ja kustutab usaldusväärselt kõik toodangule ohtlikud kuumad
osakesed ja sädemed

•
•

FIREFLY seadmespetsiifilised lahendused:
Saepurueemaldusfiltrid - PlanerGuard
höövelseadmetele
SanderGuard lihvseadmetele
PressGuard pressidele
Pelletitootmisseadmetele

•
•
•

www.firefly.se
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Gross purustid ja
briketiseadmed
•

Gross valmistab purusteid ja
briketimasinaid peaaegu kõigile
materjalidele puidust alumiiniumini

•

Peaaegu kõike on võimalik põletamiseks
või ringlusesse andmiseks purustada
ja brikettida

www.gross-zerkleinerer.de

Franssons
•
•
•
•
•
•
•

Rootsi tootja Franssons valmistab
purusteid ja jäätmekäitlusliine
tööstuslikeks lahendusteks
Eelpurustid
Purustid
Vasarveskid
Mehaanilised sõelad
Õhksorteerimine
Konveierid

www.franssons.com

SPC pelletiseadmed
•

Pelletite väiketootmiseks
150–1500 kg/h

•

Kompaktne seadmestik, kõik
komponendid ühes korpuses

•

Ka „võtmed kätte“-tarned

www.pelletpress.com

Bale-Pak
Inglise Bale-pak Ltd. toodab pallimis- ja
kottpakendusseadmeid mh saepurule ja
õlgedele
•
•
•
•

Pool- ja täisautomaatsed pallijad
Paindlikud lahendused – sama seade
valmistab eri suurusega palle
Palletiseerimisrobotid
Saadaval ka kasutatud ja tehases
taastatud pallimisseadmed

www.balepak.co.uk
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Awutek robotitehnoloogia
•

Robotlahendused vastavalt kliendi vajadustele

•

Awutek Oy mitmed koostööpartnerid
on robotitehnoloogia asjatundjad

•

Robotlahendused mh puurimis-,
freesimis-, lihvimis-, pindamis- ja
detailiviimistlustöödeks

www.awutek.fi

Neomec mehhaniseeritud
detailitöötlus
•
•
•
•
•

Baasseadmed ja kliendipõhiselt
kohandatud erilahendused
Konveierid
Külgteisaldusjaamad
Etteandeseadmed
Vastuvõtuseadmed

www.neomec.it

Eurotec Italia
•

Kasutatud ja tehases taastatud
massiivpuiduseadmed

•

Tappimisliinid

•

Eriseadmeliinid

•

Eriotstarbelised töötlusseadmed

www.eurotecitalia.it

Sofit
•

Sofit tarnib kvaliteetseid ja vähekasutatud
puidutöötlemisseadmeid

•

Plaaditükeldussaed

•

Servaviimistlusliinid, nii ühe- kui kahepoolsed

•

Puurimisliinid, CNC-tootmiskeskused

•

Kõik seadmed on enne tarnimist
kontrollitud ja testitud, garantiiajaga

www.sofitnet.it
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Kinnitus- ja asendusosarakised

Weinig terad

Ka teised kvaliteetsed terad

Powerlock

Kõvametallist lõikekettad

Höövlitera terituskivid
korduva profiili täpsuse
saavutamiseks

Osa söötmiseks karastatud
teras- ja kummikattega rullid

Lai valik teemant, CBN ja
keraamilisi lõiketerasid

Lai valik määrdeaineid,
lihvimis- ja teritusvedelikke

Libisemis ja vaigueemalduse
vedelikud höövelpinkidele

ETP hüdro läbiviigud

Renoveerime ja testime kasutatud masinaid enda töökojas
Nädal 1

Nädal 2

Nädal 3
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Eesti müük
Raino Heikari		
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Hooldus		

+358 2 436 1100
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Hooldus ja koolitus
Zigmontas Strepaitis +372 553 2143

zigmontas.strepaitis@awutek.fi

Varaosad ja terade müük
Jari Laine		
+358 2 436 1119

jari.laine@awutek.fi

Awutek Oy
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