Weinig CUBE
•
•
•
•
•
•

Helppoasetteinen höyläkone 4-sivuhöyläykseen
Työstön optimointi ainutlaatuisen Moulder
Preview-toiminnon avulla
10 x nopeampi perinteisiin oiko- ja tasohöyliin
verrattuna
Helppo terien vaihto EasyLock-toiminnon avulla
Kone säätää automaattisesti halutun asetteen –
ei syöttötelojen ja paininten manuaalista säätöä
Taattua laatua Weinigilta!

www.weinig.com

Weinig Powermat höyläkoneet
•

PowerCom -ohjaus ja uskomaton
asetenopeus

•

Moderni muotoilu, turvallinen käyttö

•

Täyttää vaativimmatkin odotukset

•

PowerLock -terätekniikka ja takuuvarma
höyläyspinta

www.weinig.com

Weinig suurtehohöyläkoneet
•

Massiivinen runkorakenne

•

Tehokas syöttöjärjestelmä

•

Syöttönopeus 800 m/min
saakka

•

PowerCom -asetus- ja
profiilien hallintajärjestelmä

www.weinig.com

Weinig halkaisuvannesahat linjaan
•
•
•
•
•
•

Laaja- monipuolinen mallisto
Yksi- ja kaksiteräiset vaihtoehdot
Syöttönopeudet 120 m/min asti
PLC-ohjaus
Kallistettava syöttölaite
BK-mallissa täysin uusi
mittajärjestelmä (kaikki kappaleet
mitataan erikseen), purunpoisto ja
suojakotelointi

www.weinig.com
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Weinig VarioSplit 900 halkaisuvannesahat
•

Manuaalisahaukseen

•

Suoraan- ja vinohalkaisuun

•

Suorakäyttö, terän nopeuden portaaton säätö

•

Syötön portaaton säätö

•

PLC-ohjaus asetteeseen

www.weinig.com

Weinig OptiCut S50 katkaisulinjat
•
•
•
•
•
•
•

Mahdollisuus saada täysoptimoivana tai kiinteämittasahana
Ei asetteentekoa
Max katkaisudimensio 100x300 tai 120x235 mm
Kompakti- ja vankka moduulirakenne
Erittäin suuri tarkkuus
Yksittäis- tai nippusahausmahdollisuus
Kappaleen merkintämahdollisuus
tarralla tai mustesuihkulla

www.weinig.com

Weinig OptiCut S90 katkaisulinjat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markkinoiden tehokkain työntävä katkaisusaha
Erittäin suuri sahaustarkkuus
Max. katkaisudimensio
100x300 – 40x240 – 180x270 mm
Työntimen nopeus 60 – 300 m/min
Yksittäis- tai nippusahausmahdollisuus
Automaattinen patentoitu jätepalanpoisto
Merkintä tarralla tai mustesuihkulla.
Varustettavissa täysin automaattisella
sisäänsyötöllä ja pinontalaitteilla ulostulopuolelle.
Lisävarusteena servokäyttöinen katkaisuliike

www.weinig.com

Weinig läpisyöttöiset OptiCut sahat
•
•
•
•
•
•

Läpisyöttoinen katkaisusaha tehokkaampaan tuotantoon
Patentoitu VarioSpeed sisäänsyöttöjärjestelmä,
jolla kappalevälit saadaan minimoitua ja näin
kapasiteettia lisättyä huomattavasti
Varustuksesta riippuen syöttönopeus 180 – 550 m/min
Kappaleen merkintämahdollisuus tarralla tai
mustesuihkulla
Varustettavissa täysin automaattisella
sisäänsyötöllä ja pinontalaitteilla ulostulopuolelle
Integroitavissa skannerille

www.weinig.com
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Weinig FlexiRip - universaali sahauskeskus
•
•
•
•

Voit sahata leveys- ja pituussuunnassa, lisäksi mahdollisuus
kulma- ja viistesahaukseen
Käytännössä mitä tahansa materiaalia voi sahata: massiivipuu,
lastulevy, vaneri, kuitulevy, muovi, viilu, palkit, paneelit, OSB,
melamiini, alumiini, lasikuitulevyt, jne…
Tyypillisiä käyttäjiä ovat toimijat joiden tuotteita ovat mm. puukehikot, kuormalavat, huonekalut, kaapistot, portaat, ovet jne.
Koneessa käyttäjäystävällinen kosketusnäyttö, jonka avulla voi
hallita yksittäisten mittojen tiedonsyötön tai vaihtoehtoisesti
tallentaa ja hakea mittoja muistista

www.weinig.com

Weinig moniteräsahat
•
•
•
•
•

Luotettava monipuolinen moniteräsahamallisto
Nopea asetteenteko ilman holkkia
Quickfix- järjestelmällä
Edullinen ja helppokäyttöinen
Unirip-mallisto
Teolliset KM KR saha- ja linjaratkaisut
Timbermax ja RipAssist optimointiohjelmat halkaisuun

www.weinig.com

Weinig sormijatkoslinjat
•

Huippulaatuista sormijatkamista

•

Yksi- tai kaksipuolinen jyrsintäasema

•

Jatkos sekä pysty- että vaakasuuntaan

•

Myös suurille dimensioille

www.weinig.com

Weinig massiivipuun
puristinratkaisut
•

Liimalevypuristimet

•

CLT linjat

•

Pienpalkit

•

Monipuoliset mekanisointiratkaisut

•

Monipuoliset liimoitinratkaisut

www.weinig.com
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Weinig mekanisointilaitteet
•

Syöttö- ja vastaanottolaitteet höyläämö- ja
komponenttituotantoon

•

Täydelliset höyläämöratkaisut aina 400 m/min
nopeuteen saakka

•

Moduulinen rakenne mahdollistaa mekanisoinnin
kasvattamisen vaiheittain

www.weinig.com

Awutek robottitekniikka
•

Robottisovellukset asiakkaiden tarpeiden mukaan

•

Robottisovelluksia mm. poraus-, jyrsintä-, hionta-,
pinta- ja kappaleenkäsittelutehtäviin

Awutek kuljetintekniikka
•

Kuljettimia mittatilaustyönä asiakkaiden
tarpeisiin

www.awutek.fi

Neomec
•

Erikoisratkaisut kappaleenkäsittelyyn roboteilla ja
manipulaattoreilla

•

Automaattivarastoratkaisuja sekä syöttö-, vastaanotto- ja pinontalaitteistoja
yksittäisiin koneisiin ja linjoihin

•

Erikoiskoneita pintakäsittelyyn, mm. reunanruiskutuslaitteistoja ja maalatun kappaleen automaattista
sakaravaunuun ladontajärjestelmiä

www.neomec.it

Barbaric
•
•
•
•
•

Itävaltalainen Barbaric valmistaa levynkäsittelylaitteita ja järjestelmiä.
Automaattivarastot kappaleenkäsittelytehtäviin
Syöttö- ja palautuskuljettimet ja järjestelmät
Välivarastojärjestelmät
Laitteet voidaan mekaanisesti ja ohjauksellisesti
yhdistää eri konevalmistajien laitteisiin ja
ohjelmistoihin

www.barbaric.at
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IMA Schelling Group
•
•
•
•
•

Osaaminen ja vahvuudet tulevat voimakkaasti esiin projektisuunnittelussa, automaatioratkaisuissa ja kokonaistoimituksissa.
Asiakkaan tuotantotietojen analysointi ja parhaiden ratkaisumallien löytäminen
Ratkaisut massa- ja piensarjatuotantoon ja näiden yhdistelmiin
Kappaleen käsittelyratkaisut yksittäisiin koneisiin ja linjaratkaisuihin
IMA Schelling ja Priess & Horstmann muodostavat yhdessä
NETWORK-yhteenliittymän, joka voi toimittaa kalustetehtaan
ratkaisun varastosta sahauksen ja listoituksen kautta
poraukseen ja kokoonpanoon

www.imaschelling.com

IMA työstökeskukset ja listoituskoneet
•
•
•
•
•
•
•
•

Muotolistoitus myös laserilla
Nestauskeskukset eri kapasiteettitarpeisiin
Porauskeskukset
Yksi- ja kaksipuoliset reunalistakoneet ja linjat
Sarjakoko ”yksi” -ratkaisut listoitukseen
Sulateliima- ja laserlistoitus myös samassa koneessa
Laserlistoituksella ylivoimainen esteettinen ja
laadullinen lopputulos
Laserlistoituksella yksinkertaisempi ja varmempi
tuotantoprosessi

www.ima.de

Schelling sahat ja levyjärjestelmät
•

Schelling valmistaa paloittelusahoja ja automaattisia
levyvarastojärjestelmiä puu-, muovi-, alumiini- ja
metalliteollisuuteen.

•

Sahamallisto kattaa koko teollisuudentarpeen aina pienestä
tilauspuusepänsahasta ison vaneritehtaan automaattiseen
kulmasahalinjaan.

•

Erikoisuutena mallistossa on malli s45, jonka kallistuva terä
mahdollistaa erikoistyöstöjen sahaamisen

www.schelling.at

Schelling varastojärjestelmät
•
•
•

Schellingillä on erittäin pitkä kokemus kappaleiden
siirtämisestä ja levyjen erottelusta alipainetekniikalla
Tätä kokemusta Schelling hyödyntää myös
automaattisessa vs-varastojärjestelmässä
Schellingin toimitus voi sisältää tarvittavan sahan, varaston, varasto-ohjelman, optimoinnin, pienten kappaleiden varastoinnin hallinnan ja varaston ulkopuolisten
materiaalien hallinnan, jollon koko toimitus tulee yhdeltä
valmistajalta saman katon alta. Tällöin ohjelmistot ja
koneet toimivat saumattomasti yhteen ja kaikki tarvitta-va
tieto kulkee mukana koko ajan.

www.schelling.at
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Priess & Horstmann CNCohjattu heloitusautomaatti
•
•
•
•

Pora/heloituskone tilauskohtaiseen levykalustetuotantoon
Kappaleet työstettävissä ylä- ja alapuolelta sekä
sivuttaissuunnassa samanaikaisesti
Täydelliset poraus-, heloitus- ja kasauslinjat
Syöttö- ja vastaanottolaitteet

www.priess-horstmann.com

KOCH pora- ja
tapinlyöntikoneet
•
•
•
•

Koch suuritehoiset CNC-ohjatut pora- ja
tapinlyöntikoneet
Patentoitu huoltovapaa ELC-liimansyöttö
varustettuna liimanvalvonnalla
Kaksipuoleisissa koneissa myös katkaisut
ja jyrsinnät
Linjaratkaisut keskisuureen ja suureen
tuotantoon

www.kochtechnology.de

KOCH
•
•
•
•

Läpisyöttöiset Koch sahaus-, poraus- ja tapinlyöntilinjat sekä sahaus- ja jyrsintälinjat
Omat mallit massiivipuulle tai MDF:lle, HDF:lle,
vanerille ja lastulevylle
Eri kapasiteettisia järjestelmiä, kaksipuolisilla
suurteholinjoilla kapasiteetti jopa 100 kpl/min
Koneet manuaaliasetteisia tai CNC-ohjattuja
pienille ja suurille sarjoille

www.kochtechnology.de

CMS Ares 5-akselin CNCohjattu yläjyrsin
•
•
•
•

Työalueet:
min. 3600 x 1800 x 900 mm
max. 6000 x 2600 x 1200 mm
Nopea työkalunvaihto
Erittäin tarkat työstöliikkeet
Suljettu rakenne, jossa turvaseinät
integroitu runkorakenteeseen

www.cmsindustries.it
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Holz-Her Streamer
•

Huippulaatu ja kestävyys

•

Erittäin kompakti

•

Täydet listoitusmahdollisuudet
edulliseen hankintahintaan

•

Varustettu GLUE JET liimoittimella

www.holzher.com

Holz-Her Auriga
•

Täydellinen automaatio pieneen hintaan

•

GLUE JET liimoitustekniikka 3 minuutin lämmitysajalla

•

Servo-ohjaus

•

Kalusteverstaan timanttinen laaduntekijä

www.holzher.com

Holz-Her Sprint
•

Kompakti ja kustannustehokas

•

GLUE JET Thin Film liimoitustekniikka tarjoaa
EVA ja PUR liimojen parhaat
käyttömahdollisuudet vain 5 minuutin
liimanvaihtoajalla

•

Mahdollisuus aina 15mm paksun
massiivilistan listoittamiseen

www.holzher.com

Holz-Her Lumina/Accura
•

Lumina-sarjan reunalistoituskoneet tarjoavat tädellistä
nollasaumaustekniikkaa laserlistoitukseen ja PURliimaukseen

•

Mahdollisuus muutoksiin työkappalaiden välissä

•

Vakuuttavat uuden sukupolven NC-servoakselit

•

Uusi älykäs ohjattu näyttö

www.holzher.com
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Holz-Her Evolution
•

Vertikaalinen CNC tehopakkaus uniikeilla toiminnoilla
tarjoaa lähes rajattomasti työstömahdollisuuksia

•

Levykalusteet, massiivipuun työstö, ovien jyrsintä

•

Imukuppi automaattipaikoitus, automaattinen
työkalunvaihto yhdistettynä vahvaan CAMPUS V7
ohjelmistoon

•

Erittäin kompakti. Sopii myös pieneen tilaan

www.holzher.com

Holz-Her Dynestic Nextec
•

Tehokas kappaleen paloittelu, poraaminen ja jyrsiminen
niin, että työpöydältä valmistuu reunalistoitusta vaille
valmis huonekalun osa

•

Holz-Her tarjoaa monipuoliset ohjelmistot, jotka
mahdollistavat vapaamuotoisten ja suorakulmaisten
kappaleiden tehokkaan optimoinnin paloittelun
yhteydessä.

•

Dynestic mallisarja on saatavilla syöttö- ja
purkuautomaatiolla ja se on yhdistettävissä
automaattivarastoihin

www.holzher.com

Holz-Her Promaster
•

CNC- työstökeskus monipuoliseen käyttöön

•

3.-, 4- ja 5-akseliset koneet erilaisilla pöytä- ja
kiinnitysratkaisuilla yhdistettynä tuoreimpiin
ohjelmistoratkaisuihin tarjoavat jokaiselle tekijälle
oikean ratkaisun

•

Luotettava ja varma ratkaisu kilpailukykyiseen
hintaan

www.holzher.com

Holz-Her Tectra / Zentrex palkkisahat ja Store-Master
varastojärjestelmät
•

Tectra ja Zentrex sarjan automaattiset palkkisahat tarjoavat
monipuoliset ja tehokkaat paloitteluratkaisut jokaiseen hintaja kapasiteettiluokkaan

•

Store-Master automaattivarastot lisäävät tuottavuutta,
vähentävät levyjen käsittelyn tarvetta ja parantavat laatua

•

Varastojärjestelmät sopivat lähes kaikille levymateriaaleille eri
pinnoitteilla.

www.holzher.com
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Martin T75 Prex tarkkuuspyörösaha
•

Leikkuukorkeus 204 mm

•

Terä kallistettavissa 46 astetta molempiin suuntiin

•

Erittäin tukeva runkorakenne takaa vakaan
sahauksen isompienkin levyjen kanssa

www.martin.info

Martin T70, T65, T60C ja T60a
tarkkuuspyörösahat
•

Erittäin vahva rakenne

•

Käyttäjäystävälliset ja viimeistellyt yksityiskohdat

•

Suuri varustevalikoima jokaiseen työhön

www.martin.info

Martin T12 ja T27 alajyrsimet
•

Paino jo peruskoneella noin 950-1600 kg mallista
riippuen

•

Saatavilla eri terän kiinnitysjärjestelmillä
(HSK, Powerlock...)

•

Digitaaliset näytöt ja moottorisäädöt kallistukselle
ja korkeussäädölle

•

Paljon käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia, yksityiskohtia ja varustevaihtoehtoja

www.martin.info

Martin T45 tasohöylä

Martin T54 oikohöylä

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Erittäin järeä rakenne, paino noin
1200 kg
4 -teräinen Tersa-kutteri/
spiraalikurso
Myös profiloivana
Erittäin hiljainen, 77,9 dBA
työstettäessä

Erittäin tukeva rakenne, paino n. 950 kg
Höyläyspaksuuden säätö sähköisesti
Kupera/kovera höyläys
Sivuohjaimen kallistus yhdellä kädellä
Hiljainen
Tersa/Spiraalikurso

Casadei Xenia-sarja
•

Kestävä, ergonominen ja luotettava

•

Xenia -sarja on suunniteltu nykyajan vaatimusten
mukaisesti

•

Massiivinen liukupöytä

•

Vahva rakenne mahdollistaa kovemmankin käytön

www.casadei-busellato.com

Casadei SC20 tarkistussaha
•
•
•

Hyvin liukuvalla kelkkarakenteella
Varustettu kääntyvällä terällä
Kompakti kone korkealla suorituskyvyllä
varustettuna

Casadei alajyrsimet
•
•

Alajyrsimet Casadein laajasta
mallistosta kaikkiin kokoluokkiin
Varustettavissa erilaisilla tapituskelkkavaihtoehdoilla

www.casadei-busellato.com

Casadei taso- ja oikohöylät
•
•
•
•
•
•

Tasohöylän leveydet 520 ja 630 mm
Oikohöylän leveydet 440 ja 530 mm
Tasohöylisssä moottoroitu pöydän nosto
Elektroninen näyttö pöydän korkeudelle
Tasohöylän syöttötelat varustettavissa
käyttötarpeen mukaan
Kaksinopeuksinen tai portaaton
syöttönopeus

www.casadei-busellato.com

Casadei PFS 41 ES
oikotasohöylä
•

Tasohöylissä moottoroitu pöydän nosto

•

Tasohöylän syöttötelat varustettavissa
käyttötarpeen mukaan

•

Kestävä, luotettava ja vahva

•

Vahva rakenteinen

www.casadei-busellato.com
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Prinz Ecostar nippusaha
•

Helposti liikuteltava

•

Erittäin tarkka sahaus

•
•

Ihanteellinen lähtötason malli
Erinomainen hintalaatusuhde

www.prinz.at/en/

Prinz Twin L - nippusaha
•
•

•

Liikuteltava
Saha työnnetään ja kiinnitetään käsin:
sahaa ei tarvitse asemoida uudelleen
jokaisen sahauksen jälkeen
Takaa korkealaatuisen sahauksen

www.prinz.at/en/

Prinz Proficut Light ja Strong
•
•
•
•

Helposti liikuteltava
Puutavaranippujen tehokas sahaus
Erittäin tarkka sahaus kahdella
vakauttajalla
Kustannustehokas ratkaisu
monipuoliseen nippujen katkaisuun

www.prinz.at/en/

Prinz Mobilcut
Highline ja Topline
•

Jopa 130×130 cm ja 6 metriä pitkien
puutavaranippujen sahaus

•

Sisältää sähkökäyttöisen moottorin
sahan asemointiin

•

Pieni tilantarve, pituus vain 7,6 m

•

Pituusmitan digitaalinen näyttö

www.prinz.at/en/
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Prinz PC120 Cutstar
•

Ihanteellinen, maksimaalisen sahaustarkkuuden
ratkaisu

•

Kustannustehokas tiukumpiinkin vaatimuksiin

•

Saatavana kattavat lisävarusteet: integroitu
jätepalojen hävittäminen, nipun nosto
sahausaukolle

www.prinz.at/en/

Prinz PC120 Ultracut
•

Tarkka nipun asemointi ja tarkkuusohjattu
sahakelkka mahdollistavat jopa ± 1 mm:n
sahaustarkkuuden

•

Sahapalkkia voidaan ohjata viistosti nipun läpi
sahausyksikköä kääntämällä.Tämä
mahdollistaa optimaalisen sahauskulman ja
nippusahauksen mielivaltaisilla
nippukorkeuksilla, mikäli nippua ei haluta
sahata kokonaan läpi, esim. hyvin pienillä
nippupituuksien kohdalla. Sarjasahaus
voidaan suorittaa optimaalisesti sahanterän
aukon avulla.

Prinz PC120 Packcut
•

•

Sahan konfigurointi on erittäin joustavaa
ja se mahdollistaa asiakkaan
erikoisvaatimuksien huomioimisen
työstettävien nippujen leveyden ja
korkeuden osalta
Saatavilla monia lisävarusteita, kuten
pituuden osoittaminen, painimet sekä
jätepalojen poistoon liittyvät ratkaisut.

www.prinz.at/en/

Prinz PC120 X-Cut
•

Optimaalinen ratkaisu lyhyiden
pituuksien massatuotantoon

•

Useiden sahausyksikköjen yhdistelmä
mahdollistaa koko nipun työstön
yksittäisellä työsyklillä

•

Kone mahdollistaa monia eri
sahausyhdistelmiä.

www.prinz.at/en/
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Prinz PC120 ketjukuljetin
•

Ketjukuljettimet soveltuvat täydellisesti lyhyiden
nippujen, kuten MDF-, lastulevy- ja
komposiittimateriaalien syöttöön, koska nämä
järjestelmät ovat jatkuvia ja keskeytyksettömiä. Ne
ovat myös paras mahdollinen ratkaisu hauraiden
materiaalien syötössä.

www.prinz.at/en/

Prinz PC120
•

PRINZ PC120 on kehitetty erityisesti
erittäin korkeisiin tuotantovaatimuksiin
sekä täysin automaattiseen,
keskeytymättömään tuotantoprosessiin.

•

Täysin automaattinen toiminta
sarjasahausmahdollisuudella

www.prinz.at/en/

Prinz Logstar tukkien sahaukseen
•
•

•
•

Soveltuu erinomaisesti tukkivarastoille.
Modulaarinen järjestelmä mahdollistaa
yksittäisratkaisujen suunnittelun juuri
asiakkaan tarpeiden mukaan
Tukeva saha, jota on helppo käyttää ja
huoltaa
Varustettu integroidulla kiinnitys- ja
nostolaitteella

www.prinz.at/en/

Prinz Logstar Combi
•

Tukeva saha, jota on helppo käyttää ja
huoltaa

•

Ohjausjärjestelmä mahdollistaa
lyhyemmän sahausajan

•

Kestävä ja vahva rakenteinen

•

Soveltuu erinomaisesti tukkivarastoille

www.prinz.at/en/
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Prinz Logsplitter
•

Logsplitter-mallisarjan halkaisusahat
mahdollistavat suurikokoisen puutavaran
halkaisun lankuiksi (halkaisija jopa 250cm),
pilareiksi tai muihin vaadittuihin mittoihin.
Saatavilla sähkö- tai bensiinimoottorilla
Portaattomasti säädettävät korkeusasetukset
Sähkötoiminen syöttö mahdollistaa helpon ja
kätevän sahan käytön

•
•
•

www.prinz.at/en/

Prinz Construcut
•
•
•
•

Kustannustehokas
Sopii myös pienille ja keskisuurille yrityksille
Soveltuu liimapuun, seinäelementtien, BSHpaneelien jne. työstöön
Urasahaus ja lovisahaus

www.prinz.at/en/

Prinz teräketjut
•

•
•
•

Opticut ja Procut -ketjut ovat laadukkaita ja edullisia
perusketjuja puutavaran sahaukseen. Opticut -ketjun
lenkkijako 20 mm ja vahvuus joko 2 tai 3 mm. Procut ketjun lenkkijako 15 mm ja vahvuus 3 mm.
Duracut on erittäin laadukas ja kestävä kovapalaketju.
Duracut -ketjun lenkkijako 15 mm ja vahvuus 3 mm.
Timbercut -ketju on optimoitu pyöreän puun sahaukseen.
Timbercut -ketjun lenkkijako on 20 mm ja vahvuus 2 mm
Plasticut -ketju on optimoitu muovin sahaukseen.

www.prinz.at/en/

Prinz varaosat ja tarvikkeet
•

Terälaipat

•

Teroituskone terille

•

Laaja valikoima varaosia ja tarvikkeita

•

Kysy lisää varaosa tiimiltämme!

www.prinz.at/en/
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Superfici ruiskuautomaatit
•
•
•
•
•
•

Kolme ruiskuautomaattimallia tuotantotarpeen mukaan
Maalin talteenotto patentoidulla ”Scrape
wet” -järjestelmällä
Pienille sarjoille paperikuljetin versio
Joustavaan käyttöön Hybridi versio paperija talteenottokuljettimella
Erittäin helppo ohjelmointi graa isella
ohjauspaneelilla
Linjanopeudet 1-20 m/min

www.superfici.com

Superfici telalevittimet
•
•
•
•
•

Telalevittimet maalille, lakalle, petsille ja
spakkelille
Telalevitin jonka suunnittelussa huomioitu
myös käyttäjän toiveet
Yksiköiden liikkeet lineaarijohteilla
Nopea PLC -ohjattu levitysmäärän asetus
Irrotettava kuljetinjärjestelmä helpottaa
huoltoa ja puhdistusta

www.superfici.com

Superfici pintakäsittelylinjan kuivaimet
•

Markkinoiden tehokkaimmat kuivausjärjestelmät nykyaikaisille
vesipohjaisille aineille

•

Kuivausjärjestelmät kaikille eri pintakäsittelyaineille

•

Kuivaustekniikoina UV-IR, mikroaalto, lämmin- ja kuumailma

•

Kerroskuivaimet

www.superfici.com

Superfici pintakäsittelylinjat
oville ja ikkunoille
•

Riippulinjat joustavaan tuotantoon pienille
ja suurille sarjoille

•

Tehokkaat linjat kootuille ikkunakehille,
oville tai erilliskomponenteille

•

Mikroaaltotekniikan avulla saavutetaan
ennen kokemattoman lyhyt läpimenoaika
maalaamossa

www.superfici.com
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Delle Vedove Cefla
•

•

Kapeat ruiskuautomaatit pieneen ja suureen
tuotantoon
Vesi- ja liuotinpohjaisille aineille
Listoille, ikkunan karmeille ja puitteille ulkovuorille
Kuivasuodatinjärjestelmä, jossa ilmantasapainon
säätö
Nopealla värin vaihdolla

•

Ulosvedettävät pikavaihdettavat maalinkeruu- ja

•
•
•

suodatinjärjestelmät

www.cefla.com

Delle Vedove Cefla
•

Listahiomakoneet pintakäsittelylinjoihin

•

Hiomatekniikkaa laikalla, rummulla,
suoralla tai muototaltalla

•

Hiomakoneisiin saatavilla myös
erikoisyksiköitä ja kappaleen
puhdistusyksikkö

www.cefla.com

Costa kapeat leveänauhahiomakoneet
•

Narrow -tuoteperhe työleveyksille 350 - 650 mm

•

Ala- ja yläpuoleiset linjakoneet ja yksittäiset koneet

•

Kalibrointiin, hiontaan, stukturointiin ja harjaukseen

•

Erikoiskoneet kappaleen muotoiluun

www.costalev.com

Costa leveänauhahiomakoneet
•
•
•
•
•

Costa S- ja K-mallisarjat
Leveänauhahiomakoneet työleveydellä
1100-3600mm
Kalibrointi- ja hiomalinjat
Leveänauha + harjahiomakone
-yhdistelmät
Poikittaishiomakoneet

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

Maalauskaapit kuivasuodatuksella
Leveydet 2-3-4-5-6 metriä
Ilmanpoistomäärät 8.000 - 24.000 m3/h
Kaksinkertainen suodatus
Sisävalaistus
Myös ATEX -varustuksella

www.alfarimini.it

MB Maschinenbau RobaDuplex harjahiomakone
•

Reunahiomakone suorille ja
muotoreunoille

•

2 hiomakarkeutta päällekkäin,
karkeuden vaihto napista

•

Kappaleelle hellävarainen
ilmakevennetty pöytä

•

Invertterisäätöinen hiomanopeus

www.mb-maschinenbau.de

MB Maschinenbau
•

Markkinoiden paras harjahiomakone
pro iloiduille pinnoille

•

Erittäin suuri hiomapinta-ala takaa
tehokkuuden

•

PLC -ohjauksen avulla voidaan hiomasuunnat optimoida hiottavan pinnan mukaan

•

Kaksipuoleinen pystymalli riippulinjoille
erittäin tehokkaaseen tuotantoon

www.mb-maschinenbau.de

A.C.M. erikoisvannesahat
•
•
•
•
•
•

Laaja mallisto erikoisvannesahoja eri
käyttötarpeisiin
Liukupöytä suurille ja raskaille kappaleille
Yhdistetty liukupöytä ja sahayksikön
kallistus
Vaakahalkaisu vannesaha
Halkaisuvannesahat syöttölaitteilla
Tukin halkaisusahauslinjat

www.acmitaly.it
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Maggi monikaraporakoneet
•
•
•
•
•

Maggin uutuus, 21 Technology automaattisella
asetuksella
Monikaraporat 23-29-36-46 karalla
Helppokäyttöiset ja nopeasti säädettävät vasteet
Nopea asete vaaka- ja pystyporaussyvyyksiin
(Spriral -system, patentti: Maggi Engineering)
Pikaistukat ja paineilmatoiminen porapalkin kääntö

www.maggi-technology.com

Maggi säteissahat
•

Hyvin varustettu säteissaha
kilpailukykyiseen hintaan

•

Vaihdettavissa olevat johteet

•

Katkaisuleveydet 400 – 1250 mm

•

Katkaisupaksuudet 75 – 200 mm

www.maggi-technology.com

Maggi syöttölaitteet
•

Tukevarakenteinen syöttölaite
alajyrsimeen tai sirkkeliin

•

Steff -mallisto kolmella ja neljällä
syöttötelalla tai syöttömatolla

•

Variosteff -malleissa portaattomasti
säädettävä syöttönopeus

www.maggi-technology.com

A.C.M. vannesahat
•

Laaja mallisto puusepän vannesahoja

•

Teräpyörät 450 – 900 mm

•

Tukeva rakenne, valurautapöytä

•

Korkealaatuiset tarkkuusteränohjaimet

•

Patentoidut keraamiset teränohjaimet

•

Pyöreän kappaleen sahausvarustus

www.acmitaly.it
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Intorex sorvit
•

Intorexiltä sorvit kaikkeen sorvaukseen

•

CNC-ohjattujen sorvien markkinajohtaja jo usean vuoden ajan

•

Monipuolinen varustus ja runsaat
lisävarusteet

www.intorex.es

Marinus päätyponttauskoneet
•
•
•
•
•
•
•

Markkinajohtaja Suomessa
Tehokas ja tarkka kone
Todella pieni tilantarve
Katkaisusahavarustus vakiona
Korkealaatuinen ponttausjälki myös
leveille tuotteille
Max. työleveys jopa 400 mm
Koneen kapasiteetti mahdollistaa
suuren höyläysnopeuden

www.marinusmachinebouw.nl

Stegherr erikoiskoneet
•

Ikkuna- ja ovituotantoon

•

Ikkunaristikoille

•

Yksittäiskappaleiden ja piensarjojen
joustavaan tapitukseen

•

Erikoisjyrsimet katkaisuilla ja porauksilla

www.stegherr.net

Stegherr katkaisusahat
•

Stegherr GLS listankatkaisulinjat

•

Tehokkaat ja joustavat automaattilinjat
puulle, muoville ja alumiinille

•

Automaattiset kääntö- ja kallistuskulmien säädöt saatavana tarkalla
servotekniikalla

•

Automaattinen vianpoistomahdollisuus
liitumerkinnällä

www.stegherr.net
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Maskinson pakkauskoneet
•

Höylätyille tuotteille suunniteltu pakkauskone

•

Erittäin siisti ja myyvä pakkaustulos

•

Linjanopeudet 25 - 80 m/min

•

Mahdollisuus esim. esitteen automaattiseen
syöttöön pakkauksen sisään ja katkeamattomaan kalvonsyöttöön

www.maskinson.com

Düspohl profiilipinnoituskoneet
•

Toimintavarmuutta ja parasta laatua pinnoitukseen

•

Käyttäjäystävällinen graafinen ohjelmisto
kosketusnäytöllä

•

Tuotantonopeudet 200 m/min asti

•

Kappaleen ympäripinnoitus

•

Suuri ja monipuolinen varustevalikoima

www.duespohl.com

CMB pakkauskoneet
•

CMB:n monipuolisesta mallistosta
pakkauskoneet oville, ikkunoille,
profiileille jne.

•

Käärintäkoneet, kutistekalvokoneet

•

Energiaystävällinen Coolpack –pakkaus
ilman lämpötunnelia

www.cmb-barberan.com

Awutek pakkauskone- ja linjaratkaisut
•

Ekologinen pahvipakkaus syrjäyttää muovit

•

Pakkauspahvien leikkaus ja perforointikoneet yksittäispakkauksille

•

Box On Demand -järjestelmällä jokaiselle
tuotteelle automaattisesti pahvipakkaus
juuri oikeaan aikaan

•

Pahvin käytön optimointi

www.awutek.fi
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Hoffman-Schwalbe
•
•
•
•
•

Puun liittämisen teräkustannukset alas
Patentoitu Hoffmann -liitostekniikka puulle,
muoville ja alumiinille
Ällistyttävän nopea ja helppo
Hoffmann -liitospala on itsestään kiristävä
joten erillisiä puristimia ei tarvita
Hoffmann valmistaa manuaalikoneista
automaattilinjoihin pienestä suureen
tuotantoon

www.hoffman-schwalbe.de

Kallesoe Machinery erikoispuristimet
•

Kallesoe Machinery -puristimet huonekaluteollisuuteen

•

Ovi- ja ikkunatuotantoon

•

Keittiökalustetuotantoon

•

Yksittäispuristimet ja automaattiset puristinlinjat

www.kallesoemachinery.dk

Italpresse
•

Yksi- ja moniväriset vaneerauspuristimet

•

Automaattipuristinlinjat suurempaan tuotantoon

•

Tuolin ja kaapin kokoonpanopuristimet

•

Lämmitysjärjestelminä sähkö, termoöljy, lämminvesi

•

Puristinlevyt alumiinisina sähkölevyinä, hitsattuina
teräslevyinä tai porattuina massiiviteräslevyinä

www.italpresse.com

Trimvex
•

Puristimet massiivipuulle

•

Palkkien ja massiivipuukomponenttien tuotantoon

•

Kehäpuristimet huonekalukomponenttien ja ovija ikkunateollisuuden tarpeisiin

www.trimvex.si
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Mixon
•
•
•
•

Erikoisliimanlevittimet 1- ja 2-komponenttiliimoille, kuten MUF, PRF, PUR
Liiman levitys kampa- tai raitaliimoittimella
Erittäin tarkalla liiman annostelulla ja
automaattisella liiman sekoituksella juuri
ennen liimasuuttimia
Käyttökohteina mm sormijatkoslinjat,
palkkituotantolinjat, liimalevylinjat, puu,
alumiini, teräs, komposiitti

www.mixon.se

Osama
•

Yksi-, kaksi- ja neljätelaiset liiman levitystelat

•

Työleveydet 250 - 2200 mm

•

Myös erikoisleveydet asiakkaan tarpeiden mukaan

•

Liiman annostelulaitteet eri liimatyypeille

•

Linjaratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaan

www.osama-tech.com

Koch LP käsiliimoitin
•

Korkeapaine käsiliimoitin tarkkaan
liimoitukseen

•

Patentoitu ELC liimakontrolli

•

Tarkka liima-annos tai jatkuva syöttö

•

Huoltovapaa, ei pesuja

•

Säästää liimaa täsmällisen annostelun
ansiosta

www.kochtechnology.de

Storti
•
•
•
•
•

Koneet kuormalavojen ja puupakkausten
valmistamiseen
Tehokkaat nippusahalinjat puutavaran
katkontaan täysin automaattisella
sidonnalla ja lavauksella
Automaattiset kuormalavan valmistuslinjat
Markkinoiden tehokkain naulausautomaatti servotekniikalla
Naulauskoneissa markkinoiden
paras työergonomia

www.storti.it
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Höcker Polytechnic
”Always One Idea Ahead”
•
•
•
•

Koko tehtaan purunpoistojärjestelmät
Briketöintolaitteet puulle, paperille ja metallille
Jätteenkäsittelylaitteistot
Energiatehokkaat ohjausjärjestelmät, jopa
60% pienempi energiankulutus verrattuna
perinteisiin järjestelmiin

www.hoecker-polytechnik.de

Höcker Vacumobil purunpoistolaitteet sisätiloihin
•
•
•
•

Perinteisiin pussi-imureihin nähden VACUMOBIL
suodattimet parantavat koneiden purunpoistoa
ja sisäilman laatua huomattavasti ja ovat hiljaisia
Isot keräysastiat purulle ja automaattinen
suodatinpussien puhdistusjärjestelmä
Integroitu automaattinen sammutusjärjestelmä
Voidaan varustaa sulkusyöttimellä ja laitteeseen
integroidulla brikettipuristimella

www.hoecker-polytechnik.de

Fagida pussi- ja siirtoimurit
•

Fagidan valikoimasta löytyy imurit yksipussisesta
nelipussiseen 1.900 - 5.400 m3/h

•

Siirtoimurit 2,2 - 30 kW

•

Suodatinyksiköt 4.000 - 31.600 m3/h

•

Myös Atex -luokiteltuna

•

Laaja valikoima laitteita purunpoistoon

www.fagida-env.com

Firefly - enemmän
kuin kipinäntunnistus!
•
•

FIREFLY pystyy tunnistamaan ja sammuttamaan
luotettavasti tuotannolle oikeasti vaaralliset
kuumat kappaleet ja kipinät
FIREFLY konekohtaisia sovelluksia esim.
- Purunpoistosuodattimet
- PlanerGuard höyläkoneisiin
- SanderGuard hiomakoneisin
- ShredderGuard murskainlinjoihin
- Pellettilaitoksiin

www.firefly.se
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Gross murskaimet
ja brikettikoneet
•

Gross valmistaa murskaimia ja brikettikoneita lähes kaikille materiaaleille
puusta alumiiniin

•

Lähes kaikkea voidaan murskata ja
briketoida polttoa tai kierrätystä varten.

www.gross-zerkleinerer.de

Andritz
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruotsalainen Andriz valmistaa murskaimia ja
jätteenkäsittelylinjoja teollisiin ratkaisuihin
Esimurskaimet
Murskaimet
Vasaramyllyt
Mekaaniset seulat
Ilmaerottelu
Kuljettimet
Tehdastoimitukset

www.andritz.com

Awutek briketti- ,pelletti- ja pakkausratkaisut
•

Briketti-, pelletti- ja pakkausratkaisut
myös avaimet käteen -toimituksella

•

Joustavat ratkaisut

•

Puoliautomaattiset ja automaattiset
paalaimet

•

Lavausrobotit

•

Saatavilla myös käytettyjä ja
tehdaskunnostettuja paalaimia

www.awutek.fi

Striebig seinäsahat
•

Sveitsiläistä huippulaatua ja kestävyyttä

•

Repimätön työstöjälki

•

Pitkälle kehitetty
pölynpoistojärjestelmä

•

Paras sahaustarkkuus

•

Massiivinen, tilaa säästävä konerunko
pystyasennossa

www.striebig.com
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Weinig Rondamat yleisteroituskoneet
•

Hiomakone suorien teräpäiden, terien, kiintopalajyrsinterien sekä sahanterien teroitukseen

•

Manuaalinen hionta mekaanisen jakolaitteen avulla

•

Hionta molempiin suuntiin rinta- tai selkäpinnasta

www.weinig.com

Weinig automaattinen profiiliteroituskone
•

•
•

Rondamat 1000 CNC-teroituskone teroittaa teräpäät
täysin automaattisesti Moulder Master -ohjelmiston
luoman CAD-piirustuksen pohjalta luomalla näin
perustan tarkkaan höyläykseen itse höyläkoneella
Rondamat 1000 CNC auttaa teitä nostamaan terähuoneenne aivan uudelle tehokkuustasolle mitä
tulee taloudellisuuteen ja lisäarvoon
Lisävarusteena perunesteen lämmitys

www.weinig.com

Condair A/S
•

Laadukkaat ML-System ilmankostutuslaitteet

•

Tasainen haluttu ilmankosteus tuotantotiloihin

•

Parempi tuotantolaatu

•

Vähemmän hukkaa

•

Parempi työympäristö ihmisille

www.condairsystems.com

Sofit
•

Sofit on erikoistunut laadukkaiden ja vähän
käytettyjen puuntyöstökoneiden toimituksiin

•

Levynpaloittelusahat

•

Reunalistoituslinjat, yksi- ja kaksipuoleiset

•

Poralinjat, CNC-työstökeskukset

•

Kaikki koneet ovat kuntotarkastettuja ja koeajettuja
ennen toimitusta, toimintatakuulla

www.sofitnet.it
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Kiinto- ja vaihtopalakursot

Weinig terät

Myös muita laadukkaita teriä

Powerlock

Kovametalliset pyöröterät

Jointerkivet toistuvaan
profiilitarkkuuteen

Kappaleen syöttöön karkaistut
teräs- sekä kumitetut telat

Laaja valikoima timantti-.
borazon- ja keraamisia
laikkoja

Laaja valikoima voiteluaineita, hionta- ja
teroitusnesteitä

Liukastus- ja pihkanpoistonesteet höyläkoneisiin

ETP hydroholkit

Laaja valikoima käytettyjä koneita, katso lisää osoitteesta awutek.fi/
Kunnostamme ja koeajamme käytetyt koneet
Viikko 1

Viikko 2

Viikko 3
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Myynti

Puhelin

Toimisto

Sähköposti

Erik Torkko
Ari Jokila
Pekka Rasanen
Kerkko Varpio
Juuso Nurminen
Toni Hellman

0400 228 007
0400 220 885
040 718 1488
0400 120 207
040 148 9233
040 731 5830

02 436 1111
02 436 1117
02 436 1113
02 436 1114
02 436 1125
02 436 1116

erik.torkko@awutek.fi
ari.jokila@awutek.fi
pekka.rasanen@awutek.fi
kerkko.varpio@awutek.fi
juuso.nurminen@awutek.fi
toni.hellman@awutek.fi

Huolto

02 436 1100

Varaosat ja terämyynti
Jari Laine
Mikko Tiistola

Awutek Oy
Montiskalankatu 5
21200 Raisio Finland
awutek@awutek.fi
Puh. 02 436 1100
www.awutek.fi

02 436 1119
02 436 1124

jari.laine@awutek.fi
mikko.tiistola@awutek.fi

