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EPICON-SARJAN CNC- 
TYÖSTÖKESKUKSET
VAKUUTTAVA 5-AKSELINEN DYNA-
MIIKKA TAKAA PARHAAT TULOKSET

Palkkipöydillä varustettujen 5-akselisten työstökeskusten valikoimaa on laa-
jennettu: menestyksekkäästä EPICON 7235 -työstökeskuksesta on nyt saa-
tavana pienempi versio EPICON 7135 sekä erittäin suuri versio EPICON 7335. 
Kaikissa EPICON-sarjan koneissa on suuri, 300 mm:n työstökorkeus, joka on 
ihanteellinen 5-akseliseen työstöön. Siten EPICON-sarjan koneet tarjoavat 
 käsityöteollisuudelle ja teollisuudelle täysin uudenlaisia tuotantomahdollisuuk-
sia puun ja muovin työstössä. Koneen ydin on kompakti, 5-akselinen kardaa-
nituettu työstöpää, joka liikkuu täysin vapaasti. Uusimman sukupolven moot-
torit ja ohjaustekniikka tarjoavat lähes rajattomasti käyttömahdollisuuksia.

ERITTÄIN MONIPUOLINEN PÖYTÄVALIKOIMA 
TYÖKAPPALEIDEN OPTIMAALINEN KIINNITYS

PUHTAAN TYÖSKENTELYN  
TAKAA KONEEN RUNKOON 
INTEGROITU LASTUKULJETIN
Jyrsittäessä syntyy aina lastuja. Tätä varten tarjolla 
on tilaa säästävä lastukuljetin, joka on integroitu ko-
neen runkoon. Se kuljettaa myös suuret lastumäärät 
luotettavasti imulaitteistoon.

SAFE DETECT  
AINUTLAATUISTA 
TURVALLISUUTTA
Täydellisen suojan takaamiseksi järjestelmä 
valvoo sekä työpöydän yläpuolella olevaa 
aluetta että koneen ympärillä olevaa aluetta. 
Moderni anturitekniikka tarjoaa etäisyyden 
valvonnalla varustetun automaattisen henki-
lön tunnistuksen avulla turvallisuutta ja liik-
kumisvapautta koneen käyttäjälle. Koneen 
sivuilla ja takana on lisäksi suoja-aita, joka 
estää kulun työstökeskuksen työalueelle.

Video VISE 
LED-pöydästä

Video Synchro 
Drive -pöydästä

Video SAFE DETECT  
-järjestelmästä

Vakiopöytä

Optimaalista kiinnitystä varten 
EPICON-koneissa on suuri 
määrä käytännöllisiä alipainei-
mukuppeja sekä muunneltavia 
kehikkojen kiinnittimiä.

VISE LED-pöytä

HOLZ-HERin VIsual SEtting tar-
joaa nerokkaan ratkaisun palk-
kipöydän nopeaan asetteluun.

Synchro Drive -pöytä

Mukavampaa työskentelyä saa 
hakea. Samanaikaisesti siirtyvät 
imukupit ja palkit asemoituvat 
ohjelmiston ohjaamina jokaisen 
työkappaleen mukaan.
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EVOLUTION-SARJA
ALLE 5 M²:N TILAAN MAHTUVA 
TÄYDELLINEN CNC-TYÖSTÖKESKUS

Evolution-sarja mahdollistaa pystysuuntaisen työstön 
kompaktissa muodossa. Pystysuuntainen CNC-työs-
tö tarjoaa lähes rajattomasti työstömahdollisuuksia: 
profilointi, jyrsintä, poraus ja kaiverrus sekä työtasojen 
kokonaisvaltainen työstö ovat vain muutamia näistä. 
Myös ovien  työstö ja erilaiset liitostekniikat onnistuvat 
 EVOLUTION-sarjan koneilla ongelmitta.

Täysin uutta on PinJet-järjestelmä, joka mahdollistaa 
 esiliimoitettujen poratappien käytön. Tämän järjestelmän 
ansiosta EVOLUTION-sarjan koneet on varustettu opti-
maalisesti kalusterunkojen valmistukseen. Olipa kyseessä 
EVOLUTION 7402 tai tehokas  EVOLUTION 7405 4mat, 
valikoimasta löytyy jokaisen käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin 
soveltuva CNC-kone.

XL-koon syöttöaukko 

7405 4mat- ja Connect-malleissa on suuri, 1 200 mm:n 
korkuisille työkappaleille soveltuva syöttöaukko.

TAPITUSJÄRJESTELMÄ 

xcut 

Mahdollistaa leikattujen soirojen optimaalisen 
hyödyntämisen kalusterunkojen valmistuksessa.

Video PinJet- 
järjestelmästä 

Doors Ready 

Ovien työstösarja lukkope-
sien ja saranoiden jyrsintään 

Vapautta liitostekniikan valintaan! 

Kaikki yhdellä kiinnityksellä: EVOLUTION-työka-
lupaketit tarjoavat modernia liitostekniikkaa.

4mat 

Työkappaleen jokaisen 4 reunan 
sekä pinnan työstöön

PinJet-tapitusjärjestelmä 

8 mm:n puutappien käyttö ei ole 
 koskaan aiemmin ollut näin helppoa.
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HOLZ-HERIN NESTAUSTEKNIIKAN AVULLA

HUOMATTAVAA AJAN-
SÄÄSTÖÄ TUOTANTOON
DYNESTIC-sarja sisältää kolme erikokoista ja automaa-
tioasteeltaan erilaista nestaus- ja työstökeskusta. Siten 
se tarjoaa sopivan ratkaisun jokaiseen tarpeeseen ja 
kaikenkokoisille yrityksille. DYNESTIC-koneiden etuna 
nestauksessa on se, että ne mahdollistavat tarkkuus-
paloittelun ja CNC-työstön yhdellä kiinnityksellä. Lisäksi 
työvaiheet edellyttävät koneen käyttäjältä vain vähän 
toimenpiteitä. Nestaustekniikka soveltuu ihanteelli-
sesti modernien liitostekniikoiden, kuten Clamex P ja 
Cabineo-liitosjärjestelmien käyttöön. Työkappaleiden 
merkintää varten valittavana on erilaisia manuaalisia 
ja automaattisia tarroitusjärjestelmiä. Saatavana ole-
vat tarroitusjärjestelmät helpottavat työkappaleiden 
merkintää ja takaavat prosessien toimintavarmuuden. 
Kahdessa HOLZ-HERin järjestelmässä, Direct-Label- ja 
Power-Label-järjestelmissä, tarrat sijoitetaan levyihin jo 
ennen CNC-työstöä.

Direct-Label

Täysautomaattinen Direct-Label-järjestelmä on valmiiksi 

integroitu nestaavaan CNC-koneeseen. Tässä tarrat kiinni-

tetään automaattisesti työpöydällä olevaan levyyn.

Touch-Label

Touch-Label-järjestelmässä koneen käyttäjä näkee leikkaus-

suunnitelman kaikki työkappaleet, ja tarran tulostus tapah-

tuu koskettamalla kyseistä osaa kosketusnäytöllä.

TWINTABEL TEKEE NESTAUSKONEISTA 
ENTISTÄ JOUSTAVAMPIA
TwinTable-mallissa* on nestaukseen tarkoitetun rasteripöydän lisäksi myös sileäpin-
tainen pöytä, jonka työstöpituus on 1 000 mm. Koska työpöytä koostuu rasteripöy-
dästä ja sileäpintaisesta pöydästä, käytettävissä on kaksi konetta yhdessä paketissa. 
Tämän ansiosta tyhjiöimukupit voidaan asemoida täysin joustavasti sekä kääntää 
mihin tahansa kulmaan.

 *Saatavana DYNESTIC 15.7 -malliin

Power-Label

Power-Label-järjestelmässä tarroitus suoritetaan tarkasti 

ennen levyn automaattista siirtoa työpöydälle, mikä takaa 

tehokkuuden ja levyjen nopean tuotannon.

ERINOMAISTA SEURATTAVUUTTA 
MANUAALISTEN JA AUTOMAATTISTEN TARROITUSJÄRJESTELMIEN AVULLA

Optimaaliset nestaustulokset

Minimaalinen materiaalihukka ja älykkäät työs-

töstrategiat BetterNest-ohjelmiston ansiosta

Huomattavaa ajansäästöä 

Paloittelu ja CNC-työstö yhdellä 

 kiinnityksellä

Massiivipuun ja ovien työstö

Tasopöydän imukupit ja 5-akselinen työstöpää 

mahdollistavat täydelliset työstöprosessit.

VIDEO

VIDEOVIDEOVIDEO
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NEXTEC 4.0 -PAKETTI 

NEXTEC 4.0 -paketti on paikallinen ohjelmisto tuo-
tannon läpinäkyvään ohjaukseen. NEXTEC 4.0 
-verkkotietokoneen avulla toimistossa suoritettava 
kalustesuunnittelu voidaan yhdistää digitaalisesti 
CNC-koneeseen. Kaikki toimiston suunnitteluohjelmis-
tolla laaditut CAD-/CAM-tiedot siirtyvät Warehouse 
Production List -tiedoston avulla koneeseen yhdellä 
hiiren painalluksella. Näin digitalisointi käy helposti ja 
voit luoda tulevaisuuden työpajan jo tänään.

PUUSEPÄNLIIKE GRAU  
TEEMME SISUSTUSTOI-
VEISTA TOTTA

Koska asiakkaidemme toiveet ja heidän 
haluamansa tuotteet ovat ainutlaatuisia, 
on tuotantomme oltava joustava. Olem-
me edelläkävijä nestauksen alalla ja otim-
me vuonna 2017 käyttöön HOLZ-HERin 
nestaavan CNC-työstökeskuksen, jonka 
avulla voimme toteuttaa luovat suunnitel-
mat erinomaisella laadulla.

AMMATTIMAINEN  
DXF-TIEDOSTOJEN TUONTI 

Koska käytössä on avoin rajapinta johtavien CAD-/CAM-ohjel-
mien postprosessoreihin, HOLZ-HER-työstökeskusten tarjoavat 
äärimmäistä joustavuutta myös tiedonsiirrossa. Ja kaikkein 
parasta: myös CAD-piirustukset voidaan asettaa virtuaaliselle 
työpöydälle ja näin vältytään ylimääräisiltä työvaiheilta.

PUUSEPÄNLIIKE HELMER
LUOTETTAVAN LAADUKASTA  
PUUSEPÄNTYÖTÄ
Meillä on yli 40 vuoden kokemus huonekalujen valmistuksesta, ja tärkeintä 
meille on tarjota on ammattitaitoista käsityötä, laatua ja yksilöllisiä ratkaisuja. 
Tämän vuoksi otimme vuonna 2021 käyttöön HOLZ-HERin korkeasti automa-
tisoidun nestaavan CNC-työstökeskuksen. Sen avulla voimme valmistaa asiak-
kaillemme yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöityjä huonekaluja äärimmäisen 
tehokkaasti ja nopeasti.
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ZENTREX 6215
ZENTREX 6215 on kehitetty käsiteollisuuden yrityksille, joiden 
tuotantomäärät ovat suuria ja joiden toiminta on jo usein teollistu-
nutta. Koneen äärimmäisen raskas rakenne ja koko koneen lineaa-
rijohdekonsepti yhdistettynä älykkääseen paloittelutekniikkaan 
takaavat maksimaalisen leikkaustehon niin yksittäisiä levyjä kuin 
myös nippuja paloiteltaessa. 

TECTRA 6120
TECTRA 6120 vakuuttaa monipuolisilla toiminnoillaan. Vaakasuun-
taisen palkkisahan ja älykkään syöttöjärjestelmän yhdistelmä tekee 
siitä joustavan ratkaisun asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja pien-
ten sarjojen valmistukseen. 

LINEA 6015
”Käsiteollisuudelta käsiteollisuudelle” -filosofiaa noudattaen 
LINEA 6015 asettaa uudet standardit alkaen-luokan koneille. LI-
NEA 6015 mahdollistaa hellävaraisen käsittelyn, ja se vakuuttaa 
vähäisellä tilantarpeellaan ja nopeudellaan. 

TERÄN YLITYS  
115 mm | 130 mm (XL-paketti)

TERÄN YLITYS  
82 mm (classic) I 95 mm

TERÄN YLITYS  
68 mm

HUIPPULUOKAN TEKNIIKKAA 
LEVYJEN PALOITTELUUN
HOLZ-HER-PALKKISAHAT

Kaikki HOLZ-HER-palkkisahat sisältävät tärkeimmät päivittäisessä työskente-
lyssä tarvittavat toiminnot. Erinomaiset ratkaisut kuten materiaalin suuren lä-
pivirtauksen mahdollistava massiivinen takasyöttönostopöytä ja hyödyllisenä 
lisävarusteena saatava sivulla sijaitseva syöttölaitteisto yhdessä automatisoidun 
materiaalinkäsittelyn kanssa takaavat nopeat tahtiajat. Koneeseen ja toimistoon 
täysin integroitujen ohjelmistopakettien ansiosta tiedonsiirto tapahtuu opti-
maalisesti. Haluttaessa kaikki tarvittavat tiedot voidaan tulostaa tarroihin työ-
kappaleiden tunnistamista varten. viaCockpit-sovellus puolestaan mahdollistaa 
huoltotoimenpiteiden, diagnoosien ja monien muiden toimintojen seurannan, 
ja niistä voidaan ilmoittaa jopa push-viestein. HOLZ-HERin valikoimaan kuuluu 
kolme eri teholuokan konetta, joista on saatavana erilaisia mallivaihtoehtoja.

Tarjoamme asiakkaiden yksi-
löllisiin tarpeisiin sovitettuja 
paloitteluratkaisuja myös 
yhdessä koneeseen sopivan 
automatisoidun materiaalin-
käsittelyjärjestelmän kanssa.
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PIIRTOSAHAT 
Piirtosahojen on vastattava erittäin korkeisiin vaatimuksiin. Niiden on oltava te-
hokkaita ja tärinättömiä, ja niiden on toimittava 100-prosenttisen tarkasti. Jotta 
nämä vaatimukset voidaan täyttää, HOLZ-HER-piirtosahoissa on tehokas 2,2 kW:n 
moottori. Suurissa malleissa piirtosahan säätö tapahtuu sähköisesti ohjauspöydästä. 
Postforming-reunoja sisältäviä materiaaleja varten käytettävissä on erityinen pos-
tforming-yksikkö. 

LINEA TECTRA ZENTREX

TILARATKAISU 
Tuplaliukuovet mahdollistavat kulun sahojen 
alapuolelle. Näin tila voidaan käyttää optimaa-
lisesti. Jopa kaikkein pienemmät koneet tarjo-
avat varastointitilan kuudelle eurolavalle.

LINEA TECTRA ZENTREX

OHUIDEN LEVYJEN TYÖNNINLAITE 
Ohuita ja aaltomaisia levyjä varten nostopöydällä varustetuissa koneissa käytetään erityistä tekniikkaa. Ohui-
den levyjen työnninlaite erottelee vähintään 4 mm:n paksuiset levyt ja niput yksitellen toisistaan. Siten myös 
ohuiden ja aaltomaisten levyjen siirto nostopöydältä käy sujuvasti. 

ZENTREX

REUNASAHAUSRAT-
KAISU 
Jotta ohuet soirot tai reunasahauksessa 
syntyvät leikkausjätteet eivät putoa ko-
netilaan, työpöytään voidaan asentaa 
terän uran sulkija. Se sulkee sahausraon 
täysin automaattisesti heti, kun sahan-
terä on siirtynyt ohi. 

TECTRA ZENTREX

PÖYTÄJÄRJESTELMÄ 
Kaikissa HOLZ-HER-sahoissa on vakiovarustee-
na 1 800 mm pitkät etupöydät, jotka voidaan 
pidentää sarjamallista riippuen 2 400 mm:n 
pituisiksi. Etupöydät sekä sahalinjan edessä ja 
takana oleva työpöytä on varustettu ilmake-
vennyksellä. Tämän ansiosta levyjä on helppo 
kääntää, eivätkä ne naarmuunnu siirrettäessä. 
Etupöytiä voi siirtää sivuittaisuuntaan vapaasti 
sahattavan materiaalin mittojen mukaisesti.

LINEA TECTRA ZENTREX

IMUJÄRJESTELMÄ 
”Dust Control” lisävaruste takaa op-
timaalisen imutehon. Sahauskohdan 
tunnistin ohjaa kaikkia puristuspalkissa 
olevia imuaukkoja, mikä takaa suuren 
imutehon tarkasti sahanterän kohdalla. 
Reunasahauksessa sahanterän takana 
sijaitseva, mukana kulkeva älykäs ”Clean 
Protection” -imulaitteisto estää purun ja 
pölyn leviämisen sahauksen aikana.

TECTRA ZENTREX

KÄYTTÄJÄN GRAAFINEN 
JA VISUAALINEN TUKI
Optimoitujen leikkaussuunnitelmien to-
teutusta varten käyttäjän käytettävissä on 
21,5 tuuman Multitouch-näyttö. Reaaliai-
kainen 3D-simulointi mahdollistaa paloit-
telusuunnitelmien simuloinnin sekä suun-
nitelmien reaaliaikaisen graafisen näytön. 
Ohjelmisto näyttää pinnan ulkoasun ja si-
jainnin muutokset yksityiskohtaisen tarkasti 
paloittelun aikana. ZENTREX 6215 -koneen 
lasertuettu näyttöjärjestelmä näyttää levyn 
tarkat mitat. Siten levyjä ei ole mahdollista 
syöttää tai kääntää väärin. 

LINEA TECTRA ZENTREX

AUTOMATISOINTI 
Automatisointi lisää tuottavuutta ja tuotosta. Mal-
lista riippuen valittavana on erilaisia nostopöytiä, ja 
ne voidaan myös varustaa sivulla sijaitsevilla syöttö-
laitteistoilla. Tämä minimoi joutoajat. Automaattiset 
levyvarastojärjestelmät lisäävät tuotannon jousta-
vuutta erityisesti yrityksissä, joissa käytetään useita 
eripintaisia ja eripaksuisia levyjä.

TECTRA ZENTREX
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TULEVAISUUDEN 
 TYÖPAJA

PIENI KÄSITEOLLISUU-
DEN YRITYS

TUOTOS TYÖVUOROA KOHTI: 160–200 OSAA
(vastaa yhtä vakiomittaista keittiötä)

TUOTOS TYÖVUOROA KOHTI: 200–300 OSAA
(vastaa kahta vakiomittaista keittiötä)

TUOTOS TYÖVUOROA KOHTI: 300–500 OSAA
(vastaa kolmea vakiomittaista keittiötä)

KESKISUURI 
 KÄSITEOLLISUUDEN YRITYS

TYÖNKULKU
 
Tuotantotiedot voidaan siirtää vakiomal-
lisista suunnitteluohjelmistoista helposti 
HOLZ-HERin Warehouse-tietokantaan 
standardoidun rajapinnan kautta. 
HOPS-muodossa tai muissa yleisissä 
WOP-muodoissa olevien valmiiden 
CNC-ohjelmien lisäksi tietokantaan voi-
daan tuoda CSV-luettelon avulla myös 
muita työstötietoja, kuten reunoja koske-
via tietoja.

PALOITTELUMATERIAA-
LINKÄSITTELY

KALUSTEIDEN  
SUUNNITTELUMODUULI

HOLZ-HER-RATKAISUILLA TEET

TYÖPAJASTA ÄLYKKÄÄN!

VARUSTUS:

  Kalusteiden suunnittelumoduuli
  Seinäsaha leikkuun optimoinnilla
  Reunalistoituskone
  Pystysuuntainen CNC-työstökeskus

VARUSTUS:

  Kalusteiden suunnittelumoduuli
  Nestaava työstökeskus
  Älykäs reunalistoituskone

VARUSTUS:

 Kalusteiden suunnittelumoduuli
  Automaattinen levyvarastojärjestelmä
  Vaakasuuntainen palkkisaha
  Automaattinen reunalistoituskone
  5-akselinen CNC-työstökeskus

EDUT:

  Pieni tilantarve
  Alhainen investointi
 Suuri joustavuus

EDUT:

  Pieni tilantarve
  Alhainen investointi
 Suuri joustavuus

EDUT:

 Maksimaalinen joustavuus
  Suuri tuottavuus
  Moderni ja digitaalinen tuotanto
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TUOTOS TYÖVUOROA KOHTI: ASIAKASKOHTAINEN

SUURI KÄSITEOLLISUUDEN YRITYS

VIACOCKPIT 
HOLZ-HERIN  
KONEVALVONTA
 
Sovellus mahdollistaa tuotta-
vuuden tarkkailun, valvonnan 
ja analysoinnin niin työpisteellä 
olevalla keskustietokoneella 
kuin myös mobiilisti. WEINIG- 
sovelluspaketin ja viaCockpit- 
sovelluksen avulla tärkeät tiedot 
laitteiston tilasta sekä laitteiston 
antamat ilmoitukset ja hälytyk-
set voidaan lähettää mobiileihin 
päätelaitteisiin.

REUNALISTOITUS TOINEN 
CNC-TYÖSTÖ

NESTAUS

VARUSTUS:

  Kalusteiden suunnittelumoduuli ja tuotannonohjausjärjestelmä
  Täysautomaattinen materiaalinkäsittely
  Paloittelu- ja työstökeskukset
  Automaattinen reunalistoitus
  Jäännöskappaleiden palautusjärjestelmä ja pinoamispiste
  Robottisoluratkaisu

EDUT:

 Asiakaskohtainen suunnittelu
  Kapasiteetin maksimaalinen hyödyntäminen

 Automatisoidut prosessit
 Korkein mahdollinen arvonlisä
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VERKOTTUMINEN TAKAA OPTIMOIDUT PROSESSIT
ÄLYKÄS TYÖPAJA PIENESSÄ TILASSA

Pystysuuntaiset paloittelusahat on 
helppo integroida asiakkaan olemassa 
olevaan koneverkostoon. Asiakas voi 
valita, haluaako hän laatia kaikki leik-
kaussuunnitelmat manuaalisesti etu-
käteen toimistossa vai haluaako hän 
tuoda ne Opti-Base-V-Cut-ohjelmis-
tosta helposti CSV-tiedostona, jolloin 
verkkoon integroidussa jäännöslevyva-
rasto-ohjelmassa olevat jäännöslevyt 
huomioidaan optimoinnissa. Tietojen 
tuonnin jälkeen  ohjelmisto ohjaa käyt-

täjää  paloittelusuunnitelmien toteu-
tuksessa 15,6 tuuman kosketusnäytöllä 
näkyvien tarkkojen ohjeiden avulla. Kun 
levy on paloiteltu valmiiksi, tulostin tu-
lostaa automaattisesti levyyn kuuluvan 
tarran, joka sisältää kaikki tärkeät tiedot 
tuotantoa varten. Siten kaikki levyosat 
voidaan siirtää suoraan tuotantoon jat-
kokäsittelyä varten. Näin tiedonsiirto on 
jatkuvaa, mikä säästää valtavasti arvo-
kasta työaikaa.

PIENI KÄSITEOLLISUUDEN 
YRITYS

PALOITTELULUETTELOIDEN 
TUONTI VALMISTELUOSASTOLTA

VAIHE VAIHEELTA -OHJEET  
LEVYJEN TEHOKKAASEEN PALOITTELUUN

Leikkuun optimointiin HOLZ-HERin kehittämän ammattimaisen Opti-Base-V-Cut- 
ohjelmiston avulla hyödynnät materiaalin täydellisesti ja saavutat parhaat opti-
mointitulokset. Selkeä käyttöliittymä ja uusi 15,6 tuuman kosketusnäyttö takaavat 
nopean ja helpon käytön sekä tilausten, materiaalin ja osaluetteloiden helpon 
 hallinnan. Pakettiin sisältyvä HOLZ-HER-koneille tarkoitettu tarratulostin mahdol-
listaa puolestaan osien selkeän tunnistuksen.
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TÄYDELLISET REUNAT 
NOLLASAUMA JOKAISEEN 
REUNAAN JA KAIKILLA 
 LIIMATYYPEILLÄ
Optimoidun Glu  Jet -liimanlevitysjärjestelmän ansiosta kaikilla 
HOLZ-HER-reunalistoituskoneilla saavutetaan täydellistä jälkeä. Järjes-
telmä hyödyntää ainutlaatuista hybriditekniikkaa, joka takaa liiman, 
reunanauhan ja materiaalilevyn ihanteellisen yhdistelmän. Glu Jet -jär-
jestelmässä voi käyttää ongelmitta sekä EVA- että PUR-liimoja niin liima-
patruunoina kuin myös granulaattimuodossa. Lyhyen, vain 3 minuutin 
lämmitysajan ja liiman sulatukseen tarvittavan alhaisen energiankulutuk-
sen ansiosta järjestelmä on resurssitehokas.

SPRINT 1329 –  
monitoiminen ja älykäs

AURIGA 1308 XL power –  
älykäs reunalistoitus

ARTEA 1030 –  
kompakti ratkaisu

Glu Jet -järjestelmässä käytetään käytännöllisiä 
liimapatruunoita, ja liiman voi vaihtaa tarpeen 
mukaan EVA-liimasta PUR-liimaksi ja päinvastoin 
nopeasti ja puhtaasti. Suppiloa vaihtamalla jär-
jestelmässä voi käyttää myös liimagranulaatteja.

fa.s.t (muutokset työkappaleiden välissä) 
 mahdollistaa erilaisten työstötapojen samanai-
kaisen käytön. Huippunopeiden NC-servoak-
seleiden ansiosta tämä tapahtuu äärimmäisen 
tehokkaasti.

LIIMAN LEVITYS

Käytön helpottamiseksi yksiköitä voidaan 
säätää älykkäiden interaktiivisten kuvakkeiden 
avulla. Siten koekappaleiden valmistus ei ole 
enää välttämätöntä.

INTELLISET

Moniprofiili työkalujen ja työkalurevolverin 
ansiosta monityökalumalli mahdollistaa jopa 
neljän erilaisen profiilin työstön sekä 8 mm:n 
tasojyrsinnän.

MONITYÖKALUMALLI

Reunalistoituksen älykäs ohjattu toiminto 
mahdollistaa reunalistoituskoneen nopean ja 
virheettömän säädön.

iTRONIC

fa.s.t

hammastettu 
liimapinta

1 mm
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JULKAISIJA

HOLZ-HER GmbH
Großer Forst 4 • 72622 Nürtingen  
Saksa • puh. +49 (0) 70 22 702-0  
sales@holzher.com • www.holzher.de

Julkaisujohtaja:  
Robert Terzer (myyntipäällikkö) 

Tuotanto:  
FRIENDS – Menschen, Marken, Medien 
www.friends.ag

Kuvalähteet: silvae/shutterstock, mockups design, 
DifferR/AdobeStock

Tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia. Oikeudet ra-
kenteen ja varusteiden muutoksiin pidätetään. Ku-
vat eivät ole sitovia, ja ne sisältävät osittain erikois-
varusteita, jotka eivät kuulu vakiona toimitukseen. 
Kuvien selkeyden vuoksi osa koneista on kuvattu 
ilman suojakupuja. 

PYYDÄ NYT TARJOUS OSOITTEESSA  
WWW.THE-NEW-HOLZHER.COM

PYSTYSUUNTAINEN CNC-TYÖSTÖ  
JA AUTOMAATTINEN TAPINLYÖNTI

PinJet-tapitusjärjestelmä on tarkoitettu EVOLUTION-koneisiin.  

Se mahdollistaa 8 mm:n puutappien täysautomaattisen asennuksen.

5-AKSELISTA CNC-TYÖSTÖÄ 
UUDELLA EPICON 7135 -KONEELLA

Nerokas yleiskone yrityksellesi: Nyt on aika siirtyä CNC-työstön 

seuraavaan sukupolveen.

LINEA 6015 TARJOAA  
KOMPAKTIN PALOITTELURATKAISUN

Aseta tuotannolle uusia standardeja. Kone on suunniteltu suurille 

tuotantomäärille tehokas tilasuunnittelu huomioon ottaen.

ÄLYKÄSTÄ REUNALISTOITUSTA  
AURIGA 1308 XL POWER -KONEELLA

Teollisuuden teknologiaa käsiteollisuudelle: Glu Jet -järjestelmällä va-

rustetuissa HOLZ-HER-koneissa PUR-liimojen käyttömahdollisuus on 

aina vakiona, ja niitä voidaan käyttää yhtä helposti kuin EVA-liimoja.

UUSILLA SUOSIKKITUOTTEILLAMME 
LISÄÄT TUOTTAVUUTTA ENTISESTÄÄN!

alk. vain hintaan 66 000,00 €*

Video EPICON- 
koneesta

Video PinJet- 
järjestelmästä 

Video LINEA- 
koneesta

Video AURIGA- 
koneesta

 *  Hinnat ovat erikoisnettohintoja tehtaalta noudettuna – hintoihin lisätään kuljetus, asennus, koulutus ja alv.

kerkko.varpio@awutek.fi
Puh. 0400 120 207
www.awutek.fi

Toimisto:(0)2 436 1100
Montiskalankatu 5
21200, Raisio

HOLZ-HER spesialisti Suomessa
Awutek myy, huoltaa ja toimittaa varaosat HOLZ-HER:in ainutlaatuisiin 
ratkaisuihin koko Suomen alueella. Maan suurimmassa ympärivuotisessa 
näyttelyhallissa esittelemme uusia sekä käytettyjä koneita. Näyttelyhal-
lissamme on mahdollista suorittaa myös työstöjä omilla kappaleilla. Tule 
 testaamaan reunalistoituksen ja CNC-koneiden käänteentekeviä ratkaisuja!

/holzhervideos /holzher_gmbh/holzher.gmbh


