WEINIG SYSTEM PLUS

Wszystko z ręki WEINIG’a:
Od rysunku do gotowego profilu

WEINIG
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Wszystko z ręki WEINIG’a:
Całościowy system do wytwarzania profili
WEINIG jest wiodącą firmą oferującą technologie do obróbki litego drewna dla przemysłu i rzemiosła.
Szeroki zakres usług, serwis dostępny na całym świecie i ekonomiczne rozwiązania systemowe czynią
WEINIG‘a idealnym partnerem pod każdym względem, jeżeli chodzi o rentowną produkcję. Dopiero przy
pojawiających się wyzwaniach, takich jak krótkie czasy dostawy, małe serie i indywidualne produkty
odbiorców, objawia się kompetencja i siła innowacji WEINIG‘a – nie tylko pod względem techniki maszyn,
ale również całego otoczenia.
Dzięki systemowi WEINIG do wytwarzania profili poradzą sobie Państwo z
tymi wyzwaniami z łatwością. Z każdym etapen w procesie produkcyjnym
wszystko do siebie pasuje i gwarantuje najwyższą jakość przy
optymalnej rentowności.

Miejsce pracy z Moulder Master
Oprogramowanie do przygotowania
pracy, do wykonywania rysunków profili i
narzędzi i zarządzania nimi oraz do definicji parametrów produkcyjnych.

Urządzenie do frezowania szablonów
Frezowanie szablonów według
zdefiniowanego w Moulder Master obrysu.
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Optymalnie dla
przedsiębiorstwa z

Istotne korzyści
systemu

•
•
•
•
•

•
•
•
•

dużą ilością profili
częstą zmianą profilu
produkcją według zleceń
wieloma maszynami
własną produkcją narzędzi

Całościowy system od pomysłu do produkcji
Skracanie czasu przebiegu poprzez redukcje etapów procesu
Produkcja bez papieru poprzez transfer danych
Możliwość odnalezienia istniejących profili i narzędzia
poprzez zarządzanie z funkcją wyszukiwania
• Wysokie bezpieczeństwo procesu poprzez dane CAD
• Minimalne czasy postoju poprzez optymalne przygotowanie
pracy

Powermat z PowerCom
Maszyna spełniająca najwyższe
wymagania jakościowe, jest
przygotowana cyfrowo według informacji
z Moulder Master i wartości pomiaru od
urządzenia OptiControl Digital.

Regał do narzędzi
Miejsce przechowywania istniejących
narzędzi i noży, które dzięki bazie danych
w Moulder Master, są zarządzane i mogą
być ponownie używane.

OptiControl Digital
Cyfrowe urządzenie do pomiaru z
systemem kamery i ekranem dotykowym
do precyzyjnego i komfortowego pomiaru
narzędzi.

Rondamat 960
Precyzyjna szlifierka do szlifowania
narzędzi nożowych według szablonów.
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Moulder Master:
Najkrótsza droga od pomysłu do profilu
Wydajna organizacja miejsca pracy odgrywa coraz większą rolę przy optymalizacji przebiegu produkcji.
Program Moulder Master łączy wszystkie procesy przed produkcją. Odpowiednie informacje przekazane są do
kolejnych miejsc w ostrzalni i produkcji. Minimalizuje się błędy, powiększa bezpieczeństwo procesu i
gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości produktów. W ten sposób Moulder Master wspiera wydajną i
rentowną produkcję na strugarce profilującej.

Najważniejsze funkcje

Zalety

• Zintegrowany 2D-CAD do wykonywania
rysunków profili i narzędzi
• Bazy danych do zarządzania profilami i
narzędziami z funkcją wyszukiwania
• Integracja danych maszyny z obrazem wrzecion
• Wymiana danych pomiędzy urządzeniem do
frezowania szablonów, OptiControl Digital i
systemem PowerCom

•
•
•
•
•
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Jeden system do kompletnego przygotowania pracy
Wysoka dokładność poprzez dane CAD
Wydajne zarządzanie profilami i narzędziami
Połączenie wiedzy różnych działów
Automatyzacja poszczególnych kroków produkcji

OptiControl Digital:
Pomiar narzędzi w mgnieniu oka.
Pomiar narzędzi jest istotnym elementem dla dokładnego ustawienia maszyny i związanej z tym wysokiej
jakości produkcji profili. Program Moulder Master udostępnia zarówno dane profili i narzędzi, jak i
odpowiednie obrazy z punktami referencyjnymi. Urządzenie OptiControl Digital uzupełnia w sposób
perfekcyjny przebieg procesu w ostrzalni i jest podstawą dla szybkiego bezbłędnego zbrojenia maszyny
poprzez precyzyjny pomiar.

Najważniejsze funkcje

Zalety

• Połączenie z Moulder Master i PowerCom
• Funkcja pomocy dla dokładnego pomiaru
• Zarządzanie adapterami do pomiaru narzędzi z
różnymi mocowaniami
• Pomiar promieni i kątów w celu kontroli jakości
• Obsługa przez ekran dotykowy

• Komfortowy pomiar poprzez nowoczesny system
kamery z 24-krotnym powiększeniem
• Automatyczne rozpoznanie ostrza narzędzi w
obrazie kamery
• Eliminacja błędów poprzez obrazowe przedstawienie
profili, narzędzi i punktów referencyjnych
• Wysoka dokładność pomiaru
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Jakość WEINIG’a:
Suma wielu cech

Tylko nieliczne firmy stają się marką. WEINIG’owi to się udało.
Ważną rolę odgrywa tutaj zaufanie i zdolność, by potwierdzać to
zaufanie każdego dnia od nowa u klienta. Czynimy to z jakością.
Od projektu do zaopatrzenia częściami zamiennymi, od użytego
materiału po rozbudowany serwis. W oparciu o załogę, którą cechuje
wiedza i pasja dla produktu. Staranność przy montażu maszyn jest tak
samo istotna jak ciągłe dokształcenie się. Do zapewnienia
wysokiego standardu WEINIG‘a stawiamy na duży udział
produkcji własnej i własne zarządzanie jakością. Na bazie
sprawdzonej na całym świecie metody Kaizen nasza produkcja
podlega ciągłemu procesowi optymalizacji.
Jakość WEINIG‘a znaczy również bezpieczeństwo na przyszłość
dzięki otwartym systemom maszynowym, oszczędności energii
oraz zrównoważonemu rozwojowi. Wszystkie te cechy
koncentrują się w produkcie, o którym nasi klienci na całym świecie
mówią, że jest wyjątkowy. My nazywamy to 100 % jakości
WEINIG‘a.

Więcej informacji na
film6.weinig.com
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Serwis WEINIG’a:
Zawsze blisko klienta

Ukierunkowanie na klienta jest dobre. My mamy jednak na to
lepsze określenie: SERWIS WEINIG‘a. Za nim stoją ludzie, którzy
chcą dzielić swoją pasję do drewna z innymi. A gdy fachowcy
rozmawiają ze sobą, rozwiązanie jest już blisko. Dlatego serwis
WEINIG’a stawia na dialog z Państwem, wykształcenie na wysokim
poziomie i regionalną bliskość. Światowy serwis WEINIG‘a jest tak
rozbudowany jak żaden inny w branży. Dla Państwa oznacza to łatwą
komunikację we własnym języku i szybką pomoc. Czy to przez
telefon czy przez serwisanta na miejscu, jesteśmy do Państwa
dyspozycji 6 dni w tygodniu. Poprzez naszą Hotline w najkrótszym
czasie otrzymają Państwo każdą potrzebną część zamienną – również
dla starszych modeli.

• Oddziały na całym świecie
• Przedstawiciele WEINIG’a na miejscu
• Mobilny zespół z ponad 300 serwisantami
• Części zamienne przez Hotline
• Doradztwo specjalistów przez
Hotline
• Serwis 6 dni w tygodniu
• Indywidualnie dopasowany
program szkoleniowy
• Na życzenie umowy serwisowe
• Międzynarodowe centra pokazowe
• Finansowanie

Obszernym doradztwem służą Państwu nasi przedstawiciele
WEINIG’a na miejscu. Na naszych indywidualnie zorganizowanych
szkoleniach dowiedzą się Państwo, jak optymalnie wykorzystać
potencjał wydajnościowy maszyny. Nasi specjaliści są zawsze otwarci
na Państwa potrzeby i zadania produkcyjne.
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WEINIG SYSTEM PLUS

WEINIG
Dział profilowania
MICHAEL WEINIG AG
Weinigstraße 2/4
D-97941 Tauberbischofsheim
Niemcy
Telefon +49 9341 86-0
Telefax +49 9341 7080
info-profiling@weinig.com
www.weinig.com
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