LIVE.HOMAG
INTERAGIR NUNCA FOI TÃO FÁCIL

No momento, o que mais sentimos falta é o contato pessoal com você. É por isso
que desenvolvemos o Live.HOMAG, um evento digital que nos permite fazêlo através de webinars, demonstrações ao vivo e interações pessoais. Durante
o evento, abordaremos 3 tópicos princiais que irão nortear o futuro da produção
de móveis, componentes, janelas, portas e pré-fabricação de casas em madeira.

Live.HOMAG.com

De 10 de maio a 10 de junho, conheça tudo o que há para saber sobre nossas soluções durante o
evento Live.HOMAG. Nossos especialistas farão demonstrações ao vivo, de máquinas individuais a
linhas completas, tecnologias, soluções digitais e conceitos de produção. As apresentações serão
transmitidas em cinco formatos e lhe fornecerão um conhecimento amplo sobre as soluções para o
futuro do seu negócio. Você poderá participar confortavelmente do seu escritório, da sua estação de
trabalho ou da própria casa. Descubra como participar em Live.HOMAG.com

OS FORMATOS:
LIVE.EXPLORE

LIVE.CONNECT

LIVE.FORUM

DESCUBRA BENEFÍCIOS.

DIÁLOGO DIRETO.

ESPECIALISTAS RESPONDEM.

Conheça a ampla gama de soluções da
HOMAG e veja como elas fornecem valor e
benefícios reais para o seu negócio. Temos
soluções completas para você marceneiro e
para você do setor industrial.

Participe de uma sessão personalizada de
demonstrações ao vivo para obter suas
respostas a medida que a tecnologia líder lhe
é apresentada.

Especialistas credenciados debatem e
apresentam as últimas inovações
industriais, tópicos chave e tendências.

LIVE.WEBINAR

LIVE.COLLECTION

CONHECIMENTO PODEROSO.

CONHECIMENTO SOB DEMANDA.

Informe-se sobre uma grande variedade de
soluções, tecnologias e métodos de produção
que cobrem todas as áreas de produção.

Todos os eventos Live.HOMAG ficarão
disponíveis para serem acessados pelos
inscritos que não puderam participar ao vivo.
Inscreva-se já! Garanta o seu acesso!

Inscreva-se agora:

Live.HOMAG.com

UM EVENTO.
MÚLTIPLAS SOLUÇÕES.
EXPLORE OS MÚLPLOS CAMINHOS PARA O FUTURO.
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SOLUÇÕES DIGITAIS

Estamos prontos para ajudá-lo no dia a dia da sua marcenaria. É por isso que na HOMAG
desenvolvemos poderosos assistentes digitais que facilitam o seu trabalho: seja organizando fitas
de bordas ou chapas, separando peças e preparando-as para a montagem, ou otimizando a
produção e reduzindo desperdícios - nós temos uma solução para você. Por exemplo, nosso
assistente de corte - “Cutting Production Set”- agora permite o rastreamento e a reutilização de
sobras. Os retalhos podem ser identificados e registrados para serem usados em um projeto futuro.
Isso não só economiza custos de material, mas também tempo. Mostraremos soluções digitais para
cada trabalho, que você pode aplicar facilmente. Descubra conosco, como será sua solução
e produção no futuro.
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MADEIRA MACIÇA.

Juntamente com a System TM, especialista
dinamarquês no setor da madeira maciça e a
especialista em linhas de produção para a préfabricação de casas de madeira WEINMANN, a
HOMAG oferece soluções integradas no segmento da
madeira maciça. Desde a otimização da madeira até
a parede acabada, oferecemos tudo a partir de um só
fornecedor para empresas que já se especializaram
ou desejam se especializar em elementos de
construção de madeira.

Live.HOMAG.com
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PRODUÇÃO LOTE 1.

Os custos de produção resultantes do uso excelente de recursos, tempos
de produção rápidos e estoques pequenos são fatores cruciais para o
sucesso do seu negócio, especialmente se você produz uma grande
variedade de produtos. Beneficie-se da nossa ampla gama de produtos,
experiência e profundo conhecimento do setor - receba tudo o que você
precisa de um único parceiro - HOMAG tem a solução completa.

PRODUÇÃO PERSONALIZADA
Produção em lote 1: veio para ficar.
Na produção de móveis, a tendência é por produtos cada vez mais individualizados. Há demanda alta por itens personalizados e de preferência
oferecidos a preços de móveis produzidos em série. A solução para isso é a produção em lote 1. Para tanto, são necessários máquinas e
softwares flexíveis que entregam um alto desempenho na produção de pequenas quantidades. A HOMAG apresentará ambos no Live.HOMAG.
Crescimento modular. Performance máxima.
Desenvolvemos diferentes conceitos de células de
produção para diferentes operações, variedades e
objetivos, que se distinguem pela classe de
performance e grau de automação. E o melhor sobre
isto: você pode montar a sua produção a partir de
vários componentes e aprimorá-la posteriormente.
Estoque e corte
Uma ou mais seccionadoras com armazenamento
automático são usadas na célula de corte. Isto
possibilita um fluxo de peças melhor e o corte de
painéis individuais na condição de corte em série inclusive a otimização das pilhas e sobras.

Sistema de controle de produção
Garantimos o desempenho, a eficiência e a transparência
do conceito de linha de produção em rede por meio de
tecnologias de controle de produção de última geração.
Com o ControllerMES, a HOMAG oferece um software de
controle de produção inteligente e modular, de alto nível
para marcenarias e a Indústria.
Logística
Você pode conectar as células individuais em diferentes
graus — por exemplo com o TRANSBOT, sistema de
transporte não tripulado, sistemas de retorno de peças
LOOPTEQ e sistemas de armazenamento. As operações
em rede também são possíveis em estágios posteriores.
Com a HOMAG, você pode dar os seus próximos passos
— no seu ritmo.

Colagem de bordas
A célula de colagem de bordas com quatro máquinas e
retorno de peças oferecem acabamentos excelentes
com o uso eficiente do espaço. Nós oferecemos a
solução certa para a sua produção em lote 01.

CONSTRUINDO O
FUTURO JUNTOS.
Soluções integradas para a madeira maciça
A construção de casas de madeira está ganhando cada vez mais importância em todo o mundo. Porque a madeira
não é apenas renovável e ecológica, mas também versátil. Como reflexo, cresce a demanda por produtos
fabricados com o material do futuro. Isso cria moradias saudáveis e, acima de tudo, acessíveis. Agora, cada vez
mais empresas de processamento de madeira querem se especializar na construção de casas de madeira. E nós
as apoiamos nisso - com produtos provenientes de três divisões corporativas que oferecem soluções completas,
desde tábuas secas até a otimização da madeira para a casa acabada. No Live.Homag, mostraremos isso em
detalhes - incluindo uma casa modelo.

SYSTEM TM
A System TM, subsidiária da HOMAG, é especializada
na otimização de soluções de sistemas para a indústria
de madeira maciça e é um dos maiores fornecedores
em todo o mundo. Os dinamarqueses cuidam de tudo,
desde o projeto da planta até a instalação, treinamento
do pessoal, serviço, manutenção e planejamento
abrangente de recursos.

WEINMANN
A WEINMANN tem definido tendências para a
construção em madeira desde 1985. Como líder mundial
no mercado, oferecemos toda a gama de tecnologia de
máquinas para a construção em madeira, tanto para
empresas de construção pequenas, fabricantes de
módulos até as indústria de casas pré-fabricadas. Isso
inclui máquinas e linhas, soluções de software, serviços
de consultoria e assistênca técnica abrangente.

HOMAG
Máquinas e soluções completas para marceneiros
e para a indústria de móveis, componentes, pisos,
janelas, portas e escadas. Juntamente com as
equipes de venda e de serviços em todo o mundo,
forma a base sólida para oferecer a solução certa e
rápida no segmento da madeira maciça.

REGISTRE-SE.
É MUITO FÁCIL.
Com apenas alguns cliques, e pronto!

Live.HOMAG começará em 10 de maio. Mas é claro que você pode
registrar-se antecipadamente — AGORA, por exemplo.

É muito fácil:
1

Acesse Live.HOMAG.com.

2

Insira o seu e-mail, confirme e pronto. Nós lhe manteremos informado!

3

Iremos lhe informar com antecedência sobre os formatos disponíveis
para os quais você poderá se inscrever diretamente.

HOMAG Group AG
Homagstrasse 3-5, 72296 Schopfloch, Germany, Tel.: +49 7443 13 0, www.homag.com

