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WEINMANN montážne stoly

Typy

Pokrývajú širokú škálu domových konštrukcií
Montážne stoly WEINMANN sú vhodné pre všetky typy prvkov a širokú škálu úloh, čo znamená, že môžu byť použité rôznymi
spôsobmi. Montážne stoly BUILDTEQ a MOVETEQ sú k dispozícii v mnohých rôznych variantoch - môžu byť použité tesárskymi
firmami alebo integrované do väčších výrobných liniek.

Možnosti všestranného rozšírenia

Rozsah univerzálneho použitia

Bezpečnosť a ergonómia

· Voliteľná funkcia naklápania umožňuje

· Vhodné pre akýkoľvek typ prvku (steny,

· Ergonomická výška pri manipulácii
· Všetky ovládacie prvky sú inštalované

bezpečne a jemne otáčať a prvky

· Modulárna konštrukcia: možnosť

prechodu od vlastných stolov až po
najvyššiu radu Stoly je možné integrovať
do kompaktných systémov aj do väčších
výrobných liniek

· Pre ťažké prvky s hmotnosťou do 5

ton sú k dispozícii špeciálne možnosti
konfigurácie

dlažby, podlahy, štíty): pružné upínacie
skrutky umožňujú zmenu na iný typ prvku
v priebehu niekoľkých sekúnd

· Dostupnosť rôznych modelov znamená,
že stoly môžu byť použité pri drevenej
konštrukcii rámu, rovnako ako pri
prefabrikovaných domoch

· Dva upínacie obvody umožňujú súčasnú
výrobu dvoch prvkov na jednom
montážnom stole

priamo na stole

· Bezpečná pracovná plocha vďaka

pevnému protišmykovému oplášteniu

WEINMANN montážne stoly

Montážne stoly pre malých užívateľov
Tieto stoly sú ideálne vhodné pre použitie
v malých a stredne veľkých stolárskych
firmách, ktoré chcú ľahko a ergonomicky
vyrábať kvalitné stenové, strešné a stropné
prvky. Stoly je možné použiť aj na ľahké
vytváranie špeciálnych prvkov pre štíty,
zárezy atď.

Butterfly naklápací stôl
Tento systém pozostávajúci z dvoch
montážnych stolov umožňuje bezpečne a
opatrne otočiť prvky. Automatické otáčanie
umožňuje oveľa ľahšie ovládanie prvkov.
Existujú rôzne varianty, ktoré zabezpečujú
dostupný priestor a premyslené riešenie.

Stoly pre priemyselné využitie
Stoly sú ideálne pre integráciu do
výrobných liniek a môžu prevziať
širokú škálu úloh. Medzi tieto úlohy
patrí otáčanie prvkov, zarovnávanie
prvkov v správnom uhle pre bezpečné
opláštenie a spracovanie pomocou CNC
multifunkčného mostu, prenášanie prvkov
v pozdĺžnom alebo priečnom smere a
nakláňanie prvkov pre skladovanie.

Typy
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Typy montážnych stolov

BUILDTEQ tesársky stôl — Univerzálne zariadeniel
Séria BUILDTEQ ponúka širokú škálu modelov pre základné použitie. Bez ohľadu na to, či sa jedná o vlastnoručne postavený
stôl, vstupný stôl alebo naklápací stôl najlepšie vyhovujúci vašim požiadavkám - je k dispozícii niekoľko variantov, z ktorých si
môžete vybrať.

Max. dĺžka elementu
(m)

BUILDTEQ A-300

BUILDTEQ A-500

BUILDTEQ A-530

BUILDTEQ A-550

BUILDTEQ A-570

vlastnoručné
riešenie

Vstupný stôl
pre univerzálne
použitie

Hydraulické
naklápanie

Viac možností
s hydraulickým
systémom a
posuvom

Individuálne
konfugurácie

6 / 8 / 10 / 12

6 / 8 / 10 / 12

7 / 8 / 10 / 12

6 / 8 / 10 / 12

Šírka elementu (m)
(možné predĺženie)

0.4 - 3.2
možné predĺženie do 3.8

Hydraulické
otáčacie zariadenie
Opláštenie celého
stola
Posuv
Individuálna
konfigurácia

Opcia

✔

-

✔

Vlastnoručne

-

-

-

✔

Opcia

✔

WEINMANN montážne stoly

Typy montážnych stolov

Množstvo funkcií, dokonca aj v základnej verzii
Dokonca aj pri inštalovaných štandardných funkciách montážnych stolov BUILDTEQ obsahujú množstvo užitočných detailov,
ktoré zjednodušujú každodenný pracovný život. Stabilný dizajn znamená, že je možné spracovať aj ťažké a zložité prvky. Stoly
vybavené štandardnými vlastnosťami sa dajú použiť na výrobu prvkov s hmotnosťou do 3,5 t.

C-PowerTec upínacie prvky

Dva upínacie okruhy

Automatické upnutie pomocou prvkou znamená, že elementy sa

Umožňuje súčasnú výrobu dvoch elementov na jednom pracovnom

dajú vyrábať ľahšie a rýchlejšie.

stole.

· Znížené výrobné časy: opláštenie a nosníky sú upnuté bez

· Samostatné upínacie obvody znamenajú, že môžu byť upnuté dva

· Rôzne prvky: pneumatické upínacie prvky s predĺžením umožňujú

· K dispozícii pre montážne stoly od dĺžky 10m

medzery a môžu byť okamžite spojené pomocou klincov

výrobu elementov do šírky 3,8 m pre použitie v komerčnej
výstavbe.

elementy

· Vysoká kvalita: presná horizontálna poloha je zaručená, dokonca
aj pri úplnom rozšírení

X zarážka s dorazovým kolíkom

Pevné protišmykové opláštenie

Elementy môžu byť zarovnané v správnom uhle pomocou X zarážky.

Poskytuje vysokú úroveň bezpečnosti práce vďaka nekĺzavému

·

povrchu.

Presná montáž na stavenisku vďaka presnému nastaveniu v uhle
90 °

·
· Rôzne polohy kolíkov je možné dosiahnuť vďaka upínaciemu
Pozinkovaný dorazový čap 60 mm
prípravku s otvormi.

· Plášť vyrobený z vodovzdornej lepenej fenolovej preglejky
· Štandardné vybavenie pre stoly BUILDTEQ, s výnimkou
BULDTEQ A-300
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BUILDTEQ A-300

BUILDTEQ A-300 vlastnoručne zostavený stôl
— jednoduché riešenie
Samostatný stôla BUILDTEQ A-300 je ideálnym riešením - WEINMANN poskytuje technológiu a vy si postavíte stôl. Tento
vysokokvalitný systém je jednoduchý a stôl môžete dať rýchlo dohromady S BUILDTEQ A-300 máte aj univerzálny nástroj na
výrobu stien, stropov a stropov.

Možnosti praktických využití
· Univerzálne použitie pre konštrukciu drevených rámov
· Dôsledná a vysoká kvalita je zaručená
· Cenovo efektívne vstupné riešenie vďaka vlastnej montáži
· Možnosť rozšírenia modulmi na stolársky stôl alebo kombinovať s
multifunkčným mostom

WEINMANN montážne stoly

BUILDTEQ A-300

Vysokokvalitné vybavenie

· C-PowerTec upínacie prvky
· presné uhlové upínanie
· Zahŕňa pneumatické systémy pre

centrálny prívod vzduchu a ovládanie
upínacích prvkov C-PowerTec

· Inštalačné prvky na pripojenie k
ovládaniu stola

· Podrobné pokyny pre montáž

C-PowerTec upínacie prvky

Presné uhlové upínanie

Opcia: jednotka pre upnutie striech a podláh

Zahŕňa pneumatické systémy pre
centrálny prívod vzduchu a ovládanie
upínacích prvkov C-PowerTec
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BUILDTEQ A-500 / A-530

BUILDTEQ A-500/A-530 montážne stoly —
pre univerzálne použitie
Tieto montážne stoly sú ideálne pre výrobu stien, štítov, strešných a stropných prvkov, ako aj priečok a strešných vikierov.
Integrovaná technológia zaručuje vysokú rozmerovú a uhlovú presnosť. Dostupné opcie (viď strany 18-19). Môžu byť pridanie
ďalšie zariadenia do stolov, a tým ich prispôsobiť tak, aby dokonale vyhovovali vašim požiadavkám.

BUILDTEQ A-500

BUILDTEQ A-530

Montážny stôl-ideálny pre

Montážny sôtl –

drevené rámové konštrukcie

jednoduché naklápanie

· Automatický upínací systém
· X a Y stop

· Integrovaná hydraulika
· Voliteľný vyrážač elementov

WEINMANN montážne stoly

BUILDTEQ A-500 / A -530

Upínací systém

Integrovaná hydraulika

Umožňuje rýchle a jednoduché opracovanie rámov

Automatické naklonenie vďaka integrovanej hydraulike: smontážny
stôl sa automaticky nakloní, aby sa elementy otočili. Pomocou
halového žeriavu môže byť prvok posunutý, otočený a opäť
nasadený.

X a Y stop

Vyhadzovač

Umožňuje zarovnanie v správnych uhloch.

Možnosť pre otočenie elementu strechy/podlahy: integrovaný
vyrážač pneumaticky vytlačí element mimo upínacie prvky počas
otáčania
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BUILDTEQ A-550 / A-570

BUILDTEQ A-550/A-570 montážny stôl —
viac možností
Aj pri štandardnom vybavení ponúka BUILDTEQ A-550 viac možností ako iné stroje. Vďaka integrovanému podvozku a
hydraulickému nakláňaniu je tento stôl ideálny na použitie ako otočný stôl. BUILDTEQ A-570 môže byť konfigurovaný tak, aby
spĺňal individuálne požiadavky, a preto je ideálny pre všestranné použitie.

BUILDTEQ A-550

BUILDTEQ A-570

montážny stôl –

montážny stôl s individuálnou

hydraulický systém a podvozok

konfiguráciou

· Hydraulický systém umožňuje

Vzhľadom na to, že môže byť

automatické naklápanie a

nakonfigurovaný tak, aby spĺňal

otáčanie

špecifické požiadavky zákazníka,

· Integrovaný podvozok pre
pozdĺžny posun stola

BUILDTEQ A-570 ponúka aj ďalšie
možnosti (viď strany 18-19):

· Integrovaný vyrážač elementov
· Hydraulický náklon a otočenie
· Podvozok umožňuje pozdĺžny a
priečny pohyb stola

WEINMANN montážne stoly

BUILDTEQ A-550 / A-570

Hydraulický systém

Vyrážač elementov

Automatické naklonenie a otočenie.

Integrovaný pneumaticky vyhadzovač vytlačí prvok z upínacích
jednotiek počas otáčania.

Podvozok pre pozdĺžny smer

Podvozok pre priečny smer

Rôzne možnosti polohovania a transport elementov.

Vlastné kombinácie viacerých montážnych stolov na vytvorenie
jednej výrobnej linky.
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možnosti

Voliteľné funkcie pre sériu BUILDTEQ
Motážne stoly môžu byť rozšírené na modulárnej báze pomocou dostupných možností. Moduly sa dajú vybrať individuálne v
závislosti od účelu a požiadaviek zákazníka.

Upnutie striech/stropov

· Strešné nosníky alebo stropné nosníky
sú vložené do otvorených svoriek a

pripevnené. Keď je ventil ručnej páky
zatvorený, nosníky sú správne zarovnané
a upnuté. Dokonca aj mierne ohyby sú
opravené. Bod zastavenia je definovaný
samostatne pre každý zväzok, čo
umožňuje dosiahnuť vysoký stupeň
rozmerovej presnosti bez ohľadu na
rozmery jednotlivých nosníkov.

· Každá nosník je upevnený samostatne
· Upínacie páry je možné upevniť
kdekoľvek na nosníku

· Presné polohovanie pomocou meracích
pások a ukazovateľov

· Voliteľné: jednotlivé strešné / stropné

svorky alebo balenie strešnej / stropnej
svorky (12 kusov)

Meracia páska

Zobrazenie uhla sklonu

Pneumatické a elektrické pripojenie

Pomoc na lepšie umiestnenie dreva alebo

Displej s rozdelením stupňov pre presné

Pripojenie pre ručné náradie.

upínacích zariadení.

nastavenie požadovaného naklonenia.

· Stabilná oceľová meracia páska
· K dispozícii v pozdĺžnom alebo priečnom

· Špeciálne prispôsobené na výrobu

smere

vikierov

· Nie je možné pre BUILDTEQ A-300

· Pripojenia sú namontované na pozdĺžnej
strane stola

WEINMANN montážne stoly

možnosti

Kontinuálne X stop.
Umožňuje presné vyrovnanie prvkov
strechy a stropu.

· Univerzálne zarovnanie do 3.2-m
· Vhodné pre rôzne použitie rozmerov

Univerzálne upnutie

Druhý X stop

Na upínanie hornej a spodnej dosky,
rovnako ako trámov, a diagonálnych štítov.

Pre súčasné zarovnanie dvoch prvkov.

·

Univerzálne svorky je možné umiestniť
kdekoľvek na stôl podľa individuálnych
požiadaviek

· Pneumatické upínacie valce sú

umiestnené tak, aby sa dali otáčať

· rozsah otáčania: +/- 45°

· Paralelná výroba na dvoch elementoch
· Dva upínacie obvody umožňujú výrobu

dvoch prvkov na jednom montážnom
stole. Oba prvky sú zarovnané súčasne
s druhým X stop prvkom.

Rôzne dĺžky kolíkov, ako aj výškovo
nastaviteľné čapy
Široká škála možností a variant vďaka
dostupnosti rôznych kolíkov.

· Vhodné pre rôzne hrúbky prvkov
· Zastavovacie kolíky pre bezpečné
otáčanie

· Zastavovacie kolíky pre správne
zarovnanie
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Butterfly preklápací stôl —
ptočenie jedným pohybom
Preklopné stoly WEINMANN Butterfly ponúkajú ideálne riešenie pre manévrovanie s vašimi elementami. Dva montážne stoly
sa pohybujú tak, že keď sa nakláňajú, sú navzájom proti sebe a element sa prenáša z prvého stola (stôl podávač) na druhý stôl
(prijímacia stôl). Dva montážne stoly sa používajú na celú operáciu otáčania; žiadny halový žeriav nie je potrebný. Tento proces
výrazne zvyšuje úroveň bezpečnosti práce a znižuje riziko poškodenia elementu. Tento proces zvyšuje produktivitu, pretože
práca sa môže uskutočniť na obidvoch montážnych stoloch paralelne.

WEINMANN Montážne stoly | Butterfly preklopný stôl

Vyrábajte uzavreté prvky ľahko a
efektívne
Rámová konštrukcia je uložená na
vstupný stôl predtým, ako je opracovaná.
Konštrukcia je potom opláštená a zaistená.
Hydraulický systém zabezpečí, že
montážny stôl je možné nakloniť, aby sa
mohol premiestniť element na prijímací stôl.
Prijímací stôl má podvozok a pohybuje sa
paralelne s preberacím stolom. Prijímací
stôl sa nakláňa oproti podávaciemu a
preberá element. Po operácii otáčania sa
vytvoria inštalatérske,elektroinštalačné
otvory a vloží sa izolácia . Druhá strana
prvku je potom zatvorená a zaistená. Len
s dvomi osobami sa dá dosiahnuť kapacita
až 30 domov za rok.

Rýchle a bezpečné
preklápanie
· Rýchly otáčací proces- počas
90 sekúnd

· Bezpečné preklopenie, ktoré
chráni element , bez potreby
halového žeriavu

· Ergonimické pracovisko vďaka
krátkym vzdialenostiam a
optimálnym výškam

· Zjednodušené ovládanie
· Optimalizácia priestoru
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Paralelné otáčacie stoly
V tomto systéme má vstupný stôl podvozok s pohybom v priečnom smere, čo umožňuje paralelný pohyb do rôznych polôh.
Poloha montážneho stoly môže byť nastavená tak, aby zamestnanci mali dostatok priestoru na prácu na oboch stoloch.
Paralelný pohyb tiež znamená, že je možné otočiť prvky rôznych hrúbok. Inštalované snímače určujú príslušnú polohu pre
operáciu otáčania k stolu. Paralelný otočný stôl butterfly potrebuje priestor 12 x 7 m pre výrobu 12-m prvkov.

Paralelný
butterfly naklápací stôl

Pozdĺžny/priečny
butterfly naklápací stôl

Základné riešenie

Rozšíriteľný a prispôsobivý

Hydraulické otočné zariadenie

x

x

Celoplošné opláštenie

x

x

Podvozok s priečnym pohybom

x

x

Kombinácia priečneho a pozdĺžneho
posuvu

-

x

Možno rozšíriť o multifunkčný most

-

x

Individuálna konfigurácia

-

x

cca 100 m²

cca. 153 m²

Priestor potrebný pre 12m stoly

WEINMANN montážne stoly | Butterfly naklápací stôl

Pozdĺžny/ priečny butterfly naklápací stôl —
Rozšíriteľný a prispôsobivý
Na pozdĺžnych / priečnych otočných stoloch butterfly sú namontované podvozky pre pohyb v pozdĺžnom smere. Obidva
montážne stoly sú umiestnené v jednej línii a môžu sa podľa potreby presunúť do zodpovedajúcej polohy. Stôl pre montáž
sa pohybuje v pozdĺžnom smere a prijímací stôl sa pohybuje v priečnom smere. Tento systém je vhodný na kombináciu s
multifunkčným mostom a môže sa preto neskôr rozšíriť, aby vytvoril kompaktný systém. Definovaná výrobná postupnosť
optimalizuje logistiku materiálov a zvyšuje produktivitu.

Paralelný
butterfly naklápací stôl
Odovzdávací
stôl
BUILDTEQ A-530

Preberací stôl

Odovzdávací
stôl

x

Preberací stôl

x

BUILDTEQ A-550
BUILDTEQ A-570

Pozdĺžny/priečny
butterfly naklápací stôl

x
x

x

BUILDTEQ R-530

x

MOVETEQ R-330

x

MOVETEQ P-700

x

x

x

x
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Industry stoly

Industry stoly pre výrobu
Stoly MOVETEQ sú skutočne všestranné súčasti výrobnej linky a preberajú úlohy, ako sú otáčanie prvkov, zarovnávanie prvkov
v správnom uhle, zabezpečujú bezpečné opláštenie a opracovanie, sú prepravné a naklápacie a prvky na skladovanie. Stôl
BUILDTEQ F-500 umožňuje najmä výrobu strešných a stropných prvkov v čo najkratšom čase as najvyššou presnosťou.

Zákaznícke riešenie

Efektívne výrobné procesy

Všestranné možnosti využitia

· Individuálne upraviteľné podľa rôznych

· Vysoká produktivita vďaka

· Môže sa kedykoľvek rozšíriť, aby

· Riešenie s nízkou údržbou zaisťuje

· Automatické zarovnávanie elementov
· Funkcia hydraulického naklápania pre

výrobných situácií

sa zvýšila kapacita alebo stupeň
automatizácie

· Môžu byť integrované do ľubovoľnej

výrobnej linky vďaka prispôsobivým
rozhraniam

automatizovaným procesom
spoľahlivosť procesu

· Vďaka vysokej úrovne kvality je možné
prepravovať elementy bez poškodenia

· Vysoký výstupný cyklus vďaka krátkym
cyklom

inštaláciu okien, skladovanie alebo
otáčanie

· Zlepšená logistika vďaka individuálnym
dopravným systémom - prvky sa
môžu pohybovať priečne a pozdĺžne

WEINMANN montážne stoly

Industry stoly

Vieme Vám poskytnúť správny stôl pre vaše požiadavky:

Max. dĺžka
elementov (m)
Šírka elementov (m)

Ručný transport
elementov

BUILDTEQ F-500

MOVETEQ W-100

MOVETEQ P-300

MOVETEQ P-500

MOVETEQ P-700

Špecialista pre
stropy a strechy

Pracovná a
odkladacia
stanica

Ručný transport

Automatický
transport a
upínanie

Flexibilné a
prispôsobiteľné
vybavenie

6 / 8 / 10 / 12

6 / 12

6 / 8 / 10 / 12

1.2 - 3.2
opcia 3.8

0.6 - 2.6
opcia: 3.0
-

Automatický
transport elementov

✔

-

Pneumatické
upnutie lementov

–

opcia

✔

opcia

opcia

✔

Otočné zariadenie

opcia

-

opcia

Vozík

opcia

-

opcia

Celoplošné opláštenie

✔

-

-

-

opcia
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BUILDTEQ F-500

BUILDTEQ F-500 stôl pre strechy a stropy —
Špecialista na strešné a stropné elementy
BUILDTEQ F-500 umožňuje rýchlo a ľahko vyrobiť strešné a stropné prvky. Pomocou NC-riadeného upínacieho systému sa
polohy nosníkov automaticky zadajú na základe CAD údajov a nosníky sa upnú. Ak je stôl integrovaný do výrobnej linky, môžu
byť prvky prepravované, naklonené a otočené. Plnoautomatický proces nastavenia pre stôl sa vykonáva iba v neproduktívnom
čase, čo znamená, že nie je čakacia doba. BUILDTEQ F-500 umožňuje správne zostavenie pre obdĺžnikové strešné a stropné
prvky v čo najkratšom čase.

Prednosti
· Vysoká úroveň produktivity - plne automatizované nastavenie stoly znamená
značné úspory času

· Prvky majú veľmi presné rozmery, pretože upínacie systémy určujú presné
polohy nosníkov v kombinácii s osami NC

· Ideálne pre výrobu typizovaných elementov: pôdorys nosníkov sa nemusí
kalibrovať

· Možnosť viacerých opracovaní: na jednom stole je možné spracovať viacero
prvkov

· Bezpečnosť práce vďaka protišmykovému povrchu

WEINMANN montážne stoly

BUILDTEQ F-500

Štandardné funkcie

NC-ovládaný upínací systém

X stop

Optimalizácia upínania

Možnosť plne automatického upínania a
zarovnávanie nosníkov.

Výroba obdĺžnikových prvkov s X.stop.

NC-ovládaný upínací systém optimalizáciou
upínania

· Umožňuje synchronické nastavenie

· Až 6 individuálnych nosníkov môže byť

upínacích párov, aby sa zabezpečilo
zaistenie nosníkov v najkratšom možnom
čase

upnutých

· Prispôsobené pre nosníky šírky 50-170 mm
· NC osi zabezpečujú presné umiestnenie
nosníkov

Options

Opcia: hydraulické naklápanie

Opcia: integrovaný vyrážač elementov

Opcia: pozdĺžny/priečny podvozok

Pre naklopenie a otočenie elementov

Element je pneumaticky vytlačený mimo
upínacích prvkov počas procesu otáčania.

Podvozok s pozdĺžnym/priečnym pohybom
umožňuje zapojenie stolov do výrobnej
linky

Software a ovládanie technológie
Softvér wupWorks 3 automaticky konvertuje súbory WUP vytvorené v CAD programe do CNC
programov. Príslušné údaje sa graficky zobrazujú ako 3D model. Softvérové balíky wupWorks
AV a wupEditor optimalizujú proces prípravy práce. Diagnostický systém woodScout
umožňuje systematické odstraňovanie problémov a zvyšuje použitie strojov. Je možné použiť
Softvérový modul MMR Basic, Professional a Office. BUILDTEQ F-500 je taktiež pripravený na
tapio.
Celý upínací systém sa aktivuje automaticky pomocou systému Homatic PLC PC23Li.
Jednotky riadené NC zaisťujú a osadzujú do osi a upínacie páry plne automaticky.
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MOVETEQ P-300

MOVETEQ P-300 stoly pre elementy —
Vstupné riešenie pre industriálnu produkciu
Stôl MOVETEQ P-300 je ideálny pre firmy vstupujúce do sveta priemyselnej výroby a použíiteľné sa na prepravu, upínanie a
vyrovnávanie elementov. Je možné prepravovať vonkajšie a vnútorné steny, ako aj strešné a stropné prvky, ktoré boli opláštené z
jednej strany. V pozdĺžnom smere sa prvky prenášajú manuálne pomocou valčekových pásov.

X stop môže byť pneumaticky spúšťaný
Elementy sú zarovnané v správnom uhle.

Opcia: hlavná svorka ovládaná pneumaticky

Preprava pomocou valčekových pásov

Prvok je zarovnaný a upevnený na svojom mieste tak, aby opláštenie mohlo byť pripevnené a

Valčekové pásy sú používané na pozdĺžnu

zaistené napríklad multifunkčným mostom.

prepravu elementov.

WEINMANN montážne stoly

MOVETEQ P-500

MOVETEQ P-500 stoly pre elementy —
Automatické upínanie a transport
Tento stôl je ideálny na použitie ako pracovná stanica vo výrobných linkách a na prepravu, vyrovnanie a upnutie rôznych prvkov.
Pre MOVETEQ P-500 sa na pozdĺžny transport používajú motorové dopravníky.

Motorizovaný transport elementov

Pohyblivý Y stop

Automatická detekcia elementu na X stop

Dopravné systémy na spodnej časti stola.

Vytvorenie prvku na nulovom okraji.

Vstupný transport je spomalený aby
nedošlo k poškodeniu elementu počas
opracovanie

X stop môže byť zasúvaný pneumaticky

Opcia: nanášanie omietky

Opcia: hlavná pneumatická jednotka

Elementy sú zarovnané v správnom uhle.

Gumové valčeky, špeciálne navrhnuté na
výrobu prvkov s omietkou, sú namontované
na vstupnej strane stola.

Elementy sú zarovnané a zafixované na
mieste kedy môže byť element opláštený a
zaistený.
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MOVETEQ P-700

MOVETEQ P-700 stoly pre elementy —
Flexibilné a prispôsobivé
Stôl MOVETEQ P-700 môže byť konfigurovaný tak, aby spĺňal individuálne požiadavky, a preto ho možno flexibilne použiť pre
širokú škálu opracovania. Vďaka svojej ponuke možností a vybavenia môže byť tento stôl použitý s vysokou mierou flexibility na
splnenie požiadaviek špecifických pre zákazníka. Podvozky a dopravné systémy v pozdĺžnom a priečnom smere znamenajú, že
prvky môžu byť prepravované do rôznych výrobných liniek.

Prednosti
· Individálne vybavenie pre požiadavky zákazníka
· Pri modulárnom prevedení môže byť kedykoľvek prispôsobený a rozšírený
· Integrácia do ľubovoľnej výrobnej linky v dôsledku upravených rozhraní
· Zvýšená produktivita vďaka vysokej automatizácii
· Vylepšený logistický a pracovný proces

WEINMANN montážne stoly

MOVETEQ P-700

Široká škála funkcií

Pneumatická upínacia jednotka

Zastavovací systém
Elementy sú zarovnané do správnch uhlov.

Transportný systém

Spodnú upnutie dosky v smere Y

NC-ovládané zarovnávanie nosníkov v

Podvozok pre priečny/pozdĺžny posuv

Otvorené elementy je možné bezpečne
upnúť bez ohľadu na výšku steny. Toto si
nevyžaduje dodatočnú inštaláciu.

smere X

Automatizovaný proces zjednodušuje
logistiku.

Upínací systém v smere X pre prvý
nosník

Pevné protišmykové opláštenie

Funkcia hydraulického naklápania

Vysoký level pracovnej ochrany vďaka

Prvky je možné bezpečne odstrániť a

prosišmykovému oplášteniu.

otočiť.

Elementy môžu byť zarovnané a upnuté
automaticky.

Elementy sú presne zarovnané v smere X.

Zabezpečuje vysokú presnosť.

Elementy môžu byť prepravované v oboch
smeroch-priečne/pozdĺžne.
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MOVETEQ W-100

MOVETEQ W-100 Stôl pre element —
Pracovný a odkladací stôl
MOVETEQ W-100 je optimálny doplnok k výrobnému systému a používa sa ako stanica pre manuálne dokončenie a odkladanie.
Prvky sa prepravujú pozdĺžne a v závislosti od vybavenia sú vyrovnané a upnuté na stôl pre ďalšie spracovanie. Tento stôl je
ideálny pre použitie v rozmedzí 2x4 ", ako aj na výrobu ľahších prvkov.

Prednosti
· Otvorený dizajn zaisťuje optimálnu

dostupnosť pre prácu na všetkých
prvkoch

· Potreba malého priestoru umožňuje
ľahké umiestnenie vo výrobnej hale

· Zákazníci môžu vykonať
Presné koľajové vedenie

Integrované valce

Na manuálne nastavenie šírky.

Zabezpečte ľahký transport prvkov v
pozdĺžnom smere.

Opcia: sťahovacie zastavenia

Opcia: kontinuálne zastavenie na

uľahčujú zarovnanie prvkov.

spodnej a hornej doske
Pre ručné upnutie.

svojpomocne

inštaláciu

WEINMANN montážne stoly

ovládanie technológie

Ovládanie technológie
Stoly MOVETEQ a BUILDTEQ F-500 sú vybavené špeciálnymi koncepciami riadenia, ktoré umožňujú automatické ovládanie
svoriek, zarážok, podvozku, hydrauliky, ako aj otáčania a prepravy. Keď sú stoly používajú vo výrobných linkách, sú plne
prepojené.

Rôzne prevádzkové koncepty / systémy

Lokálny ovládací panel
S kompletným ovládacím systémom.

Prídavný ovládací panel (flexibilne
pripojené k stolu)
Ovládací systém je integrovaný v stole.

Ovládací systém pre paralelené
butterfly naklápacie stoly

· Fixný ovládací spodný panel pre X stop
· Dva pohyblivé ovládacie panely na stoly
pre operáciu otáčania

Ovládací systém pre pozdĺžny/priečny
butterfly nakplápací stôl

·
· Prídavný decentralizovaný ovládací panel

Pevný ovládací panel v výhľadom na stoly
pre ovládanie funkcií pohybu

·

Dva pohyblivé ovládacie panely pre
otáčacie operácie

S wupWorks 3 software
CAD dáta môžu byť plne automaticky
modifikované v CNC rogramoch

Ovládací systém pre výrobnú linku

· Pre výrobné linky s maximálnym

počtom šiestich stolov a komplexnými
požiadavkami

·
· Možnosť pripojenia dátových záznamov
· Všetky štandardné funkcie ako svorka,
Odlišné ovládacie skupiny sú možné

zarážka, podvozok, hydraulika, otáčanie a
transport, môžu byť ovládané

· Rozšírené možnosti diagnostiky: vlastná
diaľková diagnostika

· tapio-ready

Prednosti
· Všetky stroje sú prepojené, čo
zjednodušuje prevádzku

· Bezpečnostné systémy sú

tiež prepojené a zabezpečujú
mimoriadne bezpečné pracovné
prostredie

· Ovládanie otáčania a pohybu stolov
· Funkčné sekvencie sú
automatizované a všetky funkcie je
možné ovládať aj samostatne

· Ovládajte rovnosť vo všetkých

tabuľkách a ďalších produktoch
WEINMANN

· Je možná štandardná online
diaľková diagnostika
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Technické údaje

Technické údaje pre tesárske stoly
ROZMERY STOLA

BUILDTEQ A-300

BUILDTEQ A-500

7.2 / 8.3 / 10.1 / 12.1

1

Dĺžka (m)

2

Šírka (m)

3

Pracovná výška (m)

špecifikuje zákazník

BUILDTEQ A-530

BUILDTEQ A-550

BUILDTEQ A-570

6.2 / 8.2 / 10.2 / 12.2

špecifikuje zákazník

3

špecifikuje zákazník

0.7

špecifikuje zákazník

Upínací rozsah (m)

0.4 - 3.8

špecifikuje zákazník

Rozsah opláštenia (m)

0.4 - 2.6

špecifikuje zákazník

5 / 5.5 / 6 / 6.5

špecifikuje zákazník

Približná hmotnosť (t)

ROZMERY PRODUKTU

Min. dĺžka elementu (m)
Max. dĺžka elementu (m)

0.6 / 0.7 / 0.8 / 1

BUILDTEQ A-300

BUILDTEQ A-500

BUILDTEQ A-530

BUILDTEQ A-550

variabilná

2

7 / 8 / 10 / 12

6 / 8 / 10 / 12

Min. šírka elementu (m)

0.4

Max. šírka elementu (m)

3.8

Max. hmotnosť elementu (t)

3.5

BUILDTEQ A-550

2

BUILDTEQ A-570

3

1
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Technické údaje

Technické údaje pre montážne stoly
ROZMERY STOLA

BUILDTEQ F-500

MOVETEQ W-100

MOVETEQ P-300

MOVETEQ P-500

1

Dĺžka (m)

6.2 / 8.2 / 10.2 / 12.2

6.1 / 12.1

6.2 / 8.2 / 10.2 / 12.2

2.

Šírka (m)

3

3.6

3.4

3

Pracovná výška(m)

Rozsah upnutia (m)

MOVETEQ P-700

0.7
0.6 - 2.6
s možnosťou do 3

1.6 - 3.2
s možnosťou do 3.8

Rozsah opláštenia (m)

do 3

-

-

-

opcia

približná hmotnosť (t)

5.5 / 6 / 6.5 / 7

1.4 / 2.8

1 / 1.5 / 2 / 2.5

1.5 / 2 / 2.5 / 3

špecifikuje zákazník

BUILDTEQ F-500

MOVETEQ W-100

MOVETEQ P-300

2

1.2

ROZMERY
PRODUKTU
Min. dĺžka elementu (m)
Max. dĺžka elementu (m)

1.2 -3.2
s možnosťou do 3.8

MOVETEQ P-500

2
6 / 8 / 10 / 12

Min. šírka elementu (m)

0.6

1.6

1.2

Max. šírka elementu (m)

3

3.2

3.2
opcia do 3.8

3.5

1.5

3.5

Max. hmotnosť elementu (t)

3

MOVETEQ P-700

1
2

MOVETEQ P-700
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Možnosti konfigurácie

Možnosti konfigurácie
Výber je na Vás. Dostupné konfigurácie poskytujú širokú škálu možností prispôsobenia montážnych stolov vašim výrobným
požiadavkám. Nižšie uvedená tabuľka obsahuje prehľad možností, ktoré sú k dispozícii pre príslušné typy strojov

BUILDTEQ A-300

BUILDTEQ A-500

BUILDTEQ A-530

BUILDTEQ A-550

4/5/6/7

5/7/8/9

5/7/8/9

5/7/8/9

Sila upínania na valec, pneumatická (N)

750

750

750

750

X stop

✔

Opcia

Opcia

Opcia

X stop ako predĺženie

Opcia

Opcia

Opcia

Opcia

Druhý X stop s klinom

Opcia

Opcia

Opcia

Opcia

vyšpecifikuje zákazník

✔

✔

✔

Opcia

✔

✔

Počet upínacích vylcov

Zaťahovací X stop
Opláštenie
Funkcia nakplápania (hydraulicky)
Podvozok (pozdĺžny/priečny)
2 upínacie okruhy

✔
✔

✔

✔

✔

upnutie pre strop/strechu

Opcia

Opcia

Opcia

Opcia

Univerzálne pneumatické upnutie

Opcia

Opcia

Opcia

Opcia

Dodatočný C-PowerTec

Opcia
Opcia

Opcia

Opcia

Opcia

Opcia

Hlavné upnutie pneumatické
Zarovnanie nosníkov v smere X
Spodné upnutie platne
Dopravné systémy, ktoré možno zdvihnúť
(pozdĺžne/priečne)
Pozdĺžny posuv pomocou valčekového
dopravníku
Pozdĺžna prepravka pomocou kĺbového
dopravníka
Zobrazenie naklonenia

WEINMANN Multifunktionsbrücken WALLTEQ

BUILDTEQ A-570

BUILDTEQ F-500

5/7/8/9

18 / 24

MOVETEQ W-100

750

Konfigurationsmöglichkeiten

MOVETEQ P-300

MOVETEQ P-500

MOVETEQ P-700

6/7/8/9

6/7/8/9

6/7/8/9

750

750

750

Opcia

✔

✔

✔

✔

Opcia

✔

Opcia

Opcia

Opcia

Opcia

✔

✔

✔

Opcia

Opcia

✔

✔

Opcia

Opcia

Opcia

Opcia

Opcia

Opcia

Opcia

✔

✔

Opcia
Opcia
Opcia
Opcia

Opcia

Opcia
Opcia
Opcia
Opcia

✔

Opcia

✔
✔

Opcia

Opcia
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LifeCycleService

Optimálny servis a individuálne poradenstvo sú zahrnuté

časom a rýchlym riešeniam pre klientov vám zabezpečujeme

už v kúpe našich strojov. Poskytujeme vám podporu

vysokú disponibilitu a ekonomickú produkciu – a to počas

prostredníctvom servisných inovácií a produktov, ktoré sú

celého životného cyklu vášho stroja.

optimalizované na vaše požiadavky. Vďaka krátkym reakčným

TELESERVICE

SPARE PART SERVICE

MODERNIZÁCIA

· Horúca linka ponúka prostredníctvom

(SERVIS S NÁHRADNÝMI DIELMI)

· Dbajte na aktuálnosť svojho strojového

vyškolených odborníkov teleservisu
podporu v súvislosti s ovládaním,
mechanikou a procesnou technikou.
Vďaka tomu je o 90 % menej servisných
zásahov na mieste a rýchlejšie dostupné
riešenia pre vás!

· Aplikácia ServiceBoard pomáha riešiť

úlohy rýchlo, jednoducho a konkrétne. To
umožňuje mobilná živá videodiagnostika,
automatické zasielanie servisných
dopytov alebo online katalóg náhradných
dielov eParts.

· Vysoká dostupnosť dielov a rýchla
dodávka.

· Zabezpečenie kvality vďaka

preddefinovaným súpravám náhradných
dielov a dielov podliehajúcich
opotrebeniu.

· 24 h online identifikácia náhradných

parku a zvyšujte svoju produktivitu
a kvalitu produktov. Takto sa už dnes
prispôsobíte budúcim požiadavkám na
produkty!

· Podporíme vás aktualizáciami,

modernizáciami, individuálnym
poradenstvom a vývojom

dielov a zadávanie dopytov na www.
eParts.de alebo ešte rýchlejšie
a pohodlnejšie objednávanie v novom
internetovom obchode HOMAG
Webshop eCommerce.

DIGITAL SERVICES

SOFTVÉR

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

· ISN (intelliServiceNet) – nové riešenie

· Telefonická podpora a poradenstvo

· Zvyšovanie disponibility stroja a kvality

TeleService budúcnosti! Rýchle
obnovenie výroby vďaka širokému
prístupu zamestnancov TeleService k
relevantným fyzikálnym údajom.

·

Aplikácia intelliAdvice – vám ponúka
pomocníka na svojpomoc. Z kombinácie
našich skúseností a dostupných údajov
o stroji vyplynú preventívne návrhy riešení
novej aplikácie.

prostredníctvom softvérovej podpory.

· Dodatočné zosieťovanie vášho strojového
parku s inteligentnými softvérovými
riešeniami od konštruovania až po
výrobu.

produktov prostredníctvom osvedčeného
servisného personálu.

· Pravidelné prekontrolovanie

prostredníctvom údržby/kontroly zaisťuje
tú najvyššiu kvalitu vašich produktov.

· Minimalizovanie prestojov v dôsledku

nepredvídateľných porúch vďaka vysokej
disponibilite našich technikov.

Je vám k dispozícii viac ako...

1 350

servisných pracovníkov po celom svete

o 90 %

menej zásahov na mieste vďaka
úspešnému teleservisu
ŠKOLENIA

· Pomocou exaktných školení

prispôsobených vašim potrebám dokážu
vaši operátori optimálne obsluhovať stroje
WEINMANN a vykonávať na nich údržbu.

· Dostanete s tým spojené a pre každého
zákazníka špecifické školiace podklady
s cvičeniami overenými v praxi.

·

Online školenia a webináre. Učenie bez
potreby cestovania. So školiteľom sa
stretnete v digitálnej učebni.

5 000

zákazníkov na školeniach/rok

150 000

strojov elektronicky zdokumentovaných
na stránke eParts v 28 jazykoch

WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH

YOUR SOLUTION

Obrázky môžu zobrazovať možnosti a nie sú záväzné pre objednávky. Predmet zmeny. Od 12/ 2020.

info@weinmann-partner.de
www.homag.com/weinmann

