
Seria Conturex

Nowa technologia produkcji
Kompletna obróbka bez przestojów
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Z WEINIGIEM w przyszłość:
Conturex zmienia sposób obróbki elementów

WEINIG AG jest miejscem gdzie powstaje zaawansowana technolo-

gia w obróbce drewna litego. Najnowsza technologia produkcji nazy-

wa się „Conturex“ i oznacza kompletną obróbkę, nawet skompliko-

wanych elementów. Piłowanie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie

wszystkich konturów! Wykonujecie Wasze elementy w kilku etapach

obróbczych w jednym zamocowaniu na jednej maszynie. Dwa agre-

gaty obróbcze pracują zespołowo i oszczędzają wyjątkowo dużo

czasu. Dwa magazynki narzędziowe, uzbrojone we wszystkie kon-

ieczne narzędzia zapewniają pracę bez przerw na przezbrajanie.

Conturex –
Decydujące korzyści względem elastycz-

ności i nowych segmentów rynku:

• kompletna obróbka nawet skompliko-

wanych elementów za pomocą dwóch

agregatów obróbczych

• precyzyjne mocowanie elementów za

pomocą stołu z łapami WEINIG Power-

Grip

• obróbka elementów o małych i 

wąskich wymiarach bez czasów 

przezbrajania

• łatwe pobieranie danych

• produkcja „just-in-time“

• wysoka dokładność wymiarowa

• idealna powierzchnia i najwyższa 

jakość

• optymalna ergonomia i przyjazność

obsługi
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Wymagania wciąż rosną. Codziennie musicie wykonywać różne zle-

cenia stawiać czoła wymaganiom rynku. Naszą odpowiedzią jest

Conturex. Przenosicie po prostu dane konstrukcyjne Waszych ele-

mentów do oprogramowania Conturex i dostarczacie to, czego

wymaga rynek. Produkować możecie elementy o różnych konturach

i w każdej ilości absolutnie bez przestojów. Dzięki temu zdobywacie

nowe segmenty rynku i przy okazji racjonalizujecie produkcję.

Conturex oznacza: przyjęcie zlecenia – produkcja – zyski.
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Opatentowany stół z łapami WEINIG PowerGrip:
Mocowanie narzędzi bez przestojów

System mocowania PowerGrip kopiuje funkcję ludzkiej ręki.

PowerGrip gwarantuje również ciągłą precyzję przy przekazywaniu

elementów dzięki dokładnemu i delikatnemu mocowaniu we właści-

wym miejscu. Przynosi to sensacyjne korzyści przy obróbce: 

bezszablonowa i pewna obróbka na dwóch stołach roboczych za

pomocą dwóch agregatów obróbkowych - absolutna dokładność

pozycjonowania i najwyższa jakość. Również przy małych elemen-

tach! Dwa agregaty obróbkowe, dwa magazynki narzędzi – jeden

zespół: podczas dalszej obróbki elementów na drugiej stacji, stacja

pierwsza wymienia narzędzie bez utraty czasu. Technologia produkcji

WEINIGA: sterowanie CNC, bezpieczne i szybkie procesy obróbcze.

Stół z łapami PowerGrip
Dwa stoły z łapami umożliwiają frezo-

wanie każdego konturu na obu stac-

jach. W ten sposób obrabiać można 

element nawet z sześciu stron. Przeka-

zywanie do drugiego stołu, obróbka na

drugiej stacji. W ten sposób wykonuje

Conturex kompletną obróbkę bez utraty

czasu.

Dwa agregaty obróbcze
Podczas gdy jeden agregat pracuje, w

drugim odbywa się wymiana narzędzia.

Przekazywanie elementu z jednego stołu

do drugiego wykorzystywane jest

naturalnie również do wymiany razędzi.

Oba agregaty obróbcze pozwalają na

zastosowanie głowic kątowych.

Conturex_Serie alle Sprachen  20.04.2005  16:08 Uhr  Seite 5



WEINIG Conturex:
Kompletna obróbka – różnorodność elementów, w bardzo 
krótkim czasie
Conturex jest „królem konturów“. Oznacza kompletny program:

piłowanie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie. Kontury każdego ro-

dzaju – kompletna obróbka oszczędzająca czas. Błyskawicznie reago-

wać, produkować z przekonującą jakością. W tym wypadku częsta

zmiana zlecenia oznacza zyski. Conturex oferuje idealne warunki do

szybkiej i elastycznej produkcji przy ciągłych zmianach zleceń. Nawet

przy minimalnej ilości jednego elementu. Magazyny wzorów, ele-

mentów mocujących można zupełnie wyeliminować. Oszczędzacie

miejsce, personel i czas produkując jednocześnie z najwyższą jako-

ścią i dokładnością powierzchni. Conturex jest prosty w obsłudze,

szybki i ergonomiczny.
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Tylko dzięki najlepszym i dokładnie

spasowanym komponentom można 

jako producent maszyn sprostać 

wymaganiom rynku takim jak wysokie

prędkości i idealne powierzchnie. 

WEINIG stawia tylko na liderów rynku:

• cyfrowe sterowanie Siemensa

• cyfrowy pakiet napędowy Siemensa

• Siemens S7 SPS

• ochrony Siemensa

• Beckhoff IPC

• szafy sterownicze Rittal

• Pilz

• Festo

• zasilacze Phoenix

Technologia szaf sterowniczych Conturex
Nasi dostawcy – Wasze korzyści

We współpracy ze związkami zawodo-

wymi branży drzewnej powstała obudo-

wa Conturex. WEINIG ustanowił tu 

nowy standard. Unoszący się pył w 

kabinie zostaje zasysany przez

wewnętrzny odciąg. Wióry i odpady

transportowane są z maszyny za pomo-

cą taśm transportowych. Dzięki obudo-

wie Conturex pył nie wydostaje się 

prawie wcale na zewnątrz. Macie duże

możliwości w wyborze miejsca dla 

Conturexu.

Conturex rozwiązuje problem wiórów i pyłu:
podstawa dla czystej produkcji
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AlphaCAM zapewnia prostą i szybką

obsługę i bezproblemowy przebieg 

produkcji. Oprogramowanie CAD/CAM

zostały wyposażone w opcje specjalne

dla Conturexa. Konstrukcja i programo-

wanie jest wyjątkowo komfortowe. 

Zmiany w elementach lub kolejności

produkcji wykonać można za pomocą

jednego programu. Obróbka symulowa-

na jest w widoku 3D co pozwala na

kontrolę i eliminację błędnych kontu-

rów. Dzięki symulacji skalkulować

można również czas produkcji.

Programowanie Conturex:
Dopasowany system CAD/CAM

Suport agregatu na bazie suportu

krzyżowego połączone są z zaawanso-

wanym technologicznie materiałem 

z betonu polimerowego. Dzięki temu

WEINIG gwarantuje minimalne przenos-

zenie wibracji ze stołu PowerGrip na

narzędzie i odwrotnie. Tylko dzięki 

zastosowaniu takich materiałów osiąg-

niecie maksymalną jakość waszych 

elementów.

High Tech suport agregatu Conturexa:
Silne ramię dla stabilności i precyzyjnej obróbki
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WEINIG oferuje kompletny pakiet:
Odpowiednie otoczenie dla Conturexa.

Nowa koncepcja WEINIGA Conturex zawiera więcej, niż tylko serię

maszyn. Wokół Conturexa oferujemy peryferię, która pasuje jak

system modułów. Od mechanizacji przez magazynki narzędzi do

pomiaru narzędzi. Stanowią kompletne rozwiązania dzięki którym

jesteście wyposażeni do wyzwań przyszłości.

Pomiar narzędzi
Próby i korekty nie są konieczne.

WEINIG oferuje systemy do pomiaru

narzędzi z możliwością przesyłu danych

do maszyny. Mocujecie narzędzie, 

ustawiacie, zapisujecie w pamięci i 

gotowe. Wszystkie dane są automatycz-

nie pobierane przez maszynę i już

można bezbłędnie produkować nawet

jednostkowe elementy.

Magazynki narzędzi
Do każdego agregaty przyporządkowa-

ny jest 18 narzędziowy zmieniacz tale-

rzowy. Dla klientów, którym to nie 

wystarcza oferujemy zewnętrzne maga-

zynki modularne. Uwzględniamy 

również życzenie klientów, jak na

przykład odstęp osi.
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Zastrzegamy zmiany techniczne. Opisy i obrazy w tym prospekcie zawierają również wyposażenie opcjonalne,
które nie są zawarte w standardowej dostawie. Częściowo zdjęto osłony ochronne do fotografowania - 
standard - opcja

standard opcija

Szerokość robocza 25 – 260 mm

Wysokość robocza 10 – 100 mm

Długość robocza 180 –

Inne wymiary

Prędkości posuwu m/min osie główne x,y,z

Suport obrotowy głowic katowych

Oś – C, oś pozycjonująca

Oś – C interpolowana

Automatyczna oś pozycjonująca dla głowic kątowych

Moc agregatu obróbczego S1

Obroty agregatów obróbczych 0 – 18.000 obr./min

Narzędzia obróbcze HSK – F63

Magazyn narzędziowy, ilość miejsc

Maks. średnica narzędzia

Max średnica obrotowa narzędzia (piłka)

Maks. długość narzędzia (od osi wrzeciona)

Max ciężar narzędzia na jedno miejsce w magazynku

Max ciężar magazynku

Zewnętrzne narzędzia modularne

Zintegrowane taśmociągi trocin i odpadów

Obudowa maszyny

Oprogramowanie CAD/CAM AlphaCAM

Możliwość podłączenia obcego oprogramowania

Karta sieciowa

Zdalna diagnoza przez modem/teleserwis

Koncepcje mechanizacji

Conturex 1500, 2250 und 3000

1.500 mm         2.250 mm         3.000 mm

110 /120 /60

10,5 kW

2 x 18

100 mm

330 mm

280 mm

290 mm 

8 kg

100 kg

Tabela poglądowa CONTUREX
Standardy i opcje

Matryca pokazuje najważniejsze różnice między

pojedynczymi modelami. Dokładne informacje spełniające

Wasze wymagania otrzymacie od Waszego eksperta WEINIGA.
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Możesz wiele od nas oczekiwać:
GRUPA WEINIG – Twój partner na przyszłość

Trening
Chcemy abyś mógł możliwie szybko

czerpać maksymalne korzyści ze swojej

inwestycji. Dba o to sprawdzona 

koncepcja treningowa WEINIGA. 

Efektywne szkolenia prowadzone przez

doświadczonych ekspertów WEINIGA

zapewniają, że maszyna dostępna jest

dla ciebie w krótkim czasie z całym 

swoim potencjałem.

WEINIG ExpoCenter
W naszym ExpoCenter pokażemy czego

dokonać może szczytowa technika.

Tu możesz na miejscu zobaczyć nasze

maszyny. 

Kaizen
Organizacja produkcji w firmie WEINIG

oparta jest konsekwentnie i z sukcesem

o metodę Kaizen. W ciągłym procesie

polepszania optymalizowana jest krok

po kroku jakość i wydajność. Twoja 

firma może na tym zyskać: W naszych

seminariach chętnie przekażemy

nasze wieloletnie doświadczenie.

Serwis
Dzięki oddziałom na całym świecie 

oraz dużemu mobilnemu zespołowi

techników gwarantujemy jedyny w 

swoim rodzaju serwis. Szybka dostawa

części zamiennych do każdego miejsca

oraz partnerzy mówiący w Twoim języku

są częścią naszej tradycyjnej obsługi

klienta.

Skoncentruj się na swoim biznesie, resztę zrobimy za Ciebie! 

GRUPA WEINIG jest nie tylko wiodącym oferentem technologii dla

przemysłu drzewnego i rzemiosła. Szeroko rozumiane usługi i rozwią-

zania systemowe, aż po gotowe linie produkcyjne powodują, iż

GRUPA WEINIG jest idealnym partnerem przy elastycznej i zyskownej

produkcji.
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GRUPA WEINIG:
Łączymy wszystkie komponenty 
obróbki drewna litego.

nowania po kompletną linię produkcyj-

ną „pod klucz”. Na całym świecie. 

Z kompletną odpowiedzialnością. 

Dla Ciebie.

Silny zespół
Każda z firm członkowskich GRUPY

WEINIG jest liderem w swojej dziedzinie.

Z tego powstają wartościowe efekty

synergii, z czego i Ty możesz profitować

w nieporównywalny sposób.

Kompletne linie produkcyjne 
„pod klucz“
Budowa innowacyjnych maszyn to

jedna rzecz, oferowanie rozwiązań

systemowych zupełnie inna. Coraz

częściej nasi klienci życzą sobie kom-

pletnej fabryki. W takim przypadku

wkracza nasz zespół z WEINIG CONCEPT.

Tam zbiega się kompetencja GRUPY

WEINIG w sposób szczególny. Nasi pro-

fesjonaliści organizują wszystko: od pla-

WEINIG
Światowy lider w 

automatach strugających

WACO
Nr 1 w profilarkach o 

wysokiej wydajności

GRECON
Wydajne urządzenia do

wczepów klinowych

DIMTER
Specjalista w optymalizer-

kach i prasach do klejenia

RAIMANN
Przodująca technika w

optymalizacji cięcia

CONCEPT
Kompetentny partner do

rozwiązań systemowych
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MICHAEL WEINIG AG
Weinigstraße 2/4
97941 Tauberbischofsheim
Niemcy

Telefon +49 (0) 93 41 / 86-0
Telefax +49 (0) 93 41 / 70 80
E-Mail mcost@weinig.de
Internet www.weinig.com

Seria Conturex
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