
Serdecznie witamy 
w Illertissen

w dniach 08 i 09 listopada 2017

„Rozkrój w centrum uwagi“ 
DNI TEMATYCZNE dla producetów 
opakowań drewnianych i palet

WEINIG DIMTER

Wykłady gościnne poprowadzą m.in. Niemiecki 
Związek Producentów Opakowań Drewnianych, 
Palet i Opakowań Eksportowych (HPE).

http://www.weinig.com/de/


na dniach tematycznych WEINIG DIMTER 
dla producentów opakowań i palet

Szanowni Państwo, 

każdego dnia na całym świecie transportowane są miliony
towarów. Aby dotarły bezpiecznie do celu, coraz większe
znaczenie zyskują koncepcje ich opakowania.

W efektywnej produkcji opakowań decydującą rolę
odgrywają odpowiednio dopasowane maszyny
i szczegółowy plan całego procesu produkcji.

WEINIG DIMTER, dział produktowy firmy WEINIG, jest
specjalistą od poprzecznych pilarek optymalizujących
i pras do klejenia w obróbce drewna litego. Od ponad 30
lat doradzamy także firmom z przemysłu i rzemiosła przy 
planowaniu produkcji.

Podczas DNI TEMATYCZNYCH dedykowanych tym razem
producentom opakowań zaprezentujemy rozwiązania do
produkcji opakowań drewnianych oraz palet.

Pokazom towarzyszyć będą specjalistyczne wykłady,
będziecie Państwo mogli zobaczyć na żywo, jak długości
i szerokości są wycinane a cykle cięcia optymalizowane, 
wszystko dla uzyskania perfekcyjnego opakowania.

Specjalnie dla Państwa umożliwiliśmy wizytę w zakładzie 
naszego klienta, firmy Tricor, gdzie zobaczyć będzie można  
produkcję podczas pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!
Skorzystajcie  z okazji i zapoznajcie się z najnowszymi 
rozwiązaniami! 
Czekamy na Państwa w dniach 08 i 09 listopada w Illertissen.

Cieszymy się na Państwa wizytę!

WEINIG DIMTER-Team

Serdecznie witamy

Dział produktowy: Rozkrój



Optymalizacja procesu rozkroju dzięki 
oprogramowaniu OptiPal WEINIG DIMTER

Drewno miękkie lub twarde, strugane czy nieostrugane, 
na pilarce poprzecznej WEINIG Dimter możecie pociąć 
każdy rodzaj drewna. I nie tylko to- program do 
optymalizacji OptiPal oferuje:

• poprawę przebiegu procesów produkcyjnych

• maksymalne wykorzystanie materiału 

• większą przejrzystość całego procesu

 Produkcja opakowań i palet 

Opakowania zabezpieczają transportowane towary. Dzięki
rozwiązaniom maszynowym WEINIG DIMTER możecie Państwo 
zaoferować swoim klientom opakowania każdego typu- stabilne, 
bezpieczne i we wszystkich rozmiarach: począwszy od skrzyń 
drewnianych, nadstawek, klatek, palet, podestów transportowych,aż 
po specjalne konstrukcje do towarów delikatnych.

Proces rozkroju w produkcji opakowań 

Proces rozkroju w produkcji wszystkich rodzajów opakowań drewnianych

Dzięki oprogramowaniu OptiPal zoptymalizujecie Państwo wykorzystanie surowca

Highlight: Możliwość 
obejrzenia linii do produkcji 
palet.



Wysokowydajna linia do rozkroju poprzecznego z 
trzema pilarkami przelotowymi OptiCut 260 połączona 
z linią do zbijania palet Corali.

Zobaczycie Państwo podczas pracy w pełni automatyczną 
linię do produkcji palet. Układ maszyn: próżniowe 
urządzenie rozsztaplujące i trzy pilarki przelotowe typu 
OptiCut 260 połączone z linią do zbijania palet Corali. 

Wszystko dla producentów opakowań i palet – dla 
małych i dużych zakładów

Korzyści dla Państwa:
Od urządzeń manualnych, po w pełni automatyczne; wszystkie 
rozwiązania z zakresu rozkroju zobaczycie Państwa na żywo.

Od automatycznego systemu pozycjonowania wzdłużnego 
EasyStop z pilarką podstołową C 50 i C 700, poprzez pilarki 
suwakowe S50/S60/S90, z lub bez agregatu rozcinającego na 
szerokość wFlex+, aż po pilarki przelotowe- wszystkie urządzenia 
są do Państwa dyspozycji podczas prezentacji.

Tylko dla Państwa,  tylko ograniczona ilość miejsc. Wycieczka do zakładu 
naszego klienta, firmy Tricor.

Highlights

Pilarka suwakowa OptiCut S 60 wFlex+

Highlight: Możliwość 
obejrzenia linii do produkcji 
palet.

Dla małych i dużych 
zakładów



Wszystko z jednej ręki

Skanowanie, rozkrój i klejenie. Wszystko z jednej ręki- od
maszyny podstawowej, aż po w pełni automatyczną linię do
rozkroju. Zapoznajcie się z tym działem produktowym grupy
WEINIG u nas w zakładzie w Illertissen. Tutaj w dniach 08
i 09 listopada 2017 wszyscy specjaliści grupy WEINIG będą
do Państwa dyspozycji. Bądźcie Państwo z nami.

Obejrzyjcie maszyny podczas pracy!
Skorzystajcie z porad i wykorzystajcie
doświadczenie użytkowników
i fachowców!

Maszyny pokazowe

WEINIG DIMTER - cięcie i klejenie
System pozycjonowania wzdłużnego EasyStop, pilarka
podstołowa OptiCut C 50 i OptiCut C 700, pilarka
suwakowa OptiCut S 50, OptiCut S 60 z agregatem Flex+,
OptiCut S 90 z układarką do pakietów,  pilarki przelotowe 
OptiCut 260, OptiCut 450 Quantum, automatyzacje, 
prasy do klejenia płyty ProfiPress L II i ProfiPress T Next 
Generation

Software i rozwiązania do oznaczania elementów
Oprogramowanie do produkcji opakowań OptiPal, 
oprogramowanie do klasyfikacji OptiStat,  drukowanie na 
elementach struganych i po pile, drukarka etykiet. 

Raimann - rozkrój wzdłużny
Pilarka wzdłużna VarioRip 310

Dział produktowy ROZKRÓJ



Program 08/09 listopada 2017

09:00 - 10:00  Powitanie przez
    prezesa firmy WEINIG dr Mario Kordt;  
    bufet śniadaniowy

10:00 - 13:00  Wycieczka 1 do firmy  
    08.11.2017

    Wycieczka 3 do firmy  
    09.11.2017
Równolegle odbędą się

10:00  - 13:00  Zwiedzanie zakładu Dimtera
 
    Wykład gościnny (HPE) ( tylko 08.11) 
       
    Prezentacja maszyn pokazowych   
    podczas pracy
    
 
13:00 - 14:00 Obiad

14:00  - 17:00   Wycieczka 2 do firmy 
    08.11.2017
Równolegle odbędą się 

14:00  - 18:00   Zwiedzanie zakładu Dimtera

    Wykład gościnny (HPE) ( tylko 08.11) 
        
    Prezentacja maszyn pokazowych   
    podczas pracy

Od g. 18:00    Get together ( tylko w dniu 08.11)   
    kolacja ze specjalnościami kuchni   
    szwabskiej i bawarskiej

Program spotkania

Wykłady gościnne:



  Tak, przyjedziemy             Ilość osób łącznie

  08 listopada 2017  09 listopada 2017 
      
Imię i nazwisko
Firma
Ulica
Kod, miejscowość
Telefon
Email

  Proszę o pomoc przy rezerwacji hotelu

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na wycieczkę 
do firmy TRICOR, prosimy o zgłoszenie chęci udziału w 
jednym z poniżej określonych terminów:
  Wycieczka 1   Wycieczka 2
  08.11.2017 g. 10   08.11.2017 g. 14 
  
  Wycieczka 3
  09.11.2017 g. 10 

Zgłoszenie

Email     info-cutting@weinig.com
Telefon +49 (0) 7303/15-252
Telefax +49 (0) 7303/15-199

Zgłoszenie

mailto:info-cutting%40weinig.com?subject=Teilnahme%20Weinig%20Dimter%20Thementage%20


Dział produktowy: 
Rozkrój/klejenie

WEINIG DIMTER 
GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 14-16 
89257 Illertissen
Niemcy

Telefon +49 (0) 7303/15-0
Telefax +49 (0) 7303/15-199
info-cutting@weinig.com
www.weinig.com

http://www.weinig.com/de/

	Textfeld 114: 
	Textfeld 116: 
	Textfeld 117: 
	Textfeld 118: 
	Textfeld 119: 
	Textfeld 120: 
	Kontrollkästchen 59: Off
	Textfeld 121: 
	Kontrollkästchen 64: Off
	Kontrollkästchen 65: Off
	Kontrollkästchen 66: Off
	Kontrollkästchen 68: Off
	Kontrollkästchen 69: Off
	Kontrollkästchen 70: Off


